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 چکيده
افت تحصیلی، از معضالت اساسی هر سیستم آموزشی است که نه تنها دارای پیامدهای شخصی، بلکه به عنوان یك : مقدمه

و اختالل در نظام آموزش عالی هر کشوری خواهد گردید.  های آموزشیثیرگذار اجتماعی، منجر به به اتالف هزینهأمعضل ت
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ی ها، از پرسشنامهنفر بودند، جهت گردآوری داده 33استعداد درخشان دچار افت تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان که 
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 مقدمه

ساسی هر سیستم آموزشی است که نه افت تحصیلی، از معضالت ا

 ثیرگذارأتنها دارای پیامدهای شخصی، بلکه به عنوان یك معضل ت

های آموزشی و اختالل در نظام آموزش اجتماعی، منجر به اتالف هزینه

از نظر سازمان جهانی یونسکو، افت (. 1-3) عالی هر کشوری، خواهد بود

نظر گرفته  فراگیران در تحصیلی تحصیلی، معادل کاهش کیفیت آموزشی و

شده، و ضروری است تا با به کارگیری حداکثر توان پژوهشی، در شناسایی 

چرا که با  ،گام برداشتها آنثر، در جهت رفع عوامل مربوط به ؤعوامل م

ی بین رفتن روحیه توجهی به این موضوع، عالوه بر سرخوردگی و ازکم

جامعه و اقشار مختلف های قابل توجهی به اقتصاد دانشجو، خسارت

  (.0-2. )آیدکشور، وارد می

در نتیجه، پیامدهایی چون رفتارهای منفی اجتماعی، عدم رعایت 

قوانین خانواده و یا ترك آن مجموعه، اعتیاد به مواد مخدر، افسردگی، 

-13) ممکن است بروز کند و حتی خودکشی اختالالت گوناگون روحی

های آموزشی، بر این ی علمی به نظاماز سویی دیگر، در رویکردها(. 10

 کید شده است که فراگیران باید مطابق انتظارات جامعه تحول یابندأمسئله ت

ای به گونه ی تولید بایدو به عبارت دیگر، در فرآیند تعلیم و تربیت، چرخه

  (.10،11) عدم کارایی و اتالف انرژی به حداقل برسد باشد که میزان

، به های علوم پزشکیصیلی دانشجویان دانشگاهدر این میان، افت تح

 ی کاری به داشتنای، به خصوص نیازمندی حرفهدلیل عوامل گسترده

ها، در بهبود بهداشت و سالمت اطالعات علمی، در جهت به کارگیری آن

تر، به طور جزئی(. 13،12) جامعه، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است

ها که افرادی بالقوه مستعد و ین دانشگاهدانشجویان استعداد درخشان ا

ی آن در جامعه هستند، از اهمیت ی کسب علم و عرضهپرتوان در زمینه

صورت افت تحصیلی  (. بنابراین، در20) به مراتب بیشتری برخوردارند

ها که جزء بزرگی از ی علمی دانشگاهی وارده به پیکرهاین دسته، صدمه

تری سنگین و به مراتب، با اثرات خطرناكنظام آموزشی هر کشوری است، 

  .(21) همراه خواهد بود

از این رو، بایستی با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر افت تحصیلی این 

از دیدگاه خودشان، درصدد بهبود، ترمیم و یا  و مخصوصاًدانشجویان 

ی جامعی در مورد از آنجا که مطالعه .(22) اصالح وضع موجود برآمد

ثر بر افت تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان، در دانشگاه عوامل مؤ

های علوم پزشکی سمنان انجام نشده بود و این موضوع، از اولویت

 ی حاضر، با هدف بررسیآمد، مطالعهتحقیقاتی این دانشگاه به شمار می

عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه علوم 

با توجه به اهمیت موضوع و  ،از طرفی .طراحی گردیدپزشکی سمنان 

هایی که در نقاط ضعف و قوت هر دانشگاه وجود دارد، عوامل تفاوت

مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان در هر دانشگاه با 

 .تواند متفاوت باشدهایی که دارند، میدانشگاه دیگر، با وجود شباهت

انشگاه به طور جداگانه، این عوامل را در بین بنابراین، نیاز است هر د

 کوشش نماید.ها آندر جهت رفع  دانشجویان خود بررسی کند و

 

