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پذيرش مقاله49/8/89 :

زمينه و هدف :پدیده شب امتحانی موضوعی است که در سالهای اخير ،شاهد وقوع آن در بين دانشجویان ایرانی هستيم .دانشجویان ،درسهایی را که در
طول ترم ارایه میشود ،تنها در شب امتحان مطالعه میکنند .بنابراین ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی دیدگاهها و دالیل دانشجویان در ارتباط با پدیده
شب امتحانی بود.
روش کار :این مطالعه به صورت کيفی و به روش پدیدارشناسی انجام شد و نمونهگيری آن به شکل هدفمند صورت گرفت .شرکت کنندگان ،دانشجویان
دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل بودند که حداقل دو نيمترم تحصيلی را به پایان رسانده و پدیده شب امتحانی را نيز تجربه کرده بودند .یافتهها با
استفاده از مصاحبه عميق نيمه ساختارمند ،جمعآوری گردید و برای تجزیه و تحليل دادهها از کدگذاری باز و عميق استفاده شد.
يافتهها :بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،سه موضوع و درونمایه اصلی در پدیده شب امتحانی تأثيرگذار بود که شامل مسایل شخصی (مشغلههای ذهنی،
بیانگيزگی ،شخصيت دانشجو ،کار کردن حين تحصيل و روش مطالعه) ،مسایل آموزشی (استاد ،کتابهای درسی ،عالقه به رشته و درس ،فشرده بودن
کالسها و خستگی ناشی از آن) و مسایل ضمنی (جو دانشگاه ،خانواده و تأثير دوستان) میباشد.
نتيجهگيری :بر طبق نتایج به دست آمده ،پدیده شب امتحان و عوامل اثرگذار بر آن مسأله بسيار مهمی در دوران دانشجویی میباشد که بر شيوه مطالعه ،نمره
پایان ترم و بسياری از مسایل دیگر تأثيرگذار است.
کليد واژهها :شب امتحانی ،سبک مطالعه ،دانشجویان علوم پزشکی
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مهارتهای مطالعه ،سبب از بين رفتن انرژی و وقت

فرایند یادگيری شامل عوامل بسياری میباشد که میتوان به

دانشجویان و گرایش به سمت عادات بد مطالعه میشود و

هوش ،اعتماد به نفس ،استعداد ،انگيزه و سبکهای یادگيری

عملکرد آنها را در امتحانات تحث تأثير قرار میدهد.

اشاره نمود .مطالعه ،تداخل پيچيدهای از متغيرهای مختلف
میباشد که یک فراگير ممکن است برای اهداف مختلف از آن
استفاده نماید ( .)8یکی از این عوامل قابل توجه ،عادات
مطالعه دانشآموزان است.
نگرش دانشآموزان و دانشجویان نسبت به مطالعه همراه با
رعایت فاصله ،اغلب پایه تصميمگيری در مورد چه ،کی و

همچنين ،میتواند یکی از علل مهم عقبماندگی تحصيلی،
سردرگمی و اضطراب باشد؛ چرا که دانشجویان در طول مدت
تحصيل با حجم متنوعی از مطالب جدید و تخصصی رو بهرو
میشوند که فراگيری و به حافظه سپردن آن کار دشواری به
نظر میرسد .همچنين ،گسترش علم و یادگيری تمام مطالب،
نيازمند صرف زمان و داشتن برنامهریزی میباشد (.)9

