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ABSTRACT 
Background and Aim: A review of the quality of the studies for the purpose of improvement 
of the future studies is one of the most important ways to achieve sustainable development 
and expand the knowledge in medical sciences. Considering the importance of medical 
students' education and their academic failure, the present study aimed at criticizing and 
representing the existing probelms in the elements of the methods of the articles in the field of 
academic failure published in medical journals. 
Materials and Methods: The present study was a meta-method study and included all the the 
studies published in the Magiran, SID and Noormags databases. On the basis of our inclusion 
criteria we selected articles dealing with factors associated with academic failure in medical 
students published between 2000 and 2016 in valid internal journals. The exclusion criteria 
included different dates of publication, articles unrelated to academic failure and the studies 
on non-medical students. We found 346 articles. After exclusion of irrelevant studies, 22 
articles were selected. 
In order to analyze the findings, a first-order check list including elements of research method 
and approach, study population, study sample, sampling method, determination of sample 
size, hypothesis, assessment tools, reliability and validity was made.  
Results: This study showed that the reviewed studies had problems in relation to sampling, 
data collection and research methods. And underestimation of these problems can raise 
challenges to the future studies.  
Conclusion: It seems that, extreme attention to the content and lack of attention to the 
delicacies in the methodology section can lead to a decline in the quality of the researches. 
Using the results of these studies can be accompanied by fundamental problems and cannot 
always be cited. 
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 پزشکی علوم مجالت در تحصیلی افت بررسی کیفیت مطالعات فراروش

  5پور جوادي ، محمد4زاده ، علی مقدم3، ابراهیم خدایی2کیوان صالحی ،1رودسري آزاده فدوي

کـد   .یـران ا ،تهـران، تهـران    دانشـگاه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، هاي درسی و آموزشی،  ها و برنامه گروه روش گیري،  سنجش و اندازه تخصصی  دکتريدانشجوي  .1

  0000-0003-3245-7577: ارکید

- پست، 02161117472: ، تلفن)نویسنده مسئول( ، ایراندانشگاه تهران، تهرانانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روهاي درسی و آموزشی،  ها و برنامه گروه روش ،ستادیارا. 2

  0000- 0001- 8673-4248 :ارکید کد ،keyvansalehi@ut.ac.ir :الکترونیک

: کد ارکیـد . ، ایرانتهران رئیس سازمان سنجش وآموزش کشور، دانشگاه تهران،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، وزشی، هاي درسی و آم ها و برنامه گروه روش ،دانشیار .3

5003-5634-0003-0000  

  0000-0002-3960-5037: کد ارکید .، ایراندانشگاه تهراندانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، هاي درسی و آموزشی،  ها و برنامه گروه روش یار،استاد .4

  0000- 0002-2605- 5312: کد ارکید. ، ایراندانشگاه تهران، تهراندانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، هاي درسی و آموزشی،  ها و برنامه گروه روش یار،دانش .5

  چکیده

پایدار و    تحقق توسعه يهاراهکار ین تر مهمآتی، از   منظور بهبود مطالعات شده به  انجام هاي پژوهش نقد کیفیت: هدف  و  مینهز

ان، یلی ایشافت تحص  موضوعپزشکی و   دانشجویان  آموزش   به  اهمیت  با توجه. پزشکی است  دانش در حیطه   گسترش مرزهاي

در  یپزشک   علوم  در مجالت شده  منتشر  هاي در مقاله  روش    بخش عناصر  موجود هاي  یبآس ییبازنماو  نقد  هدف  حاضر با  مطالعه

  .انجام شد  یلیحوزه افت تحص

شـده در    مطالعـات منتشـر     پـژوهش، تمـامی   ي جامعـه آمـار  . از نوع فـراروش اسـت   يا پژوهش حاضر، فرا مطالعه :هامواد و روش

، 1394تـا  1379 هـاي  سال  انتشار بین یشامل بازه زمان ورود يها بود و مالك Noormagsو Magiran  ، SIDیاطالعات هاي یگاهپا

 ،خـروج از مقالـه    هـاي  مـالك . اسـت پزشکی   دانشجویان یلیمرتبط با افت تحص  به عوامل  معتبر داخلی و پرداختن  در مجالت  چاپ

کی پزشـ  رشـته  دانشـجویان  غیـر از    اي جامعـه و  یلیمتفاوت با عوامل مرتبط با افـت تحصـ    ، پرداختن به موضوعاتیتفاوتم  یبازه زمان

. مانـد  یمقالـه بـاق   22مـرتبط درنهایـت تعـداد     یـر غو  ها با حذف موارد مشـابه  آن یانشد و از م یافتله مقا 346تعداد  مجموعاً .است

  .بخش روش استفاده شد هاي برگیرنده مؤلفه وارسی در ، ابتدا فهرستها یافته یلمنظور تحل به

داراي  یقتحق يها روش ها و داده يزار گردآورگیري، اب نمونه  نظر مالحظات شده از  انجام  هاي داد پژوهش  نشان  نتایج :ها یافته

  .یدمواجه نما یاديمخاطرات زها و  ی را با چالشمطالعات آتتواند  ها می آن توجهی به  و کم اند بوده یمشکالت اساس

ت شـده  مطالعـا  یفیـت ساز افت ک روش، زمینه بخشهاي  توجهی به ظرافت به محتوا و کم یرسد توجه افراط به نظر می  :گیري نتیجه

  .قابل استناد نخواهد بود یهمراه شده و گاهیادي ، با مشکالت بنیقاتتحق یننتیجه استفاده از نتایج ا است و در

 یلی، افت تحصیقفرا مطالعه، فراروش، روش تحق :کلیديکلمات

  4/8/98: پذیرش 11/6/98:اصالحیه نهایی 29/3/98:وصول مقاله
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  مقدمه

هاي  ترین نگرانی از مهم یکی ندر دانشجویاتحصیلی   افت

 زیرا این پدیده به طور ؛)1و2(مؤسسات آموزش عالی است

و  خانواده ،فرد به را زیادي خسارات مستقیم غیر و مستقیم

اقتصادي  سنگین بارافت تحصیلی، ). 3(سازد می وارد جامعه

 متخصص نیروي پرورش یافتن و کند به جامعه تحمیل می

خواهد   باکیفیت پایین اجتماعی تخدما ناکارآمد، منجر به

با  نامناسب ارتباط همچون ، مشکالتیياز جنبه فردو  شد

 .)4(نفس را در پی خواهد داشت به اعتماد کاهش و محیط

کلیدي براي بهبود  یلیدرك بهتر عوامل مؤثر بر افت تحص

 متعددي  تحقیقاتو ) 1(عالی است آموزش عملکرد موسسات

 ).5- 9(اند را بررسی کرده لییعوامل مرتبط با افت تحص

 انتقادي صورت به تحقیقات بخش روش مرور فراروش،

 گیري، نمونه هاي روش رویکرد، و شامل تحلیل) 10(است

 هر آن و نمونه و جامعه متغیرها، ها، فرضیه گارشن روش

 ).11 ،12(است مربوط شناسی روش بحث به که هچ

 ی و آمیختهکمی، کیف نوع سه رویکرد به نظر از ها پژوهش

متغیرها  ها کمی که در آن هاي پژوهش. شوند می بندي طبقه

). 13(است یماز نوع ک یقتحق يها مشخص است و داده

 محقق و هستندهاي تحقیق، کیفی  که داده  کیفی، پژوهش

 هاي و پژوهش است پژوهش هاي به سؤال پاسخ پی در

 در یکم هاي پژوهش هاي ضعف به توجه با آمیخته که

 ضعف و متغیرها بررسی در کافی یشهو ر عمق معد

 اندك است، آن پذیري تعمیم عموماً که  یفیک يها پژوهش

  ).14،15(شوند می استفاده 

پژوهش   موارد روش ترین از مهم ي،جامعه و نمونه آمار

هاي زمان یا بودجه و  محدودیت یلبه دل که یدرصورت. است

، بررسی نشوند يآمارجامعه ي اعضا   تمامی، یانسان یرويیا ن

هاي  آزمون تبع آن، بهگیري و  از نمونه ،)روش سرشماري(

 در مورد اساسی تصمیم دو محقق با. شود می  آماري استفاده

در تعیین حجم . وستر  روبه نمونهو حجم گیري  روش نمونه

 ویلیام ه توسطشد ارائه مختلف هاي فرمول از عموماً نمونه،

در . شود استفاده می مورگان و کرجسی کوکران و یا جدول 

گیري بنا بر مقتضیات پژوهش از انواع  روش نمونهانتخاب 

گیري تصادفی و غیر تصادفی استفاده  هاي نمونه روش

ها در تحقیقات، از  براي گردآوري داده .)13(شود می

مشاهده، مصاحبه  ،ابزارهاي گوناگونی چون مدارك و اسناد

روایی و پایایی، دو  ).16(دتوان استفاده کر و پرسشنامه می

روایی نشان . هاست مؤلفه اساسی ابزار گردآوري داده

دهد که ابزار منتخب تا چه حد آن چه را که باید بسنجد،  می

 شامل چهار روش رایج سنجش روایی. سنجیده است

دهد  پایایی نشان می .است یمالک و صوري، محتوایی، سازه

 چه یري با ابزار واحد تاگ که در شرایط یکسان، نتیجه اندازه

، ساختار يصور ییدر روا). 17(دارد همسانی درونیحد  

سؤال پاسخ  ینشود و به ا ابزار از نگاه گروه هدف بررسی می

صورت ظاهري با هدف  شده به آیا ابزار طراحی: شود  می  داده

 يساختار یژگیمحتوا، و ییروا). 13(مطالعه مرتبط است؟

 شود می  با تدوین آزمون در آن تنیده زمان هم  ابزار است که

براي تعیین روایی صوري و روایی محتوا از نظر  و

 ).17(شود نظران و خبرگان امر استفاده می صاحب

گیري نمایانگر آن است که ابزار  سازه یک ابزار اندازه روایی

اي را که  گیري تا چه اندازه یک سازه یا خصیصه اندازه

براي محاسبه روایی سازه  ،)13(دسنج نظري دارد می  مبناي

اي با حجم نسبتاً بزرگ اجرا شود  نیاز است آزمون در نمونه

و سپس با انجام تحلیل عامل اکتشافی و تأییدي عوامل 

مالکی عبارت است از  روایی. شود زیربنایی آن شناسایی می

بینی رفتار فرد در  گیري در پیش کارآمدي یک ابزار اندازه

بین و  پیش  مالك دو نوع روایی روایی .هاي خاص موقعیت

مالك بعد از  بین، نمرات پیش  روایی. است زمان روایی هم

همزمان  به دست خواهد آمد و روایی یطی یک بازه زمان

زمان در  گیري در یک حاصله از دو اندازه يها که داده

آوردن این نوع روایی، با  به دستنحوه  دسترس باشد

یان آزمون مورد نظر و آزمون محاسبه ضریب همبستگی م

  ). 17(مالك است

نوع ترین  کرونباخ معمول آلفاي به روش پایایی محاسبه

است که در بیشتر  همسانی درونیپایایی   ضریبمحاسبه 
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شود و معرف میزان تناسب  مطالعات از آن استفاده می

). 13(سنجند است که یک سازه را می هایی گویهگروهی از 

یک آزمون به دو نیمه تقسیم شده و  سازي، نیم دو در روش

). 17(شود بین دو نیمه آزمون سنجیده می یرابطه همبستگ

ي براي یک دو آزمون معادل یا موازهاي موازي،  فرم روش

کنند و آنها را در فاصله زمانی مطلب یا موضوع تهیه می

دو . دهندک گروه واحد از آزمون شوندگان میکوتاهی به ی

ون در صورتی هم ارز یا معادل هستند که فرم یک آزم

تکرار در روش ). 17(میانگین و واریانس آنها برابر باشند

آزمون در دو نوبت و هاي  براي سنجش پایایی، سؤال آزمون

 و	شود می  گروه واحد داده کیتحت شرایط مشابه به 

روش ). 17(شوند می مقایسه هم با حاصل نمرات

و براي  است ها بین سؤال ونیهمسانی درکودرریچاردسون، 

صحیح یا (صفر و یک ها به شکل  هایی که پاسخ آن آزمون

ها داراي هدف و  پژوهش ).13(شود مفیداست می  بیان )غلط

هستند و ممکن است داراي فرضیه  یسؤال پژوهش

نتایج مورد انتظار از انجام  ،هاي پژوهشهدف). 16(باشند

ماهیت مسئله و  با سبمتنا تحقیق روش چنانچه). 13(هستند

 سر به تر و منطقی زودتر شود، محقق یینتعهدف پژوهش 

توجهی به این  در صورت کم ،رسد مقصود می منزل

 ی صورت نپذیرد،واقعیت کشف تنها نه است ممکن ،موضوع

 انکار به را ناگزیر وي به و افزوده شود او حیرت بر بلکه

 به رسیدن سب،روش نامنا اتخاذ با بسا چه. وادارد واقعیات

  ).18(نباشد پذیر امکان اصالً یا شود توأم تأخیر با مطلوب

 همـه  کـه  اسـت  یمسـائل  انگیزتـرین  بحـث  از یلیافت تحصـ 

 .)19(انـد  گریبـان  بـه  دسـت  آن با جهانی آموزشی هاي نظام

دانشــجویان خصوصــاً دانشــجویان پزشــکی بــه واســطه رشــته 

 یهدانشـگا  یالتتحصیلی و حساسیت کاري در دوران تحص

عـدم  ). 20(رو هسـتند  هـاي فراوانـی روبـه    با خطرات و آسیب

در دانشـجویان علـوم پزشـکی، موجـب      یلیکنترل افت تحص

کننـدگان خـدمات    و کـارایی ارائـه   یپایین آمدن سطح علمـ 

 از يا مجموعـه ). 21(هاي آینده خواهد شـد  سالمت در سال

 آن تبـع  بـه  و یلیافـت تحصـ   باعث که وجود دارند عوامل

 .گردنـد  می آموزشی نظام غیر انسانی و انسانی ابعمن اتالف

 عوامـل  بایـد  یلیافـت تحصـ   علـل  یـافتن  براي منظر این از

 اضـطراب امتحـان،   هـوش،  هـدف،  انگیـزه،  نظیـر  مختلفـی 

 و خـانواده  فرهنگـی  و تجهیـزات  و امکانـات  ریـزي،  برنامه

مـرور   ).22-28(داد قـرار  توجـه  مـورد  را نفـس  میزان عزت

علــل عــدم موفقیــت  زمینــهشــر شــده در منــد متــون منت نظــام

داد   هـاي علـوم پزشـکی، نشـان     تحصیلی دانشجویان دانشگاه

ــد استانداردســازي صــورت     ــت کــار بای ــاي کیفی ــراي ارتق ب

ــذ در  ،)2018( Blaasو White ،Grahamو ) 29(یردپـــ

کردندکه بیشتر تحقیقـات، در طراحـی    ، مشخصتحقیق خود

  ).30(دارندضعف خود 

سات آموزش عالی، در کمترین حد از اهداف اصلی مؤس

کیفیت  امکان نگه داشتن میزان مشروطی دانشجو با حفظ

و استفاده از نتایج ) 31(است تحصیل و تدریس، در حد باال

تواند نقشی اساسی در بهبود کیفیت آموزش  تحقیقات می

اما سؤال اینجاست که آیا نتایج حاصل از  ؛داشته باشد

هدف اصلی پژوهش حاضر این  .تحقیقات قابل استفاده است

 روش، به فرا اي منظم به شیوه مطالعه از استفاده است که با

هاي  پژوهش عناصر بخش روش در شناسی آسیب و نقد

پزشکی در مجالت علوم  یلیافت تحص حوزه در شده منتشر

هاي  پژوهشاین است که  ،سؤال اصلی تحقیق. بپردازد

در حوزه افت نتخب منتشر شده در مجالت علوم پزشکی م

  نمونه و جامعه تحقیق، و روش رویکرد، از نظر تحصیلی

شیوه برآورد حجم نمونه،  وگیري  نمونه روش آماري،

 تا چه میزانتحقیق  پایایی ابزار و روایی ها، گردآوري داده

  ؟است کیفیت و تناسب برخوردار از

  

  هامواد و روش

ت و حـل  هـاي ایـن مطالعـه در شـناخ     با توجه بـه اینکـه یافتـه   

ــرار      ــتفاده ق ــورد اس ــی، م ــام آموزش ــکالت نظ ــائل و مش مس

، از نظـر شـیوه   این پژوهش از نظر هدف، کاربرديگیرد،  می

 بـود و از نوع فرا روش  ها، توصیفی و اسنادي گردآوري داده

ن به دانـش  دتوان افزو می آن،از جمله نقش و کارکردهاي و 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

5.
4.

10
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             4 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.25.4.103
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-5101-en.html


 107   کیوان صالحی 

1399 مهر و آبان/  مپنجدوره بیست و / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   

و و پیشـــبرد تحقیـــق  یـــژهدربـــاره یـــک برنامـــه و ،موجـــود

بــا هــدف پــژوهش حاضــر  ).16(شناســی، اشــاره کــرد روش

 در روشعناصـر مربـوط بـه بخـش      کیفیـت گـزارش   بررسی

یلی در مجـالت  در حـوزه افـت تحصـ   هاي  منتشر شـده   مقاله

هـاي اطالعـاتی ایرانـی بـین      میـان پایگـاه   .شـد نجـام  ا پزشکی

بـا   رو تحقیقات موجود اشتراکات وسیعی وجود دارد، از ایـن 

ــتفاده از  ــد واژهکاس ــاي  لی ــجو«ه ــک  یاندانش ــته پزش و » یرش

و » مـردودي «یـا  » مشـروطی «و » یلیموثر بر افت تحص عوامل«

 يهـا  پایگـاه هـاي منتشـر شـده در     ترکیب این دو واژه، مقالـه 

ایــران، نــورمگس، پایگــاه جهــاد دانشــگاهی   هــاي مــگ داده

)SID, Magiran  وNoormags (مقاالت   که شامل تمامی

ــ  ــازه زم ــد، در ب ــا  1379 یانبودن مــورد بررســی قــرار   1394ت

 :مطالعه عبارت بود از در این مقاله ورود هاي مالك. گرفتند

ر د-2 .اسـت  بـوده  1394تا  1379ها سال  اریخ انتشار آنت -1

بررسـی عوامـل    هبـ  -3. باشـند  معتبر داخلی چاپ شده مجالت

حقیقـات بـر روي   ت-4و  باشند  تحصیلی پرداخته مرتبط با افت

همچنـــین . باشـــد  پزشـــکی انجـــام شـــده رشـــته  ندانشـــجویا

قـاالتی کـه در   م -1 :ازبود   هاي خروج از مقاله عبارت مالك

قـاالتی کـه   م -2 .بودنـد   چـاپ نشـده   رزمـانی مـورد نظـ     بازه

قـاالتی  م -3 تحصیلی نپرداختند مرتبط با افت بررسی عوامل به

 پزشکی رشته یان دانشجو  اي غیر را در جامعهتحصیلی  که افت

 .بررسی کردند

صـورت انجـام گرفـت کـه ابتـدا در       یـن انتخاب مقاالت بـه ا 

افـت  «، جستجو با عبـارت  )Magiran( ایران مگ  داده یگاهپا

مقالـه یافـت    180تعـداد . انجام شدهاي آن  و معادل» یلیتحص

هـاي ورود بـه تحقیـق     مورد بـا مـالك   21ها  شد و از میان آن

تعـداد   )SID(گاهی جهـاد دانشـ   در پایگـاه . مطابقت داشـتند 

مـورد   36هـا،   عدد بود که از میـان آن   48مقاالت یافت شده 

در پایگــاه . شــدند هــاي ورود بــه تحقیــق نمــی شــامل مــالك

 1مقالـه یافـت شـد کـه      126تعداد  )Noormags(نورمگس 

از . هاي مورد نظـر مقالـه مطابقـت داشـت     مورد آن در مالك

مقالـه   12 تعـداد  هاي پژوهش، هاي مطابق با مالك میان مقاله

مانـده مـورد    مقالـه بـاقی   22مشابه بودند که در نهایـت تعـداد   

مراحـل جسـتجو و ورود   زیـر،   نمـودار . بررسی قـرار گرفتنـد  

  .دهد مطالعات را نشان می

  ورود و خروج مقاالت به تحقیق. 1 شکل

تعداد مقاالت 

حذفی بعد از 

اعمال 

هاي  مالك

 تحقیق

159  

  
  مقاالت با

کلمه کلیدي 

 تحصیلی تاف

Magiran  
180  

تعداد مقاالت   

حذفی بعد از 

هاي  اعمال مالك

  تحقیق

36  

  
  مقاالت با

کلمه کلیدي 

  تحصیلی افت

SID  
٤٨  

تعداد مقاالت   

حذفی بعد از 

اعمال مالك 

  هاي تحقیق

125  

 

  
  مقاالت با

کلمه کلیدي 

تحصیلی در  افت

Noormags  
126  

      

تعداد مقاالت بعد از   

هاي مال مالكاع

  تحقیق

21  

تعداد مقاالت بعد از   

هاي اعمال مالك

  تحقیق

12  

  
تعداد مقاالت بعد از 

هاي اعمال مالك

  تحقیق

1  

      
  

    
تعداد مقاالت     

  مشابه

12  

  مانده کلمقاالت باقی

34  

    

      
  

    
      22تعداد مقاالت نهایی       
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 با که شد تهیه وارسی فهرست ، ابتداها یافته یلمنظور تحل به

 و تر دقیق اي گونه ها به داده يآور جمع کار، از آن استفاده

هایی  شامل مؤلفه وارسی فهرست این .گرفت صورت تر جامع

 نمونه و جامعه اهداف، ها، فرضیه تحقیق، رویکرد نظیر

 پایایی و روایی آماري، گیري، روش نمونه روش آماري،

 محتوا. شدند یدهنامکیفیت مقاالت  جموعاًم بود؛ که تحقیق

 استاد 5با  مصاحبه بر اساس وارسی فهرست این موارد و

 الزم محتوا ییروا از ابزار لذا شد، تدوین روش درس

مقدار  و بهابزار به روش بازآزمایی  ینپایایی ا. بود برخوردار

براي انجام تحقیق، پس از جمع آوري . آمد به دست 785/0

هاي ورود به تحقیق صدق  در مالك کهتحقیقاتی 

. کردند، هر تحقیق ابتدا چند بار مورد مطالعه قرار گرفت می

هاي تحقیق، به  یافته و گزارشآنگاه با توجه به مطالب 

 22 مجموعاًفهرست وارسی پاسخ داده شد و  سؤاالت

 براي. ها آماده شد فهرست وارسی، براي تحلیل یافته

 گذشته تحقیقات هاي روش قوت و ضعف نقاط شناسایی

و از نرم  درصد و فراوانی به صورت ساده توصیفی آمار از

  .شد استفاده MAXQDAافزار 

  

