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.52-60صفحات 96پاییز و زمستاندوم شماره چهارمه دور،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها

چکیده
موضوع و نیپرداختن به ا. کشور استیاز مشکالت عمده مراکز آموزش عالیکی،يریادگیو عدم یلیافت تحص:و هدفمقدمه
مطالعه حاضر با هدف . بوده استدیدر مورد کاهش آن، همواره مورد تأکیعمليراهکارهاه یاراو یلیعلل افت تحصییاشناس

88- 89یلیبندرعباس در سال تحصیدانشگاه علوم پزشکرمشروطیمشروط و غانیدانشجودگاهیاز ديریادگیموانع نییتع
.انجام شد

،یپزشکيمشروط از مقاطع دکترریغيدانشجو59مشروط و يدانشجو30يبر رويشاهد- پژوهش موردنیا:هاروش
. سؤال مورد استفاده قرار گرفت49ساخته شامل نامه محققها، پرسشدادهيآورجمعيبرا. انجام شدیو کاردانیکارشناس

انجام )Repeated Measure(يتکراريهاو آزمون اندازهtزمونآ،یو فراواننیانگیمنییتعقیاطالعات از طرلیو تحلهیتجز
.شد

پسر انیو دانشجودرصد 4/36دختر مشروط حدودانیجنس، تعداد دانشجوکیبه تفکیمشروطتیوضعیدر بررس:هایافته
استاد ییو راهنما) Pvalue=038/0(سیروش تدرطهیدر دو حرمشروطینظر دو گروه مشروط و غ. اندبودهدرصد5/63مشروط 

استاد راهنما و روش ییراهنمايرهایمتغمشروط،ریغانیدانشجودیاز د. باشدیميداریتفاوت معنيدارا) Pvalue=02/0(اراهنم
از نظر کهیدر حال. باشديریادگیيبرایتواند مانعیها مبه آنیتوجهکمدانشجو دارند ويریادگیارتباط را با نیشتریبسیتدر

.هستنديشتریبتیاهمياستاد دارایارتباطيهاو مهارتیامکانات آموزشيرهایمشروط، متغانیدانشجو
متفاوت رمشروطیغانیدانشجودگاهیبا دیمشروطانیدانشجودگاهیاز ديریادگیپژوهش نشان داد موانع نیاجینتا:گیرينتیجه

پژوهش، مورد نیايهاافتهیتواند با توجه به یست که مدو گروه، متفاوت انیدر ایلیکنترل و کاهش افت تحصيهاراهنیبنابرا،است
.ردیقرار گیبررس

.يریادگیموانع دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، مشروط، مشروط، دانشجوي غیريدانشجو:هاکلیدواژه

ژوهشیپ: نوع مقاله
14/5/96: پذیرش مقاله11/5/96: اصالح نهایی13/4/96:دریافت مقاله

.52-60):2(4؛ 1396.یتوسعه در آموزش پزشکيراهبردها. بندرعباسیدانشگاه علوم پزشکیمشروطریمشروط شده و غانیدانشجويریادگیموانع سهیمقا.نیرفعت، قنبر نژاد اميدجوا:ارجاع

مقدمه
هاي برجسته نوع انسان، توانایی او ژگییکی از وی

تردید، عمل به رسالتبی. )1(در یادگیري است
آموزشی و تربیتی در مراکز علمی از طریق 
یادگیري امکان دارد، توجه به مفهوم یادگیري و 
آشنایی با اصول این فرایند، شرط اساسی موفقیت 

مربیان در اداي وظایف خود است و هدف اصلی 
آموزش توسط معلمان و استادان، ایجاد یادگیري 

چه در آن. آموزان و دانشجویان استدر دانش
مواد مختلف اهمیت دارد این است که آموزش

خواهد، چه کاري باید انجام دهد شاگرد بداند چه می
رو هایی روبهو احتماال با چه موارد و موقعیت
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چنین مدرس اطمینان حاصل کند که هم.خواهد شد
یکایک فراگیران، توانمندي یا شایستگی الزم را براي 

هاي ویژگی. )2(که باید یاد بگیرند دارا هستنددرسی
اي مدرس، نقش اصلی و تعیین کننده در حرفه

اصالحات آموزشی دارد لذا اصالح و پیشرفت در 
طور مستقیم به کیفیت کیفیت آموزشی فراگیران به

یک مدرس ). 3(د آموزشی مدرسان بستگی دار
کند از تجارب و اطالعات فراگیران ورزیده، سعی می