 هاروشمواد و 

  آماری ی، جامعهتحلیلی، به روش مقطعی -ی توصیفیدر این مطالعه

شامل تمام دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی سمنان، در 

های پزشکی، پرستاری، ، که در یکی از دانشکده1321-22 سال تحصیلی

ال به تحصیل اشتغدانشگاه علوم پزشکی سمنان بخشی پیراپزشکی و توان

  .داشتند، بود

معیارهای ورود به مطالعه، گذراندن حداقل سه ترم تحصیلی در 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان، اشتغال به تحصیل در این دانشگاه در حین 

فت تحصیلی اضایت کامل از شرکت در پژوهش، انجام پژوهش، ر

رغم دارا بودن معیار قرارگیری در گروه دانشجویان استعداد درخشان علی

در این پژوهش، دانشجویان . های تحصیلی بوددانشگاه در یکی از ترم

ی ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و امهناستعداد درخشان، مطابق آیین

ی هدایت استعدادهای درخشان مورخه استعداد درخشان مصوب شورای

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نظر گرفته  21/10/1332

سب ی ذکر شده، کنامهشدند. افت تحصیلی در این مطالعه، براساس آیین

تعریف شد؛ به طوری که مطابق 13ی معدل سه ترم مختلف، زیر نمره

یاز استفاده از تسهیالت های آموزشی مربوطه، امتقانون کشوری سازمان

بنابراین، در این مطالعه، تمام  .سلب گردیده بودها آناستعداد درخشان از 

دانشجویان استعداد درخشان که دارای شرایط ورود ذکر شده بودند، به 

  .نفر انتخاب شدند 33روش سرشماری به تعداد 
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و همکاران خواهیرزاییمحمد م                                                سمنان             یاستعداد درخشان دانشگاه علوم پزشک یاندانشجو یلیافت تحص  

ساخته، مشتمل بر سه بخش، شامل ی محققپرسشنامهابزار پژوهش، 

ت ی تحصیلی، جنسیاالت دموگرافیك )شامل معدل، مقطع، رشتهؤاول، س

سنجیدند، ثیرگذار بر افت تحصیلی را میأاالتی که عوامل تؤو ...(، دوم، س

 12) که خود مشتمل بر چهار قسمت، شامل عوامل مربوط به دانشجو

خانواده و  (،الؤس 11) ال(، دانشگاه و محیط آموزشیؤس 3) ال(، استادؤس

)آیا به جز موارد ذکر شده در  ال آزادؤال( و سوم، یك سؤس 3) معهجا

عوامل دیگری هم بوده است که باعث افت تحصیلی  االت پرسشنامه،ؤس

 3، براساس مقیاس لیکرت پرسشنامهاالت ؤس .شما شده باشد؟(، بود

(، 3، خیلی زیاد=4، زیاد=3نظر=بی ،2،کم=1)خیلی کم= 3تا 1ای از گزینه

  .ه بودطراحی شد

ی تهیه شده، به روش اعتبار محتوایی، با پرسشنامه( )اعتبار روایی

 ایینظر دانشگاه، و پایبررسی مقاالت و متون و مشاوره با اساتید صاحب

 10بر روی ،کرونباخآلفایی ضریب ی محاسبهآن، بوسیله (قابلیت اعتماد)

االت، با ؤی سپایای .نفر از دانشجویان استعداد درخشان، بررسی شده بود

چه این شاخص به  تعیین شد، که هر 1/0باالتر از  کرونباخآلفایضریب 

دن تر بوتر بود، به معنی همبستگی درونی باالتر و همگننزدیك 1

، سشنامهپردر این  کرونباخآلفایشد. ضریب ها در نظر گرفته میپرسش

 اینمحاسبه گردید. پس از تعیین افراد واجد شرایط حضور در 33/0

اسخ خواسته شد تا پها آنمطالعه، پس از توضیحات الزم به دانشجویان، از 

ل حفظ اصوبه منظور . همچنین ال را در پرسشنامه مشخص نمایندؤهر س

محرمانگی اطالعات به دانشجویان در خصوص اخالق در پژوهش 

آوری، به کمك آمار ها پس از جمعنهایت، داده . دراطمینان داده شد

 12ی نسخه  SPSSافزارو با استفاده از نرم t-test و به روش توصیفی،

 از ضریب همبستگی پیرسون، جهت .مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند

 در این پژوهش، میزان احتمال .ی بین متغیرها استفاده شدبررسی رابطه

 دار تلقی گردید.، معنی03/0آماری، کمتر از 

 

 هایافته

، آورده شده 1دهای پژوهشی، در جدول اطالعات دموگرافیك واح

( درصد 2/20اغلب دانشجویان  ،شودطور که مشاهده می است. همان

دصد  23/20در زمان اخذ درك دیپلم بودند و  20تا  11دارای معدل بین 

 ند.دها حاضر بوبه طور مرتب در کالس
 

 1921-29یلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، اطالعات دموگرافیک دانشجویان استعداد درخشان دچار افت تحص -1جدول 

 (p)رابطه با افت تحصیلی  تعداد )درصد( متغیر

 وضعیت تأهل
 (2/1) 1 متأهل

032/0 
 (1/23) 32 مجرد

 معدل کل دیپلم
 (2/20) 31 11-20های معدل

314/0 
 (3/3) 2 11های زیر معدل

 وضعیت سکونت
 (1/34) 22 بومی

013/0 
 (3/43) 24 غیربومی

 ی پذیرشسهمیه
 (3/24) 30 مناطق

321/0 
 (1/3) 3 هاسایر سهمیه

 ی پذیرش در دانشگاه تا اخذ دیپلمفاصله
 (1/33) 43 کمتر از یك سال

111/0 
 (2/13) 10 بیشتر از یك سال

 اشتغال به شغلی دیگر
 (3/3) 2 بلی

030/0 
 (2/20) 31 خیر

 وضعیت مسکن
 (4/11) 41 خوابگاه دانشجویی

013/0 
 (0/22) 12 سایر موارد

 در قید حیات بودن والدین
 (3/24) 30 بلی

010/0 
 (1/3) 3 خیر

 حضور مرتب در کالس
 (2/20) 31 بلی

012/0 
 (3/3) 2 خیر

 ریزیی برنامهنحوه

 (1/20) 11 مشروع و دقیق

 (0/13) 32 آزاد و منعطف 011/0

 (1/3) 3 ی مشخصفاقد برنامه

 011/0 (0/31) 21 ساعت( 2کم )کمتر از 
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 ت مطالعه در روزساع
 (2/33) 13 ساعت( 3-2متوسط )

 (1/13) 3 ساعت( 3زیاد )بیشتر از 

 ی دیگرتحصیل در رشته
 (3/11) 0 بلی

031/0 
 (1/33) 41 خیر

توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش، برحسب ، 2در جدول 

 صیلی مربوط به دانشجو و به تفکیكاالت مربوط به عوامل افت تحؤس

ای، نمایش امتیازبندی لیکرت پنج گزینه براساسکننده، و عوامل پیشگویی

سهم عامل  ،شودمشاهده می 2طور که در جدول  همان .داده شده است

ترین عامل با مقیاس زیاد به عنوان اصلی درصد 3/43نبود انگیزه به میزان 

های تشکل صرف وقت زیاد درو  ورد شده استآدر افت تحصیلی بر

های مکرر در کالس و مشکالت مادی غیبت مختلف سیاسی، فرهنگی،

 درصد 3/33و  درصد 3/33، درصد 4/43اقتصادی دانشجو به ترتیب با  و

  .کمترین نقش در افت تحصیلی داشته است ،با مقیاس خیلی کم

 

 ازبنديامتی و كنندهپیشگویی عوامل تفکیک به و دانشجو به مربوط تحصیلی افت علل به مربوط تاالؤس برحسب پژوهش، مورد واحدهاي فراوانی توزیع -9جدول 

 ايگزینه پنج لیکرت

 میانگین±انحراف معیار P کنندهعامل پیشگویی
 گوییتعداد )درصد( پاسخ

 خیلی کم کم نظربی زیاد خیلی زیاد

 (%4/2)3 (%0/22)12 (%0/1)4 (%3/33)12 (%0/24)13 43/3±33/1 031/0 لذت نبردن از مطالعه کتب درسی

 (%3/11)0 (%2/30)10 (%11)2 (%3/24)13 (%0/11)2 03/3±30/1 002/0 ی شغلیعدم اطمینان کافی به تأمین آینده

 (%3/1)24 (%2/13)10 (%2/13)10 (%4/43)23 (%3/11)0 32/3±13/1 040/0 کاهش اعتماد به نفس نسبت به مسائل درسی

 (%2/13)1 (%1/3)30 (%4/2)3 (%3/43)24 (%4/20)14 00/3±30/1 042/0 ی درسیی کافی برای مطالعهگیزهنبود ان

 (%3/33)12 (%3/11)0 (%2/13)10 (%2/13)1 (%3/20)11 11/2±31/1 020/0 ی تحصیلیعدم وجود عالقه به رشته

 (%1/13)3 (%2/30)10 (%3/20)11 (%0/22)12 (%3/11)0 34/2±20/1 011/0 ی امتحاناضطراب و استرس در جلسه

 (%1/32)11 (%0/11)2 (%2/13)1 (%2/13)10 (%2/13)10 13/2±34/1 013/0 های روحی و یا جسمی)در صورت وجود(وجود بیماری

 (%3/33)12 (%3/20)11 (%4/20)14 (%4/2)3 (%3/1)4 32/2±20/1 002/0 مشکالت مادی و اقتصادی دانشجو

 (%3/20)11 (%0/11)2 (%0/11)2 (%3/23)13 (%0/11)2 03/3±41/1 013/0 شی از ناسازگاری با محیط جدیدمشکالت روحی و عاطفی نا

 (%3/33)12 (%1/32)11 (%1/13)3 (%3/11)0 (%1/3)3 13/2±20/1 042/0 های مکرر در کالسغیبت

 (3/23)13 (0/11)2 (3/24)13 (4/20)14 (3/3)20 00/2±20/1 030/0 اتاقی و یا سایر دانشجویانداشتن مشکل سازگاری با هم

 (%4/43)23 (%2/13)1 (%3/23)13 (%3/11)0 (%3/3)20 22/2±30/3 032/0 های مختلف سیاسی، فرهنگی صرف وقت زیاد در تشکل
 

 برحسب، توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش، 3در جدول 

 ،لماالت مربوط به علل افت تحصیلی مربوط به استاد و به تفکیك عواؤس

ای، به بندی لیکرت پنج گزینهامتیاز براساسکننده و عوامل پیشگویی

ل م، از بین عوا3مطابق نتایج مندرج در جدول  .آمده است نمایش در

 3/43زان تدریس استاد به می یاحتمالی افت تحصیلی، نامناسب بون شیوه

 نبا مقیاس زیاد بیشترین عامل مرتبط با استاد از سوی دانشجویا درصد

 معرفی شده است.

 

 

 بنديامتیاز و كنندهپیشگویی عوامل تفکیک به و استاد به مربوط تحصیلی افت علل به مربوط سؤاالت برحسب پژوهش، مورد واحدهاي فراوانی توزیع -9جدول 

 ايگزینه پنج لیکرت

 میانگین±انحراف معیار P کنندهعامل پیشگویی
 گوییتعداد )درصد( پاسخ

 خیلی کم کم نظربی زیاد خیلی زیاد

 (%2/1)1 (%2/13)1 (%2/13)10 (%4/43)23 (%0/22)12 11/3±02/1 020/0 ی کافی در اساتیدنبود انگیزه

 (%3/3)2 (%3/1)4 (%3/11)0 (%1/31)20 (%2/32)21 01/4±03/1 003/0 عدم ایجاد انگیزه برای دانشجویان استعداد درخشان از سوی اساتید

 (%1/3)3 (%2/13)1 (%4/20)14 (%3/33)12 (%2/13)10 42/3±12/1 010/0 و عدم تدریس مطالب جدید و به روز گویی اساتیدجزوه

 (%2/1)1 (%2/1)1 (%3/1)4 (%3/41)22 (%2/41)23 30/4±34/0 013/0 نامناسب بودن کیفیت تدریس اساتید

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               4 / 9

https://dsme.hums.ac.ir/article-1-359-fa.html


 

 04  1041بهار  اول، شماره نهم،ی، دوره توسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

و همکاران خواهیرزاییمحمد م                                                سمنان             یاستعداد درخشان دانشگاه علوم پزشک یاندانشجو یلیافت تحص  

 (%1/3)3 (%0/22)12 (%0/11)2 (%3/23)13 (%4/20)14 41/3±20/1 034/0 خوش خلق نبودن و برخورد نامناسب اساتید با دانشجویان

 (%2/1)1 (%1/3)3 (%1/3)3 (%3/43)24 (%3/41)22 30/4±34/0 012/0 ی تدریس اساتیدنامناسب بودن شیوه

 (%3/3)2 (%1/3)3 (%1/13)3 (%3/41)22 (%0/34)13 20/3±03/1 020/0 استاندارد نبودن سواالت امتحانی

 (%2/1)1 (%3/1)4 (%4/20)14 (%4/43)23 (%3/20)11 13/3±24/0 012/0 هاهای علمی دانشجویان در پژوهشعدم استفاده از ظرفیت

 

، توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش، برحسبببب 4در جدول 

االت مربوط به عوامل افت تحصببیلی مربوط به دانشببگاه و محیط ؤسبب

درآمده  مایشای، به نآموزشببی و براسبباس امتیازبندی لیکرت پنج گزینه

، نامناسببب بودن فضببای فیزیکی 4مطابق نتایج مندرج در جدول  اسببت.

با مقیاس خیلی زیاد در افت تحصببیلی  درصببد 1/42آموزش به میزان 

 .ثر بیان شده استؤدانشجویان م
 

 عوامل تفکیک بهو محیط آموزشی و دانشگاه  به مربوط تحصیلی افت علل به مربوط سؤاالت برحسب پژوهش، مورد واحدهاي فراوانی توزیع -4جدول 

 ايگزینه پنج لیکرت امتیازبندي و كنندهپیشگویی

 P کنندهعامل پیشگویی
انحراف 

 میانگین±معیار

 گوییتعداد )درصد( پاسخ

 خیلی کم کم نظربی زیاد خیلی زیاد

 (%0)0 (%1/3)3 (%1/13)3 (%4/43)23 (%3/33)12 02/4±30/0 003/0 ریزی مناسب آموزشی مدون برای دانشجویان استعداد درخشاننبود برنامه

 (%3/1)4 (%1/13)3 (%1/13)3 (%0/34)13 (%3/23)13 00/3±20/1 020/0 عدم وجود فضای مناسب جهت مطالعه در دانشگاه 

 (%2/1)1 (%3/3)2 (%2/13)1 (%3/41)22 (%0/32)21 13/4±22/0 000/0 عدم توجه کافی به دانشجویان استعداد درخشان از سوی مسئولین دانشگاه

 (%0)0 (%2/13)1 (%0/11)2 (%1/31)20 (%1/32)11 33/3±01/1 030/0 کافی نبودن امکانات آموزشی و دسترسی به اینترنت

 (%3/1)4 (%3/1)4 (%1/13)3 (%3/20)11 (%1/42)20 20/3±23/1 030/0 نامناسب بودن فضای فیزیکی خوابگاه و یا محل سکونت دانشجو جهت مطالعه