  ها یافته

 شـده،  آوري جمـع  هاي مقاالت و فهرست وارسی بررسی با

ـ  ههـا بـ   مشخص شد اکثریت پژوهش انجـام شـده     یروش کم

ــت ــداد . اس ــادل   18تع ــژوهش، مع ــوارد   818/81پ ــد م درص

 مورد پژوهش کیفـی  4و  یگرفته، پژوهش کم نجامپژوهش ا

انجـام نگرفتـه    آمیختـه در هیچ مـوردي، پـژوهش   . بوده است 

  هاي تحقیق مـورد اسـتفاده نشـان    بررسی فراوانی روش. است

مقطعی بیشـترین  از نوع  تحلیلیـ که مطالعه توصیفی   دده می

بررســـی  .روش مـــورد اســـتفاده در تحقیقـــات بـــوده اســـت

از  داد  گیري بکـار رفتـه در تحقیقـات، نشـان     ههاي نمون روش

ــان  ــن می ــاتتحقیای ــوارد 091/9 ، درق ــد از م ــه  ،درص ــاز ب نی

مـوردي    شـده مطالعـه    گیري نبوده است و تحقیق انجـام  نمونه

گیـري   محققان روش نمونه ،درصد از موارد 181/18 در. بود

درصــد از  637/63 درروش سرشــماري . انــد را ذکــر نکــرده

هـاي   روش. دهـد  و بیشترین روش را تشـکیل مـی   است موارد

اي، هـر   طبقـه  اي و تصـادفی  اي چندمرحلـه  گیري خوشه نمونه

 یگیـري تصـادف   و روش نمونـه درصد از مـوارد   545/4کدام 

درصـد از مـوارد،    181/18و درصـد از مـوارد     091/9ساده، 

مـورد   4گیري در دسترس بـوده اسـت کـه دو مـورد از      نمونه

 .بوده اسـت  یسترس مربوط به تحقیقات کمگیري در د نمونه

محاسبه حجـم نمونـه در تحقیقـات بیـانگر      يها بررسی روش

تحقیقـات روش   از مـوارد،  درصـد  909/40 است کـه در  ینا

بنـا بـر    انـد کـه   بـوده  و مـروري  يسرشماري و مطالعـه مـورد  

 2در . سـت یپژوهش نیازي به محاسبه حجم نمونه ن یاتمقتض

در . ن حجم نمونه محاسبه شده است، با فرمول کوکراتحقیق

درصد تحقیقات محققـان حجـم نمونـه     50مورد معادل با  11

از  .انـد  اند و موجـب کاسـتی پـژوهش شـده     را محاسبه نکرده

مـورد از روش خـود    9هـایی مـورد بررسـی در     میان پژوهش

هـاي   ی استفاده شده است و دانشجویان به پرسشگزارش ده

در . انـد  پرسشنامه پاسـخ داده  وارسی یا  درج شده در فهرست

آوري شده است  مورد اطالعات با مصاحبه و مشاهده جمع 1

ــه  1و در  ــناد کتابخان ــورد از اس ــده (اي  م ــاپ ش ــاالت چ  )مق

هـا بـا    آوري داده استفاده شـده اسـت و در سـایر مـوارد جمـع     

استفاده از اسناد و اطالعـات درج شـده در پرونـده تحصـیلی     

ــت   ــوده اس ــجویان ب ــن. دانش ــات     ای ــامل اطالع ــات ش اطالع

شناختی، معدل، معـدل دو تـرم متـوالی اسـت کـه بـه        جمعیت

جــدول در . درج شــده اســت 1تفکیــک در جــدول شــماره  

تحقیقـات بررسـی   در  هـا  داده هاي گردآوري ، روش1شماره 

   :است  شده
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  هاي مورد مطالعه در پژوهش ها آوري داده هاي گرد فنون و شیوه .1جدول 

  یدرصد فراوان  فراوانی  ها ي دادهروش گردآور

  درصد 091/9  2  مصاحبه و مشاهده

  درصد 545/4  1  ، شناختی و سوابق آموزشیشناختی جمعیت ت افهرست وارسی اطالع

  درصد 545/4  1  )معدل دو ترم متوالی دانشجویان(دانشجو اطالعات مندرج در پرونده 

  درصد 545/4  1  )، معدل، سهمیه، ناحیهشناختی جمعیتاطالعات (اسناد 

  درصد 639/13  3  )شناختی اطالعات جمعیت(دانشجو اطالعات مندرج در پرونده 

  درصد 545/4  1  اي اسناد کتابخانه

  درصد 545/4  1  پرسشنامه محقق ساخته و معدل

  درصد 727/22  5  )و معدل شناختی جمعیتاطالعات (دانشجو اطالعات مندرج در پرونده 

  درصد 273/27  6  ساخته پرسشنامه محقق

  درصد 545/4  1  شناختی جمعیتو اطالعات  )استاندارد شده(میزان شده پرسشنامه 

رد تحقیــق مــورد بررســی، مصــاحبه و مشــاهده،  ااز میــان مــو

ت افهرســـت وارســـی اطالعـــ   ،درصـــد از مـــوارد  091/9

درصـد   545/4شناختی، شناختی و سوابق آموزشـی،   جمعیت

تـرم   2معـدل  (ه دانشجو اطالعات مندرج در پرونداز موارد، 

ــجویان  ــوالی دانش ــوارد  545/4، )مت ــد از م ــات  ،درص اطالع

شناختی، معدل،  اطالعات جمعیت(مندرج در پرونده دانشجو 

اطالعـات منـدرج    ،درصد از مـوارد  639/13، )سهمیه، ناحیه

ــجو   ــده دانش ــت (در پرون ــات جمعی ــناختی اطالع  545/4، )ش

و  نامه محقـق سـاخته  اي، پرسش اسناد کتابخانه درصد از موارد

و اطالعـــات  شـــده میـــزانهمچنـــین پرسشـــنامه   معـــدل،

اطالعـات   ،درصد از موارد 545/4شناختی، هر کدام  جمعیت

ــده دانشــجو  شــناختی و  اطالعــات جمعیــت(منــدرج در پرون

و پرسشنامه محقق ساخته بـا   درصد از موارد 727/22، )معدل

هـا   داده ترین ابـزار گـردآوري   شایع ،درصد از موارد 273/27

کـردن   میـزان این است که با توجه به عدم  گمان بر .باشند می

، محققـان از  )ابـزار  سـازي  استاندارد(ساخته  کامل ابزار محقق

احتمال سودار بودن نتایج حاصله بی خبر هستند و با اسـتفاده  

ــن پرسشــنامه ــق خــود را زیرســؤال    از ای ــایج تحقی هــا کــل نت

هاي بکـار رفتـه در    یی ابزار، انواع روا2هجدول شمار. برند می

  .دهدرا نشان می پژوهش

 