اسب باشد که به موضوع درس و وظایف کالس متن
به نحو شایان استفاده کند و در این جریان بر رشد 

. )4(بینش و اطالعات خود نیز بیافزاید
عالوه بر عواملی که یادگیري را براي فراگیران، 

نمایند، مواردي تر میبخشتر و لذتمؤثرتر، بادوام
نیز وجود دارند که ممکن است مانع یادگیري شوند 

یچیدگی، آزردگی، ترس از کنندگی، پکسل: از جمله
موانع .... شکست، نگرانی از مسخره شدن و 

بهترین عاملی که انگیره . شوندیادگیري محسوب می
،کندهاي یادگیري تقویت میفراگیر را به ادامه فعالیت

آن است که درس را خوب بفهمد، از عهده امتحانات 
مختلف به خوبی بر آید، مورد تشویق مدرسان و 

خود قرار گیرد و همین امر انگیزه او را همکالسان 
.)3(کندتقویت می

اي قوي ؤید وجود رابطهشواهد مطالعاتی و تجربی م
که فرایند یادگیري این. میان انگیزش و یادگیري است

در برخی از دانشجویان، نتیجه مطلوبی به همراه 
گردد ناشی از ندارد و منجر به افت تحصیلی می

تواند در ها میناسایی آنعواملی است که ش
پیشگیري از نتایج نامطلوب و نیز رفع موانع 

براي افت تحصیلی . یادگیري، مفید واقع شود
شده است که وجه مشترك ارایه تعاریف متفاوتی 

ها ناتوانی و شکست در انجام و اتمام همه آن
سازمان . آمیز دوره تحصیالت رسمی استموفقیت

را به تکرار پایه، ترك یونسکو مفهوم افت تحصیلی 
تحصیل زودرس و کاهش کیفیت آموزشی و 

برخی مطالعات . )5(دهدتحصیلی فراگیران نسبت می
درصد دانشجویان 12دهند که حدود نشان می

هاي علوم پزشکی در طی تحصیل خود دانشگاه
شوند که موجب مشکالت حداقل یک ترم مشروط می

ومیت از روحی شده و آنان را در معرض خطر محر
مشروطی و افت تحصیلی .)6(دهدتحصیل قرار می

دانشجویان علل مختلفی از جمله نامناسب بودن 
هاي کمک شیوه تدریس اساتید، استفاده از تکنیک

آموزشی، محیط فیزیکی و اجتماعی کالس درس و 
انگیزه دانشجویان و رشته تحصیلی، اعتیاد به مواد 

یی، شرایط مخدر، انتظار موفقیت، احساس تنها
مطالعه دیگري .)7(خانواده و عوامل زیستی دارد

نشان داده است دخالت دادن دانشجو در تدریس با 
رضایت و یادگیري بیشتري براي دانشجو همراه 

.)8(است
، و همکارانچنین بر اساس نتایج پژوهش عابدینیهم

استاد یکی از ) روییخوش(پذیرا و مهربان بودن 
هاي یک استاد خوب دانشگاهی از ترین ویژگیمهم

مدرسان، .)9(نظر دانشجویان عنوان شده است
چنین هاي فراگیران نیستند، همتمام یادگیريمسؤول 

،ها بر تمام متغیرهایی که بر تدریس مؤثرندآن
کنترل ندارند و چنین کنترلی در موقعیت موجود، 

هاي پذیر نیست اما مدرس موظف است فعالیتامکان
دهی کند که اي سازمانیادگیري را به گونه- ییادده

اما با توجه به مطالب .)10(منتج به یادگیري شود
مورد اشاره، همیشه فرایند یادگیري منتج به نتیجه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 9

https://dsme.hums.ac.ir/article-1-143-fa.html


و همکاررفعت جواديیرمشروطیمشروط شده و غانیدانشجويریادگیموانع 

1396و زمستان زییدوره چهارم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها54

گردد به همین دلیل و بنا به اهمیت مطلوب نمی
موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع 
یادگیري از دیدگاه دانشجویان مشروط و 

رمشروط دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در غی
.انجام شد88- 89سال تحصیلی 

هاروش
شاهدي بر روي دو - این مطالعه به روش مورد

گروه دانشجویان مشروطی و غیرمشروطی انجام 
شد که گروه مشروطی بر اساس لیست دریافتی از 