چگونگی مطالعه است و به قضاوت فراشناختی خاطرات آنها

عادت به مطالعه ،مانند بسياری از عاداتی که در دوران

بستگی دارد ( .)8هنگامی که فراگيران در مورد فاصله بين

کودکی شکل میگيرد ،اکتسابی است .البته به آن معنی نيست

مطالعه تصميم میگيرند ،توهمی برای بيشتر آنها وجود دارد

که در آینده نتوان آن را ایجاد و یا اصالح کرد ،بلکه با کمی

که تجمع مطالعه ،مؤثرتر از مطالعه با فاصله یا در فواصل زمانی

تالش ،تحمل و شناخت روشها و عادات صحيح مطالعه،

متعدد است .نتایج مطالعه  Kornellنشان داد که مطالعه با

میتوان عادتهای نادرست مطالعه را تغيير داد و با توجه به

تجمع ،سادهتر و سریعتر از مطالعه در فواصل زمانی به نظر

این امر ،باید در تغيير عادتهای غير معمول دانشجویان تالش

میرسد (.)8

شود (.)6

ضعف مهارتهای مطالعه و مدیریت یادگيری دانشجویان،

لزوم مدیریت زمان به خصوص در محيطهای آکادميک و

یکی از دالیل افت و شکست تحصيلی در آنها میباشد (.)2

برای دانشجویان از اهميت باالیی برخوردار است؛ چرا که یک

از اینرو ،موفقيت تحصيلی در دانشگاهها مرهون تالش مؤثر،

عامل محدود به شمار میرود .مدیریت زمان برای دانشجویان

مطالعه صحيح و مدیریت زمان است و یکی از دالیل عدم

عامل مهمی در موفقيت محسوب میگردد .عدم مهارتهای

کسب نتيجه مطلوب توسط بعضی از دانشجویان میباشد.
بهبود و توسعه عملکرد تحصيلی فراگيران ،یکی از اهداف
اصلی مراکز آموزشی است؛ چرا که عملکرد تحصيلی افراد،

مدیریت زمان و فقدان نگرش در این رابطه ،عملکرد ضعيف
مراکز علمی ،بهرهوری پایين و سطوح باالی استرس را به
همراه خواهد داشت ( .)3بسياری از دانشجویان معتقد هستند

اساس موفقيت و پيشرفت در هر مقطعی محسوب میگردد .از

که تجربه دانشگاهی ،استرسزا میباشد .بنابراین ،یکی از

اینرو ،عملکرد تحصيلی افراد ،از عوامل مختلفی تأثير

استراتژیهایی که مشاوران به طور مکرر پيشنهاد میکنند،

میپذیرد .یکی از این عوامل ،عادات یا مهارتهای مطالعه افراد

مدیریت زمان است (.)3

میباشد ( .)9روش مطالعه دانشجویان نيز در یادگيری و

تاکنون بررسیهای متعددی در زمينه عادت به مطالعه توسط

پيشرفت تحصيلی آنها مؤثر است و فرایند حاصل ،در

پژوهشگران صورت گرفته است ،اما در پژوهش حاضر ،فقط

مهارتهای شناختی و عملی و در نهایت ،سرنوشت شغلی

به بررسی «پدیده شب امتحانی» پرداخته شد .اکثر دانشجویان

آنها نقش دارد .بنابراین ،الزم است که به روش مطالعه

در مدرسه به دليل پرسش و پاسخ معلمها ،عادت به مطالعه

دانشجویان توجه و برای بهبود آن برنامهریزی شود (.)9

روزانه داشتند ،در اینجا این سؤال مطرح میشود که چرا حتی

عدم انتخاب روش صحيح مطالعه و عدم استفاده از
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هم مطالعه را کنار میگذارند و برای خواندن درسها ،تنها به

زمينه عدم غلبه بر عوامل استرسزا و مداخلهگر حين مطالعه،

شب امتحان اکتفا میکنند؟ از اینرو ،در پژوهش حاضر ،با

نداشتن مطالعه کاربردی و خالقانه ،عدم توانایی در مدیریت

انجام یک مطالعه پدیدارشناسی سعی شد تا به این سؤال پاسخ

زمان ،عدم توانایی در مطالعه انتقادی و دقيقخوانی و مطالعه

داده شود.

برنامهریزی نشده میباشد .در نهایت ،به نظر رسيد که

تاکنون مطالعات انجام شده در مورد خواندن دروس ،در

دانشجویان در زمينههای درک مطلب ،عادات مطالعه و

زمينه عادات و مهارتهای مطالعه بوده است .به عنوان نمونه،

یادداشتبرداری حين مطالعه در مقایسه با سایر موارد ،وضعيت

در پژوهش نوریان و همکاران ،دانشجویان به ترتيب در

مناسبتری دارند ( .)9نتایج پژوهش اباذری و ریگی حاکی از

مدیریت زمان ،تمرکز حين مطالعه ،سرعت مطالعه،

این بود که مشکالت عمده دانشجویان در زمينههای مختلف

یادداشتبرداری مطالعه ،عادات مطالعه و درک مطلب امتياز

عادتها و مهارتهای مطالعه به ترتيب در زمينه مدیریت

کسب کردند که نشان داد ،دانشجویان پزشکی در زمينههای

زمان ،یادآوری ،مطالعه یک فصل ،تمرکز ،امتحان دادن و انگيزه

عادات مطالعه ،درک مطلب و یادداشتبرداری وضعيت

میباشد (.)6

مناسبتری داشتند و در بعضی مهارتها ،وضعيت دانشجویان
پسر بهتر بود (.)1

سایت دانشگاه یوتا استيت ()Utah State University
تکنيکهای مناسبی را برای یک آزمون خوب در شب امتحان

نتایج تحقيق راوری و همکاران حاکی از این بود که اکثر

پيشنهاد میکند که شامل سازماندهی از ليست نکات اصلی به

دانشجویان در طول ترم تحصيلی ،برنامه مدونی برای مدیریت

یک فرم رئوس مطالب ،خواندن کتاب و یادداشتهای کالسی،

زمان مطالعه خود ندارند .بنابراین ،الزم است که اهميت مهارت

بررسی آزمونهای قبلی ،راهنماهای مطالعه کتاب ،خواندن

مدیریت زمان را با تأکيد بيشتری به دانشجویان آموزش داد تا

مطالب مهم ،تکنيک حدس و ...میباشد .همچنين ،عنوان کرد

مهارت و نگرش در مورد لزوم عملکرد مدیریت زمان در آنها

که شب امتحان فقط یک استراتژی بقا است و راه مؤثری برای

نهادینه شود (.)3

یادگيری و یا مطالعه نيست و اگر در دراز مدت ادامه داشته

نتایج مطالعه روحانی و همکاران نشان داد که شيوه و منابع

باشد ،موفقيت تحصيلی دانشجو صدمه میبيند (.)4

مطالعه دانشجویان از کيفيت مطلوبی برخوردار نيست و برای

هدف اصلی از انجام تحقيق حاضر ،توصيف «پدیده شب

حل این مشکل ،به برنامهریزی برای آموزش و راهنمایی

امتحانی» در بين دانشجویان دانشگاه بابل و شناسایی عوامل

دانشجویان نياز است .همچنين ،آموزش مهارتها و عادات

مؤثر در رخداد آن بود و اهداف فرعی شامل بررسی تجربه

صحيح مطالعه به صورت واحد درسی یا برگزاری کارگاه ،می

زیسته دانشجویان در خصوص «پدیده شب امتحانی» در دوران

تواند به یادگيری بهتر متون درسی دانشجویان کمک نماید (.)9

مدرسه و بررسی تجربه زیسته دانشجویان در خصوص

بر اساس نتایج پژوهش حقجوی جوانمرد و منصوریان،
عوامل مؤثر بر یادگيری آگاهانه دانشجویان شامل مدیریت

شناسایی عوامل مؤثر در شب امتحانی بودن دانشجویان
میباشد.

زمان ،انگيزه و پشتکار ،سبک یادگيری ،خودبومی آموزش
ایرانی و برنامهریزی درسی بود (.)2

روش کار

نتایج مطالعه صيفوری در مورد سنجش مهارتها و عادات

هدف از انجام پژوهش کيفی حاضر ،بررسی تجربه

مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در مورد پدیده شب

کرمانشاه ،نشان داد که عمده مشکالت دانشجویان به ترتيب در

امتحانی بود .مطالعه به روش پدیدارشناسی تفسيری برای درک
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تجربه زیسته دانشجویان انجام شد .جامعه مورد مطالعه،

مورد مطالعه با هم ترکيب گردید و در قالب مضمون و

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل بودند و نمونهگيری به

زیرمضمون سازماندهی شد .از اینرو ،از متن حاصل در ابتدا

شکل هدفمند و با استفاده از افراد در دسترس انجام گرفت.

کدگذاری باز انجام شد که  839گزاره استخراج و در کدگذاری

نمونهها از بين دانشجویان دوره کارشناسی که حداقل دو

محوری  89مقوله مشخص شد و در نهایت ،سه درونمایه

نيمسال تحصيلی را گذرانده و پدیده شب امتحانی را تجربه

محوری (قلمرو و موضوع اصلی) در پژوهش حاضر به دست

کرده بودند ،انتخاب شد .به این ترتيب 88 ،دانشجو در طرح

آمد.

شرکت نمودند که  9نفر از آنها دختر و  3نفر پسر بودند.