 ي مورد مطالعهها هاي بکار رفته در پژوهش بررسی انواع روایی ابزار .2جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  نوع روایی

  درصد 545/4  1  محتوا و سازه روایی

  درصد 091/9  2  روایی صوري

  درصد 727/22  5  محتوا روایی

  درصد 637/63  14  ذکر نشده

 545/4 بررسـی شـده، ابـزار مورداسـتفاده در     تمقاالمیان از 

درصـد   091/9محتوا و سـازه بـود و در   روایی درصد از موارد

درصـد از   727/22از موارد ابزار داراي روایـی صـوري و در   

 637/63در . محتوا بـود  ییفته داراي روار کاره موارد، ابزار ب

هست این احتمال . ه بودروایی ابزار ذکر نشد درصد از موارد

ــزار ــد نســنج    اب ــه بای ــه آنچــه را ک ــار رفت ــاي بک ــند یدهه .  باش

 هاي مورد مطالعه هاي بکار رفته در پژوهش بررسی انواع پایایی ابزار .3جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  پایایی

  درصد 273/27  6  آلفا کرونباخ

  درصد 637/63  14  ذکر نشده

  درصد 545/4  1  بازآزمایی

  درصد 545/4  1  رریچاردسون و بازآزماییکود
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هـاي  در پـژوهش  هاي بکار رفتـه  ، پایایی ابزار3 شماره جدول

ــه. دهــدرا نشــان مــی مــورد مطالعــه دهــد،  هــا نشــان مــی  یافت

 يهاي محاسبه پایایی در مطالعات مـورد بررسـی، آلفـا     روش

مـورد و در   1درصد از موارد، بازآزمایی،  273/27کرونباخ، 

روش کودرریچاردسـون و بازآزمـایی   از هـر دو  م مورد هـ  1

درصـد از مـوارد،    545/4معـادل بـا    کـدام هر استفاده شد کـه 

درصـد از مـوارد،    637/63همچنـین در  . بکار گرفته شده بود

رود کــه ابــزار  آن مــی یمبــ. میــزان پایــایی ذکــر نشــده اســت

. شده پایایی نداشته باشد و نتایج حاصله را سودار کند استفاده

با توجه به تعریف در صورت عدم پایایی ابزار بکار رفتـه روا  

  . نیز نخواهد بود

  ي مورد مطالعهها پژوهش ها و سؤاالت پژوهشی در فراوانی و درصد فراوانی هدف، فرضیه .4جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  هاي مسئله پژوهش گزاره

  درصد 455/95  21  هاي داراي هدف ژوهشپ

   درصد 545/4  1  پژوهش بدون هدف

  درصد 091/9  2  پژوهشی یا فرضیه  هاي داراي سؤال پژوهش

  درصد 909/90  20  پژوهشی یا فرضیه  هاي بدون سؤال پژوهش

ها  فراوانی و درصد فراوانی بیان هدف، فرضیه، 4 شماره جدول

 455/95 در .دهـد ا نشـان مـی  مطالعه رپژوهشی در  يها و سؤال

درصد  091/9 رتنها د وهدف ، بررسی شده هاي مقالهاز درصد 

در هــیچ یــک از . شــده اســتذکــر پژوهشــی   ســؤالاز مــوارد، 

تمـام   مورد فاقد 1همچنین . بیان نشده بود اي هفرضی ،ها پژوهش

همچنـین شناسـایی   . پژوهشی و فرضیه بـود   هدف، سؤال موارد

افـت   یبا اسـتفاده از تعـاریف کمـ    یلیصدانشجو دچار افت تح

مشـروطی و عـدم    یقـات تحق یبـوده اسـت و در تمـام    یلیتحص

تحصـیلی در نظـر    گذراندن واحد درسی به عنوان تعریف افـت 

  .گرفته شده است

  