نفر بودند و 74که ،واحد آموزش استخراج شدند
. نمونه مورد، در نظر گرفته شدندعنوانهها بهمه آن
نفر گروه شاهد از میان دانشجویان غیر 74تعداد 

گروه . اي انتخاب شدندمشروط به روش خوشه
مورد، شامل دانشجویان مقاطع تحصیلی دکتراي 

اي، کارشناسی و کاردانی بودند که حداقل در حرفه
87- 88و 86- 87هاي تحصیلی یکی از نیمسال
نیز 88- 89ند و در نیمسال اول امشروط گردیده

گروه شاهد شامل . اندمشغول به تحصیل بوده
هاي مذکور، مشروط دانشجویانی که در نیمسال

اشتغال به 88- 89نگردیده و در نیمسال اول 
براي گردآوري اطالعات از . اندتحصیل داشته

پرسش 17ساخته که حاوي نامه محققپرسش
6ش تدریس، پرسش در حیطه رو8دموگرافیک، 

پرسش در خصوص عالقه به رشته تحصیلی و 
در مورد راهنمایی پرسش 3دروس مرتبط، 

پرسش در خصوص مهارت ارتباطی 10آموزشی، 
پرسش درحیطه امکانات کمک آموزشی 5استاد و 

اعالم بود استفاده شد که پاسخ با کلمات بلی یا خیر
هاي آماري شد و این اطالعات از طریق آزمونمی

هاي تکراري و آزمون اندازهtوصیفی، آزمون ت

)Repeated Measure ( مورد تجزیه و تحلیل قرار
و هابانامه بر اساس مطالعه کتپرسش. گرفتند

مقاالت علمی تنظیم و با استفاده از نظرات تعدادي 
نظر، اصالحاتی انجام و اعتبار محتوایی صاحب

ن استاداچنین با نظرخواهی از هم. صورت گرفت
نامه تأیید و براي تعیین حوزه تحقیق، روایی پرسش

نامه پرسش15پایایی از طریق آزمون مجدد، تعداد 
بین هر کدام از دو گروه دانشجویان، توزیع و پس از 

آوري، با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ، جمع
85r(نامه پایایی پرسش تعیین گردید و درصد)=

ایایی خوبی برخوردار نامه از پنشان داد پرسش
ضمنا به لحاظ رعایت اخالق در پژوهش از . است

نامه خودداري و اطمینان ذکر نام دانشجو در پرسش
داده شد که اطالعات و نظراتشان کامال محرمانه 

.باقی خواهد ماند

هایافته
دانشجوي نفر59نفر دانشجوي مشروطی و 30تعداد 

از مجموع . دنامه پاسخ دادنمشروط به پرسشغیر
کننده در این طرح، دانشجویان مشروطی شرکت

درصد07/54مقطع دکتري، درصد48/36
از دوره کاردانی درصد45/9کارشناسی و 

در بررسی وضعیت مشروطی ). 1جدول(اند بوده
به تفکیک دو جنس، تعداد دانشجویان دختر 

و تعداد دانشجویان پسر درصد4/36مشروط 
). 2جدول(بوده است درصد5/63مشروط 

براي بررسی موانع یادگیري از دید دو گروه 
tمشروط از آزموندانشجویان مشروطی و غیر

ها نشان ، یافته3ایم که مطابق جدول استفاده نموده
داد نظر دو گروه مذکور در دو حیطه روش 

و راهنمایی استاد ) Pvalue=038/0(تدریس 
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02/0Pvalue(راهنما  يدارفاوت معنیداراي ت) =
هاي باشند، اما در مورد متغیرهاي مهارتمی

555/0Pvalue(ارتباطی استاد  مندي ، عالقه)=
695/0Pvalue(دانشجو به رشته تحصیلی ، و )=

065/0Pvalue(امکانات آموزشی در نظرات ) =
. شودمشاهده نمیداري یمعناین دو گروه تفاوت 

م از عوامل، از که میزان اهمیت هر کدابراي این
مشروط مورد نظر دو گروه مشروط و غیر

هاي تکراري مقایسه قرار گیرد از آزمون اندازه
)Repeated Measure (ایم که بر استفاده نموده

از نظر دانشجویان مشروط، ) 4جدول(اساس آن 
هاي و مهارت) 82/36(متغیرهاي امکانات آموزشی 

انشجو در یادگیري د) 77/40(ارتباطی استاد 
اهمیت بیشتري دارند و متغیرهاي روش تدریس، 

مندي دانشجو به رشته تحصیلی و راهنمایی عالقه
استاد راهنما به ترتیب از اهمیت کمتري برخوردار

. ندهست
مشروط، عوامل اما از دیدگاه دانشجویان غیر

راهنمایی استاد راهنما و روش تدریس داراي 
باشند و میاهمیت بیشتري در یادگیري دانشجو

مندي دانشجو، امکانات آموزشی و سه متغیر عالقه
هاي ارتباطی استاد به ترتیب در مهارت
.هاي بعدي قرار دارنداولویت

فراوانی مشروطی بر حسب جنسیت: 1جدول 
)درصد(دانشجویان دختر مشروط)درصد(دانشجویان پسر مشروط

5/634/36

س مقطع تحصیلیفراوانی مشروطی بر اسا: 2جدول 
)درصد(کاردانی)درصد(کارشناسی ناپیوسته)درصد(کارشناسی پیوسته)درصد(ايدکتراي حرفه

4/3218/2688/2745/9

تواند مانع یادگیري شودها میمشروط در مورد متغیرهایی که عدم توجه به آنمقایسه دیدگاه دو گروه مشروط و غیر: 3جدول 
Pvalueدرجه آزاديtآزمون مقدار مالك متغیرها

11/277038/0روش تدریس
59/078555/0هاي ارتباطیمهارت
39/087695/0مندي دانشجوعالقه

85/184067/0امکانات آموزشی
379/288020/0راهنمایی استاد راهنما

مشروطمقایسه اهمیت متغیرها از نظر دو گروه مشروط و غیر: 4جدول 
خطاي استانداردمیانگینمتغیرها

مشروطیغیرمشروطیمشروطیغیرمشروطی
03/4581/5602/5511/3روش تدریس

77/4025/4158/3501/2هاي ارتباطیتمهار
26/5444/5401/312/2مندي دانشجوعالقه

82/3611/5035/404/3امکانات آموزشی
92/5463/6437/406/3راهنمایی استاد راهنما

.دهنده این ارتباط استتر نشانها امتیاز پایینباشد، و در گروه مشروطیدهنده ارتباط بیشتر متغیر با یادگیري دانشجو میها امتیاز باالتر، نشاندر گروه غیرمشروطی* 
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گیريو نتیجهبحث
هدف از پژوهش حاضر، تعیین موانع یادگیري از 

. باشدروط میمشدیدگاه دانشجویان مشروط و غیر
تعداد دانشجویان پسر مشروط ،هابر اساس یافته

5/63(بیش از دانشجویان دختر مشروط بوده است 
، در مطالعه غیبی و همکاران در )درصد4/36و 

چنین پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و هم
علیخانی و همکاران جنسیت در افت تحصیلی تأثیر 

که در مطالعه یدر حال. داري نداشته استمعنی
اسکندري و همکاران، جنسیت با افت تحصیلی رابطه 

نکته مهم و قابل ).11- 13(داري داشته استمعنی
ذکر در این زمینه آن است که جنسیت، به خودي 

تواند باعث افت و خود به عنوان یک متغیر نمی
در مورد سایر متغیرها ). 3(شکست تحصیلی گردد 

دهنده این است که نتایج پژوهش حاضر، نشان
اند، نامناسب بودن دانشجویانی که مشروط شده

هاي ارتباطی استاد و کمبود امکانات مهارت
آموزشی را به عنوان موانع یادگیریشان داراي 

تواند بیانگر این موضوع این یافته می. داننداهمیت می
دلیل افت ایجاد شده در ه باشد که این دانشجویان ب

گري را جستجو عوامل تسهیلشان،روند تحصیلی
کنند تا شاید کمکی باشد براي ارتقاء وضعیت می
ها در تأیید این یافته، مطالعه دیگري نشان داده آن

در حیطه مشاوره استادان است که افزایش توانمندي 
و راهنمایی موجب تقویت توان مواجهه دانشجویان 

آموزش ). 14(شود هایشان میبا مشکالت و استرس
هاي ارتباطی هاي آموزشی، به مهارتر در محیطمؤث

استاد بستگی دارد لذا به منظور ارتقاء کیفی فرایند 
یادگیري الزم است مدرسان با عوامل –یاددهی

نتیجه ). 15(مؤثر در برقراري ارتباط آشنا شوند 

دهد عالوه بر اي در اراك نشان میمطالعه
و هاي علمی استاد، اخالق و حفظ حرمت مهارت

ترین عوامل احترام دانشجو توسط استاد از مهم
سطح یادگیري از دیدگاه دانشجویان بوده ءارتقا
چنین نتیجه پژوهشی که در دانشگاه هم). 16(است