 (%2/1)1 (%1/13)3 (%3/11)0 (%2/30)10 (%3/41)22 24/3±13/1 023/0 های آموزشی کمبود امکانات رفاهی و تفریحی مناسب در محیط

 (%2/1)1 (%0/11)2 (%0/11)2 (%3/41)22 (%0/22)12 00/3±01/1 043/0 کمبود کتب و مجالت جدید علمی مرتبط با دروس

 (%2/1)1 (%1/3)3 (%3/11)0 (%1/31)20 (%4/43)23 13/4±20/0 002/0 دانشجویان استعداد درخشاننبود سیستم تشویق مناسب برای 

 (%4/2)3 (%0/34)13 (%2/13)1 (%1/13)3 (%3/23)13 13/3±41/1 012/0 رفت و آمد مکرر بین خوابگاه و محل سکونت والدین

 (%3/02)33 (%0/11)2 (%2/13)10 (%0)0 (%2/1)1  02/1±22/0 030/0 کالس مختلط

 (%3/24)13 (%3/23)13 (%4/20)14 (%3/11)0 (%4/2)3  32/2±24/1 003/0 هاکالسیرقابت نامناسب درسی بین هم

 

، توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش، برحسبببب 3در جدول 

صیلی مربوط به خانواده و جامعه و به ؤس االت مربوط به عوامل افت تح

مل پیشببگویی نده، وتفکیك عوا ندی لیکرت پ براسببباس کن یازب نج امت

نشبببان  ،3نتایج مندرج در جدول  .آمده اسبببت ای، به نمایش درگزینه

 1/32قات فراغت به میزان ودهد که نبود امکانات مناسببب گذراندن امی

 .بر افت تحصیلی دانشجویان با اهمیت تلقی شده است درصد،

 

 تیازبنديام و كنندهپیشگویی عوامل تفکیک به و جامعه و خانواده به مربوط تحصیلی افت علل به مربوط ؤاالتس برحسب پژوهش، مورد واحدهاي فراوانی توزیع -5جدول 

 ايگزینه پنج لیکرت

 میانگین±انحراف معیار P کنندهعامل پیشگویی
 گوییتعداد )درصد( پاسخ

 خیلی کم کم نظربی زیاد خیلی زیاد

 (%1/32)11 (%3/20)11 (%3/24)13 (%0/11)2 (%1/3)3  43/2±20/1 040/0 شرایط اقتصادی نامناسب خانوده

 (%4/2)3 (%0/11)2 (%3/11)0 (%3/41)22 (%3/20)11 41/3±20/1 032/0 دور بودن محل تحصیل از خانواده

 (%4/20)14 (%3/11)0 (%2/30)10 (%3/20)11 (%3/11)0 12/2±34/1 040/0 وجود اختالف در خانواده 

 (%3/1)32 (%2/13)10 (%1/13)3 (%1/32)11 (%4/20)14 30/3±23/1 020/0 ناسب برای گذاندن اوقت فراغت درشهر محل تحصیلکمبود امکانات م

 (%1/13)3 (%3/11)0 (%3/20)11 (%2/13)1 (%0/32)21 30/3±43/1 022/0 پایین بودن ارزش تحصیل وکسب علم در جامعه

 

 گيرینتيجه

ترین عوامل مؤثر بر افت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد مهم

تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان، از بین عوامل مربوط به دانشجو، 

ب ی درسی، لذت نبردن از مطالعه کتی کافی برای مطالعهشامل نبود انگیزه

درسی و مشکالت روحی و عاطفی ناشی از ناسازگاری با محیط جدید 

نامناسب  استاد، شامل ثر بر افت تحصیلی مربوط بهؤعالوه عوامل م بود. به

و عدم  االت امتحانیؤی تدریس، استاندارد نبودن سبودن کیفیت و شیوه
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 1041بهار  اول، شماره نهم،ی، دوره توسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها
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شد؛ و نیز، ها میهای علمی دانشجویان در پژوهشاستفاده از ظرفیت