  بحث

 اعتالي هاي راه و ها محرك ترین قوي از یکی علمی، نقد

اثر  یک که است نقد کمک به). 35(است یعلم آگاهی

 موجب و عیان آن قوت و ضعف نقاط و یابد می اعتبار

 توجه با). 12(شود بشري می دانش الگوهاي مداوم اصالح

 شود می مطرح سؤال این حال علمی، آثار نقد ضرورت به

 و ، رسالهنامه پایان کتاب،(شده  منتشر یعلم آثار که

 موشکافانه نقد نیازمند یرانا یعلم محافل در) مقاالت

 از حاکی ها دانشگاه هاي نامه پایان بر انهنقاد نیستند؟ نگاه

 و ساختاري انهشناس روشروشی،  نواقص و اشکاالت وجود

  ).36(است

هــا بــا روش  نتــایج ایــن پــژوهش نشــان داد اکثریــت پــژوهش

انجام شـده اسـت و تعـداد تحقیقـات پـژوهش کیفـی        ، یکم

آمیختـه انجـام    بوده است و در هیچ موردي پـژوهش   اندك

و چندبعـدي   یلیبـا وجـود اهمیـت افـت تحصـ     . نگرفته است

بودن عوامل مرتبط با آن، محققان در اکثریت موارد با روش 

به دنبال بررسی و تحقیق و شناسایی عوامـل هسـتند در    یکم

بـا   ؛ واسـت ، موضـوعی چنـد بعـدي    یلیکه افت تحصـ  یحال

 )37(کمی هاي توجه به عمیق و ژرفانگر نبودن نتایج پژوهش

توانـد،   مـی  ، این مهمو همبستگی پیمایشی عاتو به ویژه مطال

ــی و     ــاي کیف ــتفاده از رویکرده ــی در اس ــرورت بازاندیش ض

هـاي   هـاي انتشـاراتی و کـاربرگ    آمیخته و تغییـر در اولویـت  

را  هاي غالباً کمی به کیفی و آمیختـه  ارزیابی مجالت از مقاله

اســتفاده از رویکردهــاي کیفــی اســت کــه  .دوچنــدان نمایــد

 و بافتارمنـد  نگر اي کل پدیده مورد مطالعه را با شیوهتواند  می

هاي عمیقی را بـه دسـت دهـد،     مورد بررسی قرار داده و یافته

اي از اســتیالي  بســیار محــدود بــوده اســت و ایــن امــر، نشــانه

ــ ــات و یرویکــرد کم ــه اثب ــوم   گرایان در حــوزه مطالعــات عل

عـه  و به ویژه در اطراف موضوع مـورد مطال  )32و  33(انسانی

  . است

گیري، درصد تحقیقاتی کـه روش محاسـبه    نمونه موضوعدر 

نیز قابل توجه اسـت کـه    ،ها بیان نشده بود حجم نمونه در آن

. رود ص تحقیقات به شمار میایاز نق تواند موضوع نیز میاین 
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  عـرف جامعـه نباشـد،    اگر نمونه مورد بررسـی در پـژوهش، م

ذکر است کـه اسـتفاده   الزم به  .نتایج قابل تعمیم نخواهد بود

بدون مشخص کردن نوع فرمول » فرمول کوکران«از عبارت 

و دلیل انتخاب آن، دو خطاي متـداولی اسـت کـه در غالـب     

به دیگر سخن، نامشخص بودن  نوع و .  شود ها دیده می مقاله

گیـري و بسـنده    شـده بـراي نمونـه    دلیل اسـتفاه از فرمـول یـاد   

فرمـول کـوکران، نشـانه    هـا بـه ذکـر عبـارت      کردن این مقاله

هـاي   ضعف متداول دیگـري اسـت کـه در گـزارش ویژگـی     

ضمناً وجود یا عدم وجود مطالعـه  . شود بخش روش دیده می

مقدماتی و چگونگی محاسبه حجم نمونه در اغلب مطالعـات  

اي کلـی گـزارش شـده بـود و عناصـر فرمـول        کمی، به گونه

در . تاشاره شده نـامعلوم، مـبهم و نـاقص گـزارش شـده اسـ      

هــا هــم بــراي تبیــین حجــم نمونــه از عبــارت   برخــی از مقالــه

استفاده شده است، بدون توجه به اینکه این » جدول مورگان«

ــه در    ــراي حجــم نمون جــدول و مقــادیر گــزارش شــده آن ب

  .تناسب داردخصوص متغیرهاي دووجهی 

گسـتره وسـیعی   هاي مطالعه حاضر حاکی از این بود کـه   یافته

رشـته پزشـکی    یلیافـت تحصـ  زمینـه   دره هایی کـ  از پژوهش

محقــق بــه تنهــایی عوامــل مــؤثر بــر افــت  انجــام شــده اســت 

را بـا یـک پرسشـنامه خـود سـاخته، بررسـی نمـوده         یلیتحص

ــزار     ــوارد بررســی شــده اب ــورد از م ــک م ــا در ی اســت و تنه

 یـی کـه روا  یدر حـال . سـازه اسـت   ییگیري داراي روا اندازه

واقعـی اسـت و تناسـب و     هـاي دنیـاي   سازه، اساس کار، داده

هـاي پایـه کـار     سازگاري نتـایج بـه دسـت آمـده را بـا نظریـه      

 نظـري رود عوامـل   سازه، انتظار می ییدر روا. کند مقایسه می

کننـد یـا بـه عبـارت      ینها را تـدو  مورد نظر، واریانس آزمون

هاي اصلی را مـورد سـنجش    تر ابزار مورد استفاده، سازه کلی

هــا اصــالً روایــی و  ري از پــژوهشدر بســیا). 34(قــرار دهنــد

کـه اسـتفاده از    یدر حـال . پایایی ابزار را در نظر نگرفته بودند

سازي و  آزمون). 13، 17، 38(یستچنین ابزاري اصالً مجاز ن

اي اسـت و   کردن یـک آزمـون شـامل مراحـل پیچیـده      میزان

کافی براي ساخت ابـزار   شناخت که یشود هنگام پیشنهاد می

هـایی کـه در تحقیقـات پیشـین سـاخته و       بزاروجود ندارد از ا

  .استفاده شود ،شده است میزان

پژوهشی در   عدم توجه به فرضیه و سؤال یگرد ياز سو

 براي تالش تحقیق، هر. تحقیقات جاي بررسی بیشتري دارد

 و حدس فرضیه. است سؤال چند یا یک پاسخ به رسیدن

 .است مسئله یک یافتن پاسخ براي محقق هوشمندانه گمان

 محقق، مشاهدات قبلی دانش یهاست، بر پا بینی پیش نوعی

 موضوع و مشکل تنگاتنگ با ارتباط در و معقول پراکنده

 پژوهشی، در  یا سؤال فرضیه نبود .گیرد می انجام تحقیق،

 .دهد می تنزل بسیار را مطالعه ارزش تحلیلی، مطالعات

ق، به تحقی یرهايپژوهشگر پس از بیان مسئله، اهداف و متغ

به طور طبیعی و  کند تحقیق اقدام می يها تدوین سؤال

تحقیق انتخاب هاي  هاي تحقیق بر اساس سؤال روش

هاي یک محقق ماهر،  همچنین یکی از ویژگی .شوند می

یک طرح . تحقیق است يها سؤال ینتوانایی او در تدو

در . شود تحقیق بنا میهاي  سؤال یهتحقیق خوب بر پا

تحقیق و  يها قات بررسی شده سؤالکه در تحقی حالی

از  .طور قابل توجهی مورد غفلت واقع شده بودند ها به فرضیه

هاي این تحقیق این است که با تمرکز بر  جمله محدودیت

بر  مؤثرتحقیقات انجام شده و منتشر شده در زمینه عوامل 

توان آن را به همه  یلی در ایران انجام شده و نمیافت تحص

  .دادمجالت تعمیم 

  