نشان داده است که ،علوم پزشکی ارومیه انجام شد
از دیدگاه دانشجویان، حیطه توانایی در ایجاد ارتباط 

تأثیرگذار بر هاي ترین حیطهو مشاوره مهم
هاي پژوهش یافته). 17(باشند اثربخشی تدریس می

نشان قدمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دهد که در برقراري ارتباط بین استاد و دانشجو، می

هاي تدریس، اخالق عوامل فن بیان و رعایت مهارت
استاد، سطح علمی استاد، توانایی همدلی و درك 

ت، ایجاد انگیزه براي متقابل، کمک به حل مشکال
). 18(یادگیري و تجربه استاد نقش مؤثري دارد

استاد در جریان تدریس، با عوامل مختلف و متعددي 
ها محیطی را کار دارد که کنترل مجموعه آنوسر

آورد که یادگیري مطلوب و مؤثر در آن فراهم می
امکانات آموزشی، یکی از . )19(گیردصورت می

کننده شرکتد دانشجویان مشروطیعوامل مورد تأکی
در پژوهش حاضر بوده است که با نتایج مطالعه 

که بیانگر رابطه مثبت و ،صفري و همکاران
بین دو متغیر تکنولوژي آموزشی و يدارمعنی

و Sang. )20(پیشرفت تحصیلی است مطابقت دارد
ها و آموزش، همکاران در تحقیقی تحت عنوان رایانه

استفاده از رایانه بر موفقیت امور عقیده دارند که
استادان اما . )21(آموزشی امري آشکار است

دانشگاه علوم پزشکی اهواز در تحقیقی، افزایش 
اندامکانات آموزشی را در اولویت چهارم قرار داده

یکی از متغیرهایی که در مطالعه حاضر، مورد .)22(
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عالقه دانشجویان به بررسی قرار گرفت، میزان تأثیر
دست ه رشته تحصیلی در یادگیري است که نتیجه ب

آمده در دانشجویان مشروطی و غیر مشروطی با 
695/0Pvalue(ندارند داريیکدیگر تفاوت معنی =(.

نماید که ورود هر دو گروه شاید این یافته معلوم می
این دانشجویان به این رشته تحصیلی با عالقه و 

بوده است اما دالیل دیگري در طی انگیزه یکسان
ها را متفاوت تحصیل، روند پیشرفت تحصیلی آن

فر و همکاران که در مطالعه تمنائینموده در حالی
در مشروطخص گردیده که دانشجویان غیرمش

مقایسه با دانشجویان مشروط عالقه بیشتري به 
رشته تحصیلی خود دارند و شاید این متغیر، عاملی 

ها براي یادگیري بوده ویت انگیزه آندر جهت تق
انگیزش ،زادهابراهیمهايبر اساس یافته. است

هاي تحصیلی بیشتر، تحصیلی باال باعث فعالیت
انجام تکالیف درسی بیشتر و در نتیجه موفقیت 

.)5(شودتحصیلی بیشتر می
یکی از متغیرهاي دیگري که به عنوان عامل مرتبط با 

مورد بررسی قرار گرفت یادگیري در این پژوهش
روش تدریس بود که دانشجویان مشروط و غیر
مشروط، عامل روش تدریس را به یک اندازه در 

داري اند و تفاوت معنییادگیري خود مؤثر ندانسته
شود و دانشجویان غیردر این مورد دیده می

در . نمایندتر تلقی میمشروط، این عامل را مهم
مشخص شد ،نیاشریفیو نظريمطالعه که در حالی

داري در دو که روش تدریس استاد ارتباط معنی
گروه داراي افت تحصیلی و بدون افت تحصیلی دارد 

)0001/0Pvalue ومحمديپژوهش در ).6()>
از دانشگاه شیراز، بخش زیادي از رضایت زادهترك

دانشجویان از تحصیل در یک دانشگاه را وابسته به 

را ریس اساتید دانسته و دلیل آنکیفیت عملکرد تد
گستردگی ارتباط دانشجویان با اساتید عنوان نموده 

اي که به مقایسه نتایج حاصل از مطالعه. )23(است
هاي عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی در دانشگاه

شهید بهشتی و صنعتی شریف پرداخته است بیان 
چگونگی (دارد که از میان چهار عامل آموزشیمی