متن ،پس از کدگذاریها و تحليل ،برای کسب اعتبار دوباره

برای جمعآوری دادهها ،از مصاحبه نيمه ساختارمند ژرف

در اختيار شرکت کنندگان قرار گرفت و اطاعات کسب شده

بهره گرفته شد .مصاحبه تا اشباع اطالعات جمعآوری شده

تأیيد گردید .همچنين ،برای اعتمادپذیری ( )Reliabilityاز

ادامه یافت .همچنين ،مصاحبه با یک پرسش کلی از تجربه

روش بازبينی توسط همکاران استفاده شد .به این صورت که

تحصيل در دوره مدرسه آغاز گردید .سپس ،پرسشهای

متن نسخهبرداری و کدگذاری شده در اختيار آنها قرار گرفت،

اکتشافی برای دسترسی به دادههای ژرفتر درباره تجربه زیسته

سپس توسط آنها مطالعه و تأیيد گردید.

دانشجویان از شيوه مطالعه و شب امتحانی بودن آنها در

محقق پس از بيان اهميت و اهداف پژوهش ،از تمام

دانشگاه پرسيده شد .زمان مصاحبه بين  99-42دقيقه به طول

دانشجویان برای شرکت در مصاحبه و ضبط گفتههای آنها

انجاميد و از شرکت کنندگان درخواست شد تا زمان مصاحبه

اجازه گرفت و تمامی شرکت کنندگان به صورت آگاهانه

را به دلخواه خود انتخاب نمایند .با اجازه شرکت کنندگان،

مشارکت نمودند و رضایت کامل داشتند که این نکته برای در

مصاحبهها ضبط و پس از پایان یافتن ،هر مصاحبه به صورت

نظر گرفتن مالحظات اخالقی ،امری ضروری بود.

متن پيادهسازی گردید و به روش تحليل محتوای مرسوم به
همراه کدگذاری مورد تحليل و بررسی قرار گرفت .به این

يافتهها

منظور ،متن مصاحبه به دقت خوانده شد و عبارات مهم به

یافتههای پژوهش حاضر ،گویای تجربه و عوامل مؤثر بر

صورت کد یادداشت گردید (کدگذاری باز) .در ادامه ،کدهای

شب امتحانی بودن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل بود.

حاصل از تحليل اوليه به صورت جداگانه یادداشت شد و

یافتهها نشان داد که دانشجویان چه تجربهای از مطالعه در شب

کدهایی که از لحاظ مفهومی با یکدیگر مشابه بود ،طبقهبندی

امتحان داشتند و همچنين ،عواملی که منجر شد تا دانشجویان

گردید و پژوهشگر برای هر طبقه نامی در نظر گرفت

مطالعه مداوم در طی ترم را ترک نمایند و تنها به مطالعه در

(کدگذاری محوری) .سپس ،با ادغام طبقات مختلف بر اساس

شب امتحان و ایام امتحانات اکتفا کنند ،مشخص گردید که در

مفاهيم مشترک ،دستههای کلیتری ایجاد گردید (درونمایه

جدول  8آورده شد.

محوری) .در نهایت ،نتایج به صورت توصيف کاملی از پدیده
جدول  :8عوامل تأثيرگذار بر شب امتحانی بودن دانشجویان
مضمونهای اصلی (درونمایهمحوری)
مسایل شخصی
مسایل آموزشی
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زیرمضمونها
شخصيت دانشجو (اراده و اعتماد به نفس) ،بیانگيزگی (بيکاری و پارتیبازی) ،مشغلههای ذهنی (دوستی با جنس
مخالف ،مشکالت خانوادگی و ،)...روش مطالعه و کار حين تحصيل
استاد (روش تدریس ،نحوه برخورد و ،)...کتابهای درسی (به روز بودن ،جذابيت و ،)...تفکر غالب در دانشگاه (نمره،
معدل و پاس کردن) ،عالقه به رشته و درس ،اهرم فشار و اجبار و فشرده بودن کالس و خستگی ناشی از آن
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
جو دانشگاه
مسایل ضمنی

تأثير دوستان
تأثير خانواده

تجربه دانشجویان در خصوص شب امتحانی بودن در
مدرسه بررسی گردید.

یکی دیگر از دانشجویان اظهار داشت« :در دوران مدرسه و
حداقل دبيرستان ،خيلی کم درس میخوندم ...نه این که عالقه

در ابتدا با یک سؤال از مصاحبه شوندهها درخواست شد تا

نداشتم ،فکر میکنم علتش بیخيالی و نداشتن استرس و این

تجربه خودشان را در مورد نوع مطالعه (مداوم یا فشرده و در

که هميشه بدون این که مطالعه کنم از پسشون برمیآمدم ،بود.

شب امتحان) بيان کنند .اکثر شرکت کنندگان اذعان نمودند که

فقط یادگيری سر کالس بود و اال نه مطالعه در طول تحصيل

در دوران تحصيل عمومی ،به صورت مداوم مطالعه داشتند .به

داشتم و نه شب امتحان( »...دانشجوی شماره .)88

طور مثال« ،هر روز مطالعه میکردم ،مخصوصاً زمانی که معلم

با توجه به اظهارات دانشجویان ،بيشتر آنها تا دوران قبل از

میخواست سؤال کند .هر چند شب امتحانم به خاطر نگرانی

دانشگاه عادت به مطالعه مداوم داشتند ،اما در ادامه با بررسی

که داشتم ،خوندنم بيشتر میشد» (دانشجوی شماره .)8

تجارب دانشجویان ،به اصطالح «شب امتحانی شدن» در دوران

«اجبار بود ،ولی چند تا درسی را که خيلی دوست داشتم،

تحصيل دانشگاهی خود پی بردیم و همه اذعان داشتند که در

هميشه داوطلب و بسيار عالقمند بودم» (دانشجوی شماره .)2

دانشگاه ،عادت مطالعه مداوم را ترک و به مطالعه در ایام فرجه

«اون موقع هميشه درسا را به موقع میخواندم؛ طوری که بعد

امتحانی یا شب امتحان تکيه کردند .با توجه به این که یکی از

از درس دادن معلمها ،همان روز خودم را برای جلسه بعد

رسالتهای دانشگاه و دانشجو ،انتقال و کسب علم و دانش

آماده میکردم و شبهای امتحان روی درسام مسلط بودم و با

میباشد ،وجود این اتفاق یک عالمت سؤال بزرگ ایجاد

مرور کردن ،بيشتر یاد میگرفتم» (دانشجوی شماره « .)6در

میکند که چه اتفاقی در جریان است؟ در ادامه با توجه به

دوران مدرسه در طول سال میخواندم؛ یعنی به یاد ندارم که

تجارب زیسته دانشجویان در این خصوص ،عوامل مؤثر در

درسی را شب امتحان خوانده باشم» (دانشجوی شماره .)3

رخدداد آن بررسی و تفسير گردید.

یکی از دانشجوها گفت« :قبل از دانشگاه خيلی درس
میخوندم؛ چون به رشتهام خيلی عالقه داشتم ...تجربی

تجربه دانشجویان در خصوص شب امتحانی بودن در
دانشگاه نيز مورد بررسی قرار گرفت.

میخواندم» (دانشجوی شماره  .)1دانشجوی دیگری عنوان

بر اساس یافتههای به دست آمده از مصاحبه ،همه شرکت

کرد« :در مدرسه چون هر روز سؤال میشد ،مجبور به خواندن

کنندگان با توجه به تجربه خود در دانشگاه ،عنوان نمودند که

میشدم» (دانشجوی شماره .)4

در شب امتحان یا فقط در ایام امتحانات به مطالعه درسهای

همچنين ،دانشجوی دیگری بيان نمود« :در مدرسه معلما

خود میپردازند .از اینرو ،در این بخش عواملی که منجر به

هميشه ازم نمیپرسيدن ،اما من هميشه آماده بودم؛ یعنی اگه

این اتفاق شده بود ،بررسی گردید .اظهارات دانشجویان

قسمتی از درس رو نمیخوندم ،موقع امتحان انگار یه غول رو

کدگذاری شد و موجب ایجاد  839گزاره (کدگذاری باز)

باید پشت سر میذاشتم .خيلی کم پيش میاومد که قسمتی رو

گردید .بنابراین 89 ،مقوله (کدگذاری محوری) و در نهایت،

نخونده بذارم» (دانشجوی شماره .)3

سه درونمایه اصلی به دست آمد که شامل مسایل شخصی،
مسایل آموزشی و مسایل ضمنی بود.
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تمایل به مطالعه ندارند) و تصور غالبی که اکثر دانشجویان از

مطالعات اخير در کشور ما به روشها ،عادات و تکنيکهای

نمره گرفتن محض و پاس کردن درسها دارند ،اشاره نمود.

مطالعه توجه بيشتری داشته است ( .)2 ،9 ،6 ،1محققان معتقد

مسأله سوم ،مسایل ضمنی از قبيل تأثير جو و محيط دانشگاه بر

هستند که امکان دارد بسياری از ناکامیهای تحصيلی ،به دليل
ناآگاهی از شيوههای درست مطالعه باشد .همچنين ،شاید یکی
از دالیل بیعالقه بودن دانشجویان به مطالعه ،ناآشنایی با

روی دانشجویان ،تأثير دوستان و خانواده در عادت و رغبت به
مطالعه بود که در نهایت ،در «شب امتحانی» بودن دانشجویان
تأثير میگذارد .همچنين ،مهمترین مسایلی که در بين

شيوههای صحيح مطالعه است .از آنجایی که یکی از عوامل

دانشجویان از فراوانی بيشتری برخوردار بود ،به مسایل

بنيادی برای یادگيری مؤثر و حفظ مطلب ،تکرار و مرور آن

شخصی و آموزشی مربوط بود که در مسایل شخصی،

میباشد؛ بنابراین ،باید از ابتدای ترم شروع به مطالعه نمود و در

مشغلههای ذهنی و بیانگيزگی دانشجویان به دليل بيکاری بعد

طول ترم آن را تکرار کرد تا بهتر به خاطر سپرده شود ،اما «کار

از فارغالتحصيلی فراوانی بيشتری داشت .دانشجویان درس

امروز را به فردا افکندن» یک بيماری مهلک است که در بين

خواندن را تالش بیحاصلی میدانند .در مسایل آموزشی نيز

تمام دانشجویان دنيا شيوع دارد.

ارتباط استاد با دانشجو ،روش تدریس استاد و عالقه دانشجو

این که چرا بسياری از دانشجویان و در یک نگاه به عقبتر،

به رشته و واحد درسی بيشترین اهميت را برای دانشجو

دانشآموزان «شب امتحانی» هستند و تمام موضوع درس و

داشت .از اینرو ،نياز است که واحدهای درسی به روزتر باشد

مشق و داستان آموزش را به شب آخر موکول میکنند ،سؤالی

و استادان به مهارتهای جدیدتری برای تدریس و ارتباط

است که پژوهش حاضر سعی نمود تا با رویکرد اکتشافی ،به

مجهز شوند.

آن پاسخ گوید .بر همين اساس ،طبق یافتههای پژوهش حاضر،

به نظر میرسد که این مسایل به هم وابسته هستند و همه

یکی از چالشها و مسایل اساسی که منجر میشود تا

اینها دست به دست هم دادهاند تا دانشجویان از پس رسالت

دانشجویان بر خالف رسالت دانشگاه و دانشجویی ،مطالعه

دانشجویی که کسب علم و مطالعه درست و مداوم میباشد ،به

مداوم را ترک کنند ،مسایل شخصی دانشجو است که شامل

شکل مناسب بر نيایند .از اینرو ،محقق پيشنهاد نمود ،برای این

ناآگاهی به روش صحيح مطالعه ،مشغلههای ذهنی ،فکر کردن
به ازدواج ،جذب شدن به امور حاشيهای ،دوستیها با جنس
مخالف ،کار کردن دانشجو در حين تحصيل به دليل مشکالت
اقتصادی و همچنين ،بیانگيزگی دانشجویان به دليل رخدادهای
اجتماعی و اقتصادی جامعه از قبيل تورم ،بيکاری و ...میباشد.
مسایلی که در فضای دانشگاه اتفاق میافتد و مسایل مربوط به

که این پدیده در دانشگاههای ایران به خصوص در بين
دانشجویان پزشکی کمرنگ شود ،باید به دغدغههای
دانشجویان رسيدگی و در سيستم نظام آموزش عالی،
برنامهریزی آموزشی و برنامهریزی درسی تجدید نظر شود.
یافتههای حاصل از پژوهش در قالب  2مضمون و درونمایه
اصلی و  89زیرمضمون بيان شد.

آموزش ،عامل بعدی بود که از تجارب دانشجویان به دست

مسایل شخصی

آمد که از آن جمله میتوان به روش تدریس و نحوه برخورد

مشغلههای ذهنی (مشکالت خانوادگی ،دوستی با جنس

استادان که از باالترین فراوانی در ميزان تأثيرگذاری از دیدگاه

مخالف ،نگرانی برای آینده و بيکاری و ازدواج) :مهمترین

دانشجویان برخوردار بود ،به روز نبودن کتابهای درسی ،عدم

مشغلههای ذهنی که دانشجویان عنوان کردند ،دوستی با جنس

جذابيت آنها و عدم عالقه دانشجویان به رشته و واحد درسی،

مخالف ،مشکالت خانوادگی ،نگرانی برای آینده و کسب و کار

اهرم فشار و اجبار برای مطالعه (تا اجبار نباشد ،دانشجویان

و ازدواج بود.
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

به عنوان نمونه« ،فکر کردن به ازدواج میتونه هم انگيزه

دانشجویی با نااميدی مطرح کرد« :به خاطر این که از این

مثبت و هم منفی روی درسمون بذاره .مثبت این که فرد انگيزه

رشتهای که داریم میخونيم ،نتيجه کاری حاصلمون نمیشه...

پيدا میکنه و منفی این که همه فکر و ذکرش میشه طرف

در واقع ،بازار کار نداره .انگيزهای برای درس خوندن نداریم»

مقابل که نتونه فعاليت کنه .به خصوص اگه هم نتونه به هدف

(دانشجوی شماره .)9

و خواستههاش برسه ،اوضاع بدتر هم میشه» (دانشجوی

«وقتی یک زمانی با ليسانس میشد یک کار خوب گرفت،

شماره « .)8گاهی مشکالت خانوادگی و شخصی باعث میشه

اما اآلن چی؟ اون بيرون هيچ چيزی در انتظار ما نيست...

من از درس دور بشم» (دانشجوی شماره .)6

بعضی وقتها میگم کار کجا بود؟ الکی خودت را خسته

«حضور دوستی با جنس مخالف در مطالعه تأثير گذاشته؛ به

نکن» (دانشجوی شماره .)4

این صورت که وقتی کسی در زندگيت حضور داره ،تمام فکر و

«وقتی شرایط بيکاری فردا را میبينم ،انگيزهام خيلی کم

ذکرت میشه اون .نمیشه دیگه به درس فکر کرد» (دانشجوی

میشه ،...میگم که چرا خودم رو خسته کنم .هم این که

شماره « .)82مشکالت خانوادگی و نداشتن درامد برای تأمين

احساس میکنم تو جامعه ما خيلیها با معدل پایين و

خودم ،در درس خوندن و رغبت من به مطالعه مداوم تأثير

پارتیبازی به کار مشغول میشن( »...دانشجوی شماره .)82

میذاره .همچنين ،من نسبت به آینده نگرانم و این که فکر

«هيچ تضمينی برای آینده شغلی ما وجود نداره .به خاطر

میکنم دارم وقتم را از دست میدم» (دانشجوی شماره .)88

همين ،من اکثر کتابها را فقط شب امتحان برای پاس کردن

شخصيت دانشجو (اراده ،تنبلی و عدم اعتماد به نفس) :یکی

میخونم» (دانشجوی شماره .)88

از دالیلی که دانشجویان برای «شب امتحانی» بودن خود ذکر

کار دانشجو حين تحصيل :از جمله مسایلی که دانشجویان پسر

کردند ،به شخصيت فردی آنها مربوط بود.

به طور ویژه با آن مواجه بودند .به دليل مشکالت اقتصادی،

«احساس میکنم که اعتماد به نفسم خيلی پایينه ،سر کالس

دانشجو تنها به تحصيل مشغول نيست و این مسأله ناخواسته

به سؤاالت استاد نمیتونم جواب بدم و هرچی میخونم،

در شرایط تحصيلی دانشجویان تأثير میگذارد.

احساس میکنم که نمیتونم به نتيجه برسم» (دانشجوی شماره

برخی از دانشجویان اذعان کردند که «من حين تحصيل کار

 .)8همچنين ،همان دانشجو عنوان نمود که اراده ضعيفی در

میکنم و کارم بر تحصيل اولویت داره( »...دانشجوی شماره

عملی کردن برنامههای خود دارد؛ به این شکل که «هر وقت

« .)9من چون کار میکنم ،زیاد وقتی برای مطالعه ندارم»

تصميم میگيرم مطالعه را شروع کنم ،نمیدونم چی میشه که

(دانشجوی شماره « .)1من کار هم میکنم و باعث میشه که

نمیشه» (دانشجوی شماره « .)8من حس میکنم بيشترش

خسته بشم و نتونم به درسم برسم» (دانشجوی شماره .)82

تنبلی و کمکاری خودم هست که به مطالعه مداوم عادت ندارم»

«من گاهی اوقات مجبورم کار کنم و این با درس خوندنم تضاد

(دانشجوی شماره .)4

ایجاد میکنه» (دانشجوی شماره .)88

بیانگيزگی برای تحصيل به دليل محرکهای بيرونی

روش مطالعه :برخی از دانشجویان معتقد بودند که عدم به

(بيکاری پس از تحصيل ،پارتیبازی) :بیانگيزگی نيز از عواملی

کارگيری روش مطالعه صحيح ،موجب خسته شدن یا دلسرد

بود که دانشجویان به آن اشاره نمودند و دليل بیانگيزگی

شدن آنها نسبت به مطالعه میشود و به همين دليل مطالعه را

نسبت به مطالعه را عواملی چون بيکاری و پارتیبازی در بازار

به تأخير میاندازد.

کار بيان کردند.

دانشجویی بيان نمود که « فکر کنم که روش خوندنم اشتباه
است ،فقط میخوام کتاب تموم بشه ...از اونجا که حجم کتابم
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زیاده ،هر چی میخونم یادم میره و من استرس میگيرم»

(دانشجوی شماره « .)2یکی از دوستام به دليل طرز برخورد

(دانشجوی شماره  .)8در این خصوص ،دانشجوی دیگری نيز

یکی از استادامون به رشتهاش عالقمند شده و میخواد همون

معتقد بود که «روش مطالعه مهمترین گزینه است؛ چون اگه هر

رشته را ادامه بده ...برای من هم همين طور بوده» (دانشجوی

درسی را با روش متناسب آن درس مطالعه کنيم ،بدون شک در

شماره .)1

یادگيری آن موفقيم و همين انگيزهای برای بيشتر مطالعه کردن

«به نظرم هم نحوه تدریس مهمه و هم برخورد استاد .مثالً

میشود ،اما اگر روش مطالعه را بلد نباشيم ،بارها و بارها

وقتی از یه درسی خوشت نمياد ،ولی اون درس با استادی ارایه

مطالعه میکنيم و چون فراگيری سخت میشود ،پس انگيزه

میشه که هم نحوه تدریسش خيلی خوبه و هم برخوردش،

برای مطالعه هم کاهش مییابد» (دانشجوی شماره .)88

باعث میشه که رغبت پيدا کنی اون درسو بخونی ،ولی گاهی

مسایل آموزشی

اوقات هم بر عکسه؛ یعنی از درسی خوشت مياد ،اما اون درس

استاد (روش تدریس ،شوق و اشتياق ،نحوه برخورد و

با استادی هست که نحوه برخورد و یاددهيش اصالً خوب

تعامل با دانشجو) :مشارکت کنندگان بيشترین تأثير را از نظر

نيست و باعث بیميلی نسبت به اون درس میشه» (دانشجوی

تعداد دانشجویان به استاد ،شيوه تدریس و نحوه برخورد او و

شماره « .)6مثالً یکی از استادامون نحوه تدریسشون خيلی

تعامل با دانشجو نسبت دادند.

خوبه یعنی بحثایی را تو کالس شروع میکنن که واقعاً ما رو

«به نظرم استاد خيلی میتونه تأثير داشته باشه ،حتی نحوه

جذب میکنه و صرفاً به مطالب کتاب اکتفا نمیکنن و همين

حرف زدنش یا این که دست دو تا دانشجوی بدبخت را بگيره

بحثا رو تو امتحان ،چند نمره براش میذارن» (دانشجوی شماره

یا بگه معدل باالی کالس رو میبرم پيش خودم .ما یک استاد

« .)3نحوه برخورد استاد و برخورد دوستانهاش و همچنين،

داریم دکتر  ...اصالً سر کالسش خسته نمیشم ...یه چيزی

شوق و اشتياق استاد باعث میشه که من به مطالعه رغبت پيدا

میپرسه ،دوست دارم جوابشو بدم .از طرف دیگه ،یک استاد

کنم» (دانشجوی شماره .)88

دیگه داشتيم بچهها بهش میگفتن کی میره ...فقط دوست

در این بين ،عدهای از دانشجویان از نحوه برخورد و

داشتيم کالس تموم بشه ،اما دکتر  ...همش تو کالسش خندون

عملکرد و همچنين ،سنجش دانشجویان معترض بودند .برای

بود .هميشه هم تا جایی که میخواست درس بده ،درس

مثال ،دانشجویی بيان نