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الدن فتی ،1شیدا آذری ،*2حمید برادران ،3رشا اطلسی

 .1دکتری روانشناسی بالینی ،استادیار ،گروه روانشناسی بالینی ،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .2کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3دکتری اپیدمیولوژی بالینی ،دانشیار گروه اپیدمیولوژی ،مرکزتحقیقات آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .4کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

 دریافت مقاله91/1/22 :

آخرین اصالح مقاله91/6/22 :

 پذیرش مقاله92/2/11 :

مقدمه :افت تحصیلی دانشجویان یکی از مشکالت عمده مراکز آموزش عالی کشور است .به همین علت مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است که
نتایج متفاوتی به دنبال داشتهاند .این مطالعه با هدف ،گردآوری و مقایسه پژوهشهای انجام شده در این زمینه در سطح کشور انجام شده است.
مواد و روشها :با بهرهگیری از اطالعات موجود در سیستم اینترنتی و پایگاههای اطالع رسانی داخلی از جمله  Magiran ،SID ،IranMedexو
 MedLibو پایگاههای خارجی  ERIC ،Google Scholar ،Web of Science ،PubMedو  ScienceDirectکلید واژههای "دانشجویان
پزشکی"" ،افت تحصیلی"" ،وضعیت تحصیلی"" ،پیشرفت تحصیلی" و "موفقیت تحصیلی" مورد جستجو قرار گرفتند و مقاالت به دست آمده به دو دسته
مرتبط و غیر مرتبط تقسیمبندی شدند.
یافتهها :از  112مقاله به دست آمده پس از حذف مقاالت نامرتبط 62 ،مقاله وارد مطالعه شدند .در نهایت از بین آنها تنها  9مقاله دارای مالکهای ورود به
مطالعه بوده و مورد بررسی قرار گرفتند .از نظر تحلیل محتوا جنسیت ،زندگی در خوابگاه ،شاغل بودن ،تأهل ،سن ،سهمیه قبولی ،فاصله زیاد بین اخذ دیپلم
و ورود به دانشگاه به عنوان عوامل تأثیرگذار بر افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی در نظر گرفته شد.
نتیجهگیری :با توجه به این که این عوامل ،عوامل مشترک در تمامی مقاالت مطرح شدهاند ،از آنها میتوان به عنوان عوامل مؤثر بر افت تحصیلی نام برد .اما
در تمامی این مقاالت معیار تعیین افت تحصیلی با هم متفاوت است و نقطه برش مشخص تعریف نشده است که این میتواند عامل تفاوت نتایج مقاالت در
نظر گرفته شود .با توجه به اهمیت این موضوع و اثرات افت تحصیلی ،پیشنهاد میشود تعریف دقیق و مشخص افت تحصیلی مشخص گردد.
کلید واژهها :افت تحصیلی ،دانشجویان پزشکی ،مرور سیستماتیک
* نویسنده مسؤول :مرکزتحقیقات آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ،بلوار کشاورز ،تهران ،ایران
 تلفن221-22629629 :

 نمابر221 -22629629 :

sheidapsy_997@yahoo.com

Email:
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مقدمه

فتی و همکاران

تربیت نیروی انسانی ،منابع انسانی و مالی و موجب نارضایتی

ورود به دانشگاه یک رویداد مهم تلقی شده است و بر

اجتماعی گردد ( .)7افت تحصیلی میتواند پیامدهایی از جمله

اساس زمینههای روانشناختی فردی و ویژگیهای محیطی،

اعتیاد ،بیتفاوتی ،اضطراب ،افسردگی و حتی خودکشی به

واکنشهای متفاوتی را به دنبال دارد .چنین رویدادی موجب
میشود فرد یک فرایند جدایی ،انطباق با محیط جدید،

دنبال داشته باشد ( .)2مشروطی و افت تحصیلی دانشجویان
علل مختلفی از جمله نامناسب بودن شیوه تدریس اساتید (،)9