 دانشگاه و محیط آموزشی، شامل ثر بر افت تحصیلی مربوط بهؤعوامل م

ستم تشویق مناسب، عدم توجه کافی به دانشجویان استعداد نبود سی

 ریزی مناسب آموزشیدرخشان از سوی مسئولین دانشگاه و نبود برنامه

یلی ثر بر افت تحصؤهمچنین، عوامل م .برای این دسته از دانشجویان بود

خانواده و جامعه، شامل کمبود امکانات مناسب برای گذراندن  مربوط به

رشهر محل تحصیل، پایین دانستن ارزش تحصیل و کسب اوقات فراغت د

علم در جامعه و دور بودن محل تحصیل از محل سکونت خانواده، 

ر د .بیشترین اهمیت را در افت تحصیلی این دانشجویان داشتند

های مشابه، که به بررسی متغیرهای مهم در افت تحصیلی پژوهش

ب، بر افت محیط زندگی نامناسیر منفی أثدانشجویان پرداخته بودند، نتایج ت

های علوم پزشکی شیراز، اصفهان، هرمزگان، تحصیلی دانشجویان دانشگاه

های اما این ارتباط در دانشگاه (.2،23-20) کرمانشاه و تبریز مشاهده شد

 (. 21،23) علوم پزشکی مشهد و لرستان، معنی دار نبوده است

 بزرگی وهای دهافتهی رئوفی و همکاران و برخالف یهمانند مطالعه

همکاران در شیراز، خزاعی و همکاران در کرمانشاه و منیری و همکاران 

افت تحصیلی و متغیرهای مهم مرتبط با پیشرفت تحصیلی  در اردبیل، بین

مانند اشتغال به شغلی دیگر، وضعیت سکونت، وضعیت اقتصادی خانواده، 

عیت ریزی، وضبرنامههای خاص، تحصیالت والدین، نوع ابتال به بیماری

داری یو معن مثبت همبستگی ی فعلی،حضور در کالس و عالقه به رشته

داری، با ترم تحصیلی، معدل یاما ارتباط معن(. 2،23،20،22) داشت وجود

 های باقی ماندن پشت کنکور،هل و تعداد سالأکل دیپلم، وضعیت ت

  .مشاهده نشد

همکاران در دانشگاه علوم  همانند این پژوهش، در مطالعات فرهادی و

های و برخالف نتایج مطالعات دانشگاه و هرمزگان پزشکی لرستان، تبریز

علوم پزشکی همدان، کرمانشاه، اصفهان و شهیدچمران، بین جنسیت 

 داری مشاهده نگردیدیی معندانشجویان و افت تحصیلی، رابطه

(23،23،21،23،30،31.)  

ی حاضر، برخالف مطالعات بین سن و افت تحصیلی، در مطالعه

ی هو لرستان، رابط های علوم پزشکی اصفهان، کرمانشاه، تبریزدانشگاه

ی قبولی و همچنین، بین سهمیه(. 23،23،20،23) داری مشاهده نشدیمعن

 افت تحصیلی دانشجویان، مشابه مطالعات درخشان و همکاران در مشهد

 (.22،32) اری مشاهده نگردیددیو منیری و همکاران در اردبیل، ارتباط معن

 که رسدمی نظر به ضروری آمده، دسته ب نتایج به توجه با پایان، در 

یلی ثر بر افت تحصؤبا شناسایی عوامل م آموزشی دانشگاه، اندرکاراندست

دانشجویان استعداد درخشان، در جهت به حداقل رساندن این عوامل گام 

 جادای جانبه، بههمه حمایت و الزم ی تسهیالتارائه بردارند؛ همچنین، با

 هایرنامهب در بازنگری با پرداخته و درخشان دانشجویان استعداد در انگیزه

نمایند. همچنین، با اجرا  و طراحی را آموزشی، راهبردهای مناسبی

های مطالعه برای دانشجویان بسترسازی مناسب، جهت یادگیری مهارت

 آنان نمایراه که مجرب مشاور ساتیددارای افت تحصیلی، از طریق تعیین ا

باشند، به کاهش افت  درست نحوه مطالعه و آموزش ریزیبرنامه در

تحصیلی دانشجویان و مخصوصاً استعدادهای درخشان، گامی اساسی 

برداشته شود؛ بنابراین، با توجه به اثرات مهم افت تحصیلی دانشجویان 

در این زمینه، مخصوصاً هایی استعداد درخشان بر جامعه، انجام پژوهش

شنهاد با هم، پیها آنهای آموزشی مختلف و بررسی ارتباط نتایج در محیط

 .گرددمی

 