  گیري نتیجه

هر پژوهشی از جمله تحقیقات آموزشی بررسی  ياجرا

عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان پزشکی، همراه با 

 هاي مالی و زمانی محققین است و از سوي دیگر، هزینه

 ،آموختگان رشته پزشکی با توجه به نوع حرفه خود دانش

ی خود نیاز دارند بر کل مطالب دوره تحصیالت دانشگاه

و افت تحصیلی این دانشجویان و  تسلط کامل داشته باشند

هاي دو چندانی خواهد  عدم کسب اهداف آموزشی، هزینه

در زمینه این مطلب  ها پژوهشداشت که خود بر حساسیت 
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افزاید و لزوم دقت و رعایت اصول و قوانین روش تحقیق  می

جود این مطالعه نشان داد، با و نتایج .دهد را افزایش می

اهمیت افت تحصیلی و چندبعدي بودن عوامل مرتبط با آن، 

محققان در اکثریت موارد با روش کمی به دنبال بررسی و 

اما نه تنها هنوز عمق و ؛ تحقیق و شناسایی عوامل هستند

ریشه این موضوع شناسایی نشده است بلکه میزان آن رو به 

ردن به این مطلب گویاي این امر است که پی ب. افزایش است

عوامل زیر بنایی این موضوع نیازمند تحقیقات کیفی و همه 

یري، درصد تحقیقاتی که روش گ نمونهدر امر . جانبه است

بیان نشده  ها آنیري و روش محاسبه حجم نمونه در گ نمونه

بود نیز قابل توجه است و واضح است که این امر از موارد 

ورد بررسی در نمونه م اگر. رود نقص تحقیقات به شمار می

پژوهش، معرف جامعه نباشد، نتایج قابل تعمیم به جامعه 

در رشته هایی که  گستره وسیعی از پژوهش. نخواهد بود

بر افت  مؤثرمحقق به تنهایی عوامل پزشکی انجام شده است 

نموده تحصیلی را با یک پرسشنامه خود ساخته، بررسی 

ازه و در هیچ یک از موارد بررسی شده روایی س است

 اصالًها  حتی در بسیاري از پژوهش. محاسبه نشده است

 که یحالدر . روایی و پایایی ابزار را در نظر نگرفته بودند

سازي و  آزمون. مجاز نیست اصالًاستفاده از چنین ابزاري 

اي است و  یچیدهپمیزان کردن یک آزمون شامل مراحل 

ابزار  که اطالعات کافی براي ساخت یهنگامشود  یمپیشنهاد 

هایی که در تحقیقات پیشین ساخته شده  وجود ندارد از ابزار

از سوي دیگر عدم توجه به . شده است استفاده شود و میزان

پژوهشی در تحقیقات جاي بررسی بیشتري  سؤالفرضیه و 

 چند یا یک پاسخ به رسیدن براي تالش تحقیق، هر. دارد

 رايب محقق هوشمندانه گمان و حدس فرضیه. است سؤال

 یهبر پااست،  بینی یشپ نوعی .است مسئله یک یافتن پاسخ

 ارتباط در و معقول پراکنده محقق، مشاهدات قبلی دانش

 نبود .گیرد می انجام تحقیق، موضوع و مشکل تنگاتنگ با

 مطالعه ارزش تحلیلی، مطالعات پژوهشی، در سؤالیا  فرضیه

، اهداف پژوهشگر پس از بیان مسئله .دهد می تنزل بسیار را

. کند تحقیق اقدام می يها تحقیق، به تدوین سؤال یرهايو متغ

تحقیق و به  یرهايسؤاالت تحقیق باید بر اساس اهداف و متغ

زیرا به طور طبیعی  ؛بیان شوند صورت درست، تدوین و

تحقیق انتخاب هاي  هاي تحقیق بر اساس سؤال روش

هاي یک محقق ماهر،  شوند همچنین یکی از ویژگی می

یک طرح  .تحقیق است يها سؤال یندر تدو توانایی او

در . شود تحقیق بنا می هاي سؤال یهتحقیق خوب بر پا

ي تحقیق و ها سؤالکه در تحقیقات بررسی شده  حالی

قابل توجهی مورد غفلت واقع شده  طور بهها مورد  فرضیه

شده در مورد افت  تحقیقات انجام بسیاري ازدر  .بودند

ان پزشکی، تعریف عملیاتی متغیر افت دانشجوی یلیتحص

. )19- 25(، معدل کسب شده توسط دانشجو استیلیتحص

تعیین این رشته، حساسیت  به علت اهمیت و که یدر حال

جهت تشخیص تر از تنها معدل دانشگاهی  هایی دقیق شاخص

 قاتیتحق يبا توجه به حجم باال .طلبد را مییلی افت تحص

و همه جانبه افت  قیعم یبررس ،یلیافت تحص نهیدر زم   یکم

که در  شود یم شنهادیمغفول واقع شده، پ یلیتحص

 یلیافت تحص ییشناسا يها شاخص یفیک يها پژوهش

محققان در  همچنین .شود یبررس یپزشک انیدانشجو

سنجش  يخود از پرسشنامه محقق ساخته برا قاتیتحق

 شنهادیپ  کنند، یم  استفاده یلیعوامل مؤثر بر افت تحص

در  یلیسنجش عوامل مؤثر بر افت تحص يکه برا شود یم

طراحی  )استاندارد(شده  میزان اي مختلف پرسشنامه يها رشته

  .ساخته شودو 

  

  یتشکر و قدردان

رشته  یتخصص يرساله دکتر يها افتهی برگرفته ازمقاله  ینا

بوده و داراي کد  دانشگاه تهران يریگ سنجش و اندازه

 .است IR.UT.PSYEDU.REC.1398.024اخالق 

از دانشجویان  دانند یبر خود الزم م سندگانینو

کنندگان در پژوهش به دلیل همکاري در گردآوري  شرکت

شناسی  ها و مسئولین دانشکده علوم تربیتی و روان داده
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