چگونگی چگونگی سازماندهی محتوا،تدریس،روش 
سازماندهی فضاي آموزشی و چگونگی ارزشیابی 

عامل چگونگی روش تدریس در هر دو ،)آموزشی
دانشگاه به عنوان اولین و مؤثرترین عامل کیفیت 

راستا با نظر آموزشی شناخته شده است که هم
باشدمیدر تحقیق حاضرمشروطدانشجویان غیر

رزشیابی اساتید، دانشجویان بر اساس در ا.)24(
کنند، کیفیت تدریس سه بعد اصلی قضاوت می

برخورداري اساتید، میزان دسترسی به آنان و میزان 
. )25(آنان از مشاوره تحصیلی اساتید

ها نشان داد نیز یافتههمکاران فتا و در تحقیق 
دانشجویان مشروط نسبت به دانشجویان غیر

وش تدریس به عنوان یکی از به متغیر ر،مشروط
اند و دادهتري پایینعوامل مؤثر بر یادگیري، امتیاز 

بین نظرات دانشجویان درباره روش تدریس و 
داري مندي به رشته تحصیلی اختالف معنیعالقه

. )7(وجود دارد
نشان داد پژوهش،نیحاصل از اجینتایطورکلبه
يریادگیمشروط در مورد موانع انیدانشجودگاهید

ریمتفاوت اما متغمشروط،ریغانیدانشجودگاهیبا د
از نظر هر دو گروه یلیبه رشته تحصيمندعالقه

يریادگیتیداشت و با توجه به اهمیکسانیتیاهم
ل،یتحصندورایدر طانیدانشجویفیو کیکم

به موانع و والن ؤمساستادان و شیاز پشیتوجه ب
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،یلیافت تحصيداراانیعوامل مورد اشاره دانشجو
.رسدیبه نظر ميضرور

پیشنهادات
ریمشروط و غانیبا توجه به تفاوت نظر دانشجو

گردد یمشنهادیپيریادگیدر مورد موانع مشروط
و عدم یعلل مشروطیبررسيبراياژهیپژوهش و

مشروط، توسط پژوهشگران انیدانشجويریادگی
.انجام شود

هامحدودیت
دلیل ه هاي تحقیق این بود که بودیتترین محداز مهم

هاي مشروطی،تعداد محدود دانشجویان مشروط شده

طور یکسان مورد ههاي موجود دانشگاه بهمه رشته
پرسش قرار گرفتند که البته براي کاهش اثر این 

تواند در محدودیت، متغیرهایی انتخاب شدند که می
. ها تأثیر نسبتا یکسانی داشته باشدتمامی رشته

هاي پژوهش این بود چنین یکی دیگر از محدودیتهم
دانشجویان مشروط در درصد50که کمتر از 

.نامه مشارکت نمودندپاسخگویی به پرسش

اريزسپاسگ
پژوهش نیکه ما را در انجام ایانیدانشجویاز تمام

نمودند و همکاران حوزه آموزش تشکر ياری
.میینمایم
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Abstract
Introduction: One of the important specification’s human it’s learning ability and it make difference
between human and animals. Learning can make critical thinking in person. Universities are principle seat
of learning and undoubtedly this mission is possible by learning. The principal aim of education is student’s
learning by teachers. Therefore one of the most important functions of university, to make available at the
facilities for learning and fond the factors that prevent the learning. So this study designed to determine the
learning obstacles of students of Hormozgan University of medical sciences.

Methods: In this case – control study, the research individuals include students of medical faculty,
preclinical, and nursing and hygiene faculties. This study was done on two groups, first sample were
students with at least one semester’s underachiever. The second sample were students without any dropped
out. Data collecting was done by using a researcher-made questionnaire with 49 questions. The collected
data was analyzed by descriptive methods and t-test and repeated measure test.

Results: 30 of underachiever students that were %36/4 female and %63/5 male and 59 of students who
had not dropped out answered the questionnaire. There was significant difference between two group’s
viewpoint on teaching method (Pvalue=0/038) and guidance student by supervisor professors
(Pvalue=0/02).

Conclusion: The results show that the second sample were believed that the guidance student by
supervisor professor and teaching method are very important for learning but the first sample viewpoint's
was that educational facility and communication abilities professors are more important than other factors.

Key words: Underachievement Students, Students without Dropped Out, Hormozgan University of

Medical Sciences, Learning Obstacles,
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