 تشکر و قدردانی

دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم  یکلیه بدینوسیله از

ی آموزش علوم پزشکی که پزشکی سمنان و از مرکز مطالعات و توسعه

 .نماییمنمودند، تشکر و قدردانی می در این پژوهش ما را یاری

 

 تأیيدیه اخالقی

 یو کد طرح پژوهش ،خ 31-332-32کد اخالق  پژوهش حاضر با

 . مصوب دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است.ب،  1-101-23

 منافع عارضت

 .جود ندارداین مقاله ودر  منافعی تعارض گونه هیچ

 

 سهم نویسندگان

درصد؛  10نگارش مقاله  ( و مسئول ه اول)نویسندخواه محمد میرزایی

 20 طرح پژوهشی نگارش فرمت اولیه ویسنده دوم()نامد رضایی ح
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 04  1041بهار  اول، شماره نهم،ی، دوره توسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

و همکاران خواهیرزاییمحمد م                                                سمنان             یاستعداد درخشان دانشگاه علوم پزشک یاندانشجو یلیافت تحص  

درصد؛ حامد  3مشاور آماری ( نویسنده سوم)پور ابوالفضل عبداهللدرصد؛ 

 درصد. 3 پژوهشی اجرای طرح وشکویی )نویسنده چهارم(

 

 حمایت مالی

 نشگاه علوم پزشکیداتوسط معاونت پژوهشی این طرح پژوهشی 

 سمنان تأمین مالی شده است. 
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Abstract 
Introduction: Educational underachievement is a major problem for every educational system, 

with not only personal issues, but also social impacts, leading to disruptions and waste of training 

costs. The present study was conducted to determine the influencing factors of educational 

underachievement among talented students. 

Methods: This descriptive cross-sectional study was performed in 2012-13. The population 

consisted of all the 53 talented students with educational underachievement in Semnan University 

of Medical Sciences. A researcher-made questionnaire on educational underachievement was used 

to collect data, with four fields, student-related, universities and educational environment, Family 

and Community, and instructors. Validity and reliability of the questionnaire was calculated with 

content validity and Cronbach's alpha (0.83). The data was analyzed using descriptive statistics and 

t-test. 

Results: The most important factors affecting academic performance were lack motivation, 

pleasure from studying, emotional problems due to incompatibility with the environment, low 

quality of teaching, non-standardized exam questions, lack of Incentives, Lack of attention to 

talented students from authorities and lack of proper planning education. In the analysis, the 

employment of academic failure (P=0.036), living situation (P=0.018), socioeconomic status 

(P=0.026), disease (P=0.009), parental education (P=0.043), type of Planning (P=0.010), the 

presence in the classroom (P=0.012) and the current interest in the field (P=0.021), was found to 

have a significant correlation.  

Conclusion: Various factors affect talented students’ educational underachievement.Exploring 

these factors and providing solutions to educational administrators, seem necessary and are 

recommended to researchers. 

Keywords: Educational Underachievement, Students, Talented 

Original Article 

Received: 2022 May 14        Accepted: 2022 Sep 12 

 

Citation: Mirzayikhah M, Rezaei H, Abdollahpour A, Vashkouyi H. Influencing factors of educational underachievement among 

talented students of Semnan University of Medical Sciences. Development Strategies in Medical Education. 2022; 9(1):36-44. 

  

 

 

 
 

© 2022 The Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original 
work is properly cited. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://dsme.hums.ac.ir/article-1-359-fa.html
http://www.tcpdf.org