سازگاری در ارتباطات اجتماعی و رویارویی با مشکالت را

استفاده از تکنیکهای کمک آموزشی ،محیط فیزیکی و

تجربه نماید ( .)1در این راستا موفقیت یا عدم موفقیت

اجتماعی کالس درس و انگیزه دانشجویان و رشته تحصیلی،

تحصیلی بستگی به شیوههای خاص پاسخدهی فرد نسبت به

اعتیاد به مواد مخدر ،انتظار موفقیت ،احساس تنهایی ،شرایط

تغییر ایجاد شده در شرایط زندگی وی به عنوان دانشجو بر

خانواده و عوامل زیستی دارد ( .)12منیری و همکاران طی

اساس زمینههای روانشناختی دارد (.)2

پژوهشی نشان دادند که  69درصد از دانشجویان در گروه

بسیاری از دانشجویان با ورود به دانشگاه به سرعت خود را

موفق و  61درصد در گروه ناموفق بودند؛ به گونهای که نسبت

با شرایط جدید انطباق داده ،با انعطافپذیری شرایط ایجاده

شانس عدم موفقیت تحصیلی در دانشجویان با کمتر از  2سال

شده را میپذیرند و با تسلط بر موقعیت خود موفقیتهای

فاصله ورود به دانشگاه  ،4/64معدل دیپلم کمتر از شانزده ،2/6

تحصیلی الزم را کسب میکنند .در مواردی دیگر قبولی در

تمرکز کم در کالس  6و انجام مطالعه بدون برنامهریزی قبلی

دانشگاه موجب میگردد در زمینه محرومیتهای فرهنگی،

 /66درصد  6بوده است (.)12

اجتماعی و روانی ،تضادهای درونی نمایانتر شده ،اضطراب

بنابراین افت تحصیلی دانشجویان نه یک مسأله شخصی،

افزایش یابد .در چنین مواردی دانشجو قادر به سازگاری

بلکه به عنوان یک مشکل اساسی اجتماعی است و باید برای

کارامد و مؤثر نیست و دچار افت تحصیلی میگردد (.)6

حل این مشکل گامهای اساسی برداشت ( .)11 ،12اما در این

سازمان یونسکو مفهوم افت تحصیلی را به تکرار پایه ،ترک
تحصیل زودرس و کاهش کیفیت آموزشی و تحصیلی فراگیران
نسبت میدهد ( .)4افت تحصیلی یکی از مشکالت نظامهای
آموزشی از جمله دانشگاهها است ( .)1به عبارت دیگر افت
تحصیلی به معنی عدم موفقیت در تحصیل است که با

بین افت تحصیلی دانشجویان پزشکی از اهمیت خاصی
برخوردار است .چرا که اگر این دانشجویان از تحصیالت
خوبی برخوردار نباشند ،به خاطر حساسیت شغلی و ارتباط آن
با سالمت افراد جامعه این مشکل به شکل حیاتی خود را نشان
خواهد داد ( )12 ،16به گونهای که این دانشجویان متعاقب

معیارهایی نظیر مشروطی ،تکرار درس ،طوالنی شدن مدت

افت تحصیلی در بیمارستان و مراکز درمانی نیز عملکرد

تحصیل ،اخراج ،انصراف ،ترک تحصیل قابل بررسی میباشد

ضعیفی از خود نشان خواهند داد و گاهی این عملکرد ضعیف

(.)6

غیر قابل جبران خواهد بود .با توجه به اهمیت بررسی پیشرفت

بر اساس تحقیقات 12 ،درصد از دانشجویان دانشگاههای

تحصیلی دانشجویان و عوامل تأثیرگذار بر آن و هم چنین با در

علوم پزشکی در طول تحصیل خود حداقل یکبار مشروط

نظر گرفتن شواهد موجود مبنی بر کاهش پیشرفت تحصیلی در

میشوند .این مشروطی نه تنها ممکن است دانشجویان را از

سالهای اخیر ،این مطالعه به منظور مطالعه سیستماتیک مقاالت

لحاظ روحی -روانی دچار مشکل نماید ،بلکه از نظر تحصیلی

مربوط به بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان پزشکی انجام

نیز آنها را در معرض خطر محرومیت از تحصیل قرار دهد و

شده است تا با شناخت علل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی،

موجب خلل در بهره برداری مطلوب از اصول علمی برای

دست اندرکاران را در طراحی و و اجرای برنامههای مداخلهای

62

دوره دهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

در جهت پیشگیری از افت تحصیلی و به دنبال آن بهبود

تهران و سیستم  Athensتهیه گردید و توسط دو مرورگر به

وضعیت روانی و رفتاری دانشجویان و در نهایت استفاده بهینه

صورت جداگانه بررسی شد .کلیه مقاالت جمعآوری شده ،به

از منابع کشور در سرمایه گذاری بخش آموزش عالی یاری

طور مستقل توسط دو پژوهشگر از لحاظ کیفیت متدولوژیک

نماید .شناخت به موقع زمینههای روانشناختی ،در یافتن راه

مورد بررسی قرار گرفت و مقاالتی که تفاوتهای شدیدی با

حلهای ممکن جهت جلوگیری از افت تحصیلی و استفاده

حداقل شاخصهای ارزیابی منتقدانه مقاالت داشتند از مطالعه

بهینه از منابع کشور در سرمایهگذاری بخش آموزش عالی

خارج شدند .اختالف نظر بین دو پژوهشگر به فرد صاحبنظر

کشور اهمیت مییابد.

سوم واگذار شد .برای ارزیابی مقاالت از ابزار نقادی
 STROBEاستفاده شد .پژوهشگران به طور مستقل دادههای
ذیل را از مطالعات استخراج نمودند و به طور جداگانه در

روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه مرور سیستماتیک بود .به همین
منظور برای شناسایی بررسیهای انجام شده و بازبینی یافتههای
گزارش شده ،به اطالعات موجود در سیستم اینترنتی و پایگاه
اطالع رسانی علمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مراجعه شد و همه مقالههای منتشر شده در زمینه بررسی علل
افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی ایران از سال  1671تا

 Code sheetموجود در نرمافزار  RevMan 5وارد کردند.
اختالف نظرها به فرد صاحبنظر سوم واگذار شد.

یافتهها
جستجو در مقاالت اندکس شده در  MEDLINEو سایر
پایگاههای داده از طریق  ،OVIDبر اساس استراتژی این

 1692ثبت گردید و مورد بازنگری قرار گرفت .به همین منظور

مطالعه تعداد  112مقاله را حاصل نمود که از این تعداد 24

تمامی مجالت ایرانی و برخی از پایگاههای علمی از قبیل

مقاله نامرتبط بود و در بررسی ابتدایی حذف شد .پس از

 Magiran ،SID ،IranMedexو  MedLibو پایگاههای

حذف موارد نامرتبط ،تعداد  62مقاله توسط پژوهشگران به

Google

طور مستقل مورد بررسی قرار گرفت و پس از حذف مقاالتی

 ERIC ،Scholarو  ScienceDirectبرای جستجوی کلید

که معیارهای ورود به مطالعه را نداشتند ،تعداد  62مقاله باقی

واژههای افت تحصیلی ،دانشجویان پزشکی ،وضعیت تحصیلی

ماند که در نهایت تعداد  9مطالعه به آنالیز وارد گردید .در

و پیشرفت تحصیلی استفاده شد .معیار ابتدایی برای ورود به

نمودار  1مراحل بررسی و تعداد موارد نمایش داده شده است.

مطالعه ارتباط مقاله با بررسی علل افت تحصیلی بود .از جمله

تعداد  9مطالعه وارد شده به این مرور سیستماتیک در مجموع

دیگر معیارهای ورود به مطالعه اصیل بودن مطالعه ،چاپ شدن

به بررسی  6221دانشجو پرداخته است که جزییات مربوط به

در مجله معتبر و از معیار خروج بررسی علل افت تحصیلی در

مقاالت در جدول  1نشان داده شده است.

خارجی ،Web of Science ،PubMed

دانشجویان غیر پزشکی بود .عنوان و خالصه مقاالت به دست
آمده به صورت مجزا توسط دو نفر از مرورگران بررسی گردید
و مواردی که غیر مرتبط به مطالعه بود و معیارهای ورود را
نداشت در مرحله اول حذف گردید .متن کامل مربوط به سایر
مقاالت از طریق منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
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مرور سیستماتیک بررسی علل افت تحصیلی...
جدول  .1جزئیات مقاالت مربوط به افت تحصیلی

شماره مقاله

منبع

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

رودباری م ،دادگر ف

سال مطالعه

محل مطالعه

نوع مطالعه
تحلیلی

 1672تا اسفند 1679

جامع علوم پایه شهریور

شرکت کنندگان امتحانهای

امتحان علوم پایه

قبولی یا عدم قبولی در

 22درصد مردود

حجم نمونه

جامعه آماری

پایه

مقطع علوم

تعریف افت تحصیلی

تحصیلی

فراوانی افت

فیزیوپاتولوژی

خزاعی م ،رضایی م ،خزایی ص

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ده بزرگی غ ،موصلی ح
یوسفی ع ،قاسمی غ ،فیروز نیا س

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مورد -شاهدی
مقطعی -توصیفی
مقطعی -توصیفی

1622-24

معدل کل دوره بالینی

تحصیلی 1626-27

دانشجویان مشروط و غیر مشروط
دانشجویان ورودی 1671-72

یک ترم مشروطی ناموفق

موفق و معدل زیر  14و بیش از

معدل باالی  16و عدم مشروطی
گزارش معدل دوره علوم پایه و

دانشجویان سال  4به باالی سال

باال موفق

دانشجوی ناموفق و معدل  11به

حداقل یکبار مشروطی به عنوان

 22/6درصد
 16از 211

64

 16/71درصد

4

644

نمره دروس میکروبشناسی،

معدل انتخاب شد و وضعیت

انگلشناسی و فیزیوپاتولوژی

تحصیلی تنها در  12درس

دو از عوامل مؤثر بر نمره

مورد بررسی قرار گرفت.

مقطع بالینی

6

72

211

میانگین دوره علوم پایه و

تحصیلی با استفاده از میانگین

امتحان بودند.

 6/1درصد

26

211

نتایج

2

نظرات

1

22

226

تأهل ،سن ،سهمیه ،طول و

نقطه برش جهت تعیین افت

بین دو گروه دانشجویان از

معیار این مقاله جهت افت

نظر سن ،جنس ،فاصله دیپلم

تحصیلی فقط یکبار مشروط

تا دانشگاه ،معدل دیپلم ،سواد

شدن است.

پدر و مادر ،تأهل ،داشتن
شغل اضافی ،سهمیه قبولی
در دانشگاه و میانگین تمامی
دروس
سهمیه قبولی ،وضعیت تأهل،

تعیین معیار دانشجوی موفق و

تحصیالت والدین ،فاصله

ناموفق انتخابی بوده است.

اخذ دیپلم و ورود به

تعریف بعضی از متغیرها هم

دانشگاه ،داشتن شغل اضافه،

مشکل دارد ،مثل حضور در

بومی بودن ،برنامهریزی

کالس درس که عینی نیست.

درسی و انگیزه تحصیلی با
وضعیت تحصیلی

انگیزش تحصیلی با معدل
علوم پایه و معدل کل بالینی
ارتباط مستقیم و معنیدار
داشت.

ارتباط انگیزش با معدل را در
نظر گرفته ،سایر متغیرها را
نادیده گرفته است.

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

رابطه بین تعداد و رتبه علمی
و علوم پایه مثبت بود.

عوامل افت تحصیلی معرفی

نظر نگرفته است.
معدل دیپلم از مهمترین
 1/1درصد

نبودن ،تأهل ،پایین بودن

شدن بوده ،افت تحصیلی را در

شدند.

قبولی در دانشگاه با افت

گزارش استفاده از تستهای

تحصیلی رابطه معنیدار نشان

آماری نقص دارد.
داد.

میشود.
اکبری ح،عاملی ح

حسینی ف ،رسولی نژاد ا،

6

7

26

27

یکتا ز،پورعلی ر ،کفیلی م

غیبی ش ،محمدلو ر ،موسوی واعظی ج،

حق دوست ع ،اسماعیلی آ

27

9

2

ادهمی ا ،جوادی ی ،حق دوست ع
اکبری ح،عاملی ح

حسینی ف ،رسولی نژاد ا،

فخاریان ا ،تقربی ز ،میر

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فخاریان ا ،تقربی ز ،میر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقطعی -توصیفی

مقطعی -توصیفی

مقطعی -توصیفی

1622

دانشجویان ورودی  1674تا

176

دانشجویان مقطع بالینی 1679-21

کمتر از  14در مقطع بالینی)

(معدل کمتر از  12در مقطع پایه و معدل

موفقیت در دانشگاه کمتر

تعریف شده

بودند .با افزایش سن احتمال
پایه و کمتر از  12مقطع بالینی) ،مشروطی

امتحان جامع کشوری موفقتر

شده است.

ده شاخص پیشرفت تحصیلی

مردودی (نمره کمتر از  12در مقطع علوم

 26/6درصد

2/7

دختران در تمام مقاطع جز

نتیجهگیری نامشخص تعریف
22

مقطعی -توصیفی

 1661و دانشجویان انتقالی

 1661و دانشجویان انتقالی

کلیه دانش آموختگان -22

فاصله زیاد بین اخذ دیپلم و

تعریف نگردیده است .در

26/1

عدم حضور در کالس و

آمار استفاده شده درست
22

گروهی -تاریخی

جامع علوم پایه دادند و اساتید  67نفر

دانشجویان ورودی  1671-76که امتحان

کلیه دانش آموختگان -22

126

تعداد ترمها

سابقه مشروطی ،شماره و

126

عنوان پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.

آزمون علوم پایه ،معدل و رتبه اعالم شده به

سهمیههای خاص ،بومی

معیار انتخاب فقط مشروط

طول تحصیل بیش از  11ترم،

مهمانی در سایر دانشگاهها،
162

معدل کمتر از میانگین

 41درصد

 42/7درصد

کل دوره  47/4درصد

افت تحصیلی بودند.

دوره بوده است.
ورود ،عوامل تأثیرگذار بر

نامطلوب بر اساس میانگین
تأهل ،جنسیت و تأخیر در

تعیین وضعیت مطلوب
سهمیه پذرش ،وضعیت

گرفته است.
مدرسین با نمره درون بخشی

مقطع علوم پایه را در نظر

میانگین نمرههای دروس هر بخش ،نمره

با پیشرفت تحصیلی منفی و

تحصیلی متفاوت بوده ،فقط

1

171

رابطه بین امکانات آموزشی

معیار انتخاب پیشرفت

72

دوره دهم شماره دوم

61

فتی و همکاران

مرور سیستماتیک بررسی علل افت تحصیلی...

از این تعداد مقاله 1 ،مقاله تأهل 2 ،مقاله داشتن شغل دوم،

تحصیلی در کل دوره تحصیل پرداخته شده بود .همچنین

 2مقاله سکونت در خوابگاه 1 ،مقاله نوع سهمیه قبولی 2 ،مقاله

فراوانی افت تحصیلی به طور مشخص بین زن و مرد گزارش

میزان تحصیالت پدر و مادر 6 ،مقاله فاصله زیاد بین اخذ دیپلم

نشده است ،اما در اکثر مطالعات جنسیت مذکر به عنوان عامل

و ورود به دانشگاه 2 ،مقاله معدل دیپلم 6 ،مقاله جنس مذکر6 ،

خطر برای افت تحصیلی معرفی شده است .همان طور که

مقاله سن 2 ،مقاله داشتن مهارت برنامهریزی درسی و انگیزه

اشاره شد تمام عوامل تأثیرگذار بر افت تحصیلی در مقاالت

تحصیلی و  1مقاله عدم حضور در کالس را به عنوان عوامل

مشابه بودند ،اما در این مقاالت معیارهای تعیین افت تحصیلی

مؤثر بر افت تحصیلی نشان دادند.

متفاوت بود.

112مقاله حاصل از جستجو
 24مورد غیر مرتبط
بررسی متن کامل  62مقاله باقی مانده
حذف  66مقاله
بررسی  62مقاله باقی مانده
بررسی  9مقاله باقی مانده
نمودار .1روند بررسی مقاالت

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از این مرور سیستماتیک نشان داد که در
مجموع جنسیت ،زندگی در خوابگاه ،شاغل بودن ،تأهل ،سن،
سهمیه قبولی ،فاصله زیاد بین اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه،
معدل دیپلم ،تحصیالت پدر و مادر ،میزان انگیزه ،تعداد و
درجه علمی اساتید و عدم حضور در کالس به عنوان عوامل
تأثیرگذار بر افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی در ایران در
نظر گرفته شدند .مکوی و ولکر ویژگیهای شخصیتی و
رفتارهای ضد اجتماعی را با افت تحصیلی مرتبط نشان دادند
( .)12در مطالعات بررسی شده ،ناهمگونی چندانی در نتایج و
علل مؤثر بر افت تحصیلی دیده نشد .اما در برخی از این
مطالعات فراوانی افت تحصیلی در مقاطع علوم پایه،
فیزیوپاتولوژی و بالینی و در برخی تنها به بررسی افت
تحصیلی در مقطع علوم پایه و در برخی دیگر به بررسی افت

66

به عبارتی دیگر نقطه برش مشخص وجود نداشته است .در
برخی از مطالعات قبولی یا عدم قبولی در امتحان علوم پایه ،در
برخی دیگر معدل  11به پایین و یک بار مشروطی و در برخی
دیگر معدل  14به پایین و سابقه مشروطی به عنوان مالکهای
تعریف دانشجوی ناموفق در نظر گرفته شدهاند که این تعریف
نامشخص به طور یقین در تغییر فراوانی افت تحصیلی
تأثیرگذار خواهد بود .هم چنین عدم حضور در کالس درس
در برخی از مقاالت به عنوان عامل تأثیرگذار بر افت تحصیلی
تعریف شده است ،اما این متغیر عینی نبوده است و نمیتوان
تعریف مشخصی برای آن ارایه داد .برخی از مقاالت تعریف
درست و واضحی از روشهای آماری استفاده شده ،نداشتند.
با توجه به نقش عوامل روانی و تأثیر بهداشت روانی بر
میزان انگیزه تحصیل و برنامهریزی و هدف گذاری و وجود
مطالعات مختلف حاکی از شیوع قابل توجه افسردگی و
اضطراب در دانشجویان پزشکی ،انتظار میرود که اثر این
عوامل بر میزان موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان در نظر
گرفته شود .در هیچ کدام از این مقاالت به بررسی دانشجویان
در این زمینه و بررسی سابقه ابتال به بیماریهای روانی پرداخته
نشده است .با توجه به شیوع قابل توجه افت تحصیلی و اثرات
اجتماعی و پیامدهای منفی آن و فقدان تعریف شفاف و
عملیاتی از آن که بر نتایج مطالعات تأثیر گذاشته است و باعث
به وجود آمدن ابهام در نتایج مطالعات میشود ،لذا الزم است
که تعریف شفافی از افت تحصیلی در اختیار محققان قرار
بگیرد .انجام مطالعات با استفاده از تعریف مشخص افت
تحصیلی و بررسی این مطالعات ،اطالعات قابل اعتماد و

دوره دهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

استفاده از منابع کتابخانهای دانشگاههای علوم پزشکی تهران و

ارزشمندی را در اختیار نهادهای مربوطه به منظور جلوگیری از

نیز ارتباط مستقیم با نویسنده مسؤول مقاله و یا سایر ارتباطات

 به عالوه همان طور که.اثرات این ضایعه اجتماعی قرار میدهد

 به دست،شخصی با افرادی که به این مقاالت دسترسی دارند

 با توجه به شیوع قابل توجه اضطراب و افسردگی،اشاره شد

 در موارد قابل توجهی دسترسی به متن، باوجود آن.بیاورند

) و اثرات قابل توجه آن بر12-14( در دانشجویان پزشکی

 اطالعات مربوط در این مقاالت بر اساس.کامل میسر نگردید

 الزم است،)11-12-( موفقیت و جایگاه تحصیلی دانشجویان

اطالعات موجود در خالصه مقاله استخراج گردید و سایر

مطالعاتی به منظور بررسی اثرات این عوامل بر افت تحصیلی

 هم. در نظر گرفته شدMissing اطالعات زمینهای به عنوان

دانشجویان انجام شود تا بر اساس نتایج به دست آمده از این

 امکان دارد برخی،چنین باوجود جستجوی گسترده مقاالت

مطالعات بتوان راهکارهای مناسب از جمله طراحی جلسات و

مطالعات انجام شده که قابلیت ورود به مرور سیستماتیک را

کارگاههای آموزشی خاص برای دانشجویان در معرض خطر

 یافت نگردد و اطالعات آنها مورد استفاده واقع نشده،دارند

 از جمله مشکالت انجام این پژوهش دسترسی به.طراحی نمود

.باشد

 محققان کلیه.متن کامل مقاالت وارد شده به مرور نظاممند بود
تالش خود را به کار بستند تا متن کامل این مقاالت را با
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Background & Objective: Students’ academic decline is one of the major problems of higher
education institute in the country. For this reason, many studies have been performed on this
subject, but they have achieved different results. This study aims to collect and compare researches
carried out nationwide on this subject.
Methods: Using the information on online systems and databases such as Iranmedex, Sid, Magiran,
PubMed, Web of Science, Google Scholar, and Science Direct Eric, the keywords "Medical
students", "educational failure", "academic growth" and "academic achievement" were searched.
The papers were divided into two categories of related and unrelated.
Results: From the total of 152 papers the irrelevant articles were eliminated, and from the 32
remaining papers only 9 articles had the required criteria for the study. In terms of content analysis,
sex, accommodating in dormitory, employment, marital status, age, pass rate, noticeable gap
between acquiring diploma and university entrance were considered as affecting factors on
academic decline.
Conclusion: These factors can be considered as effective factors in academic decline since they are
common in previous published articles. However, in these articles academic decline determinants
are different and no specific cut point has been defined. Due to the importance of the subject and its
effects on academic decline it is recommended that it be specified.
Key Words: Academic decline, Medical students, Systematic review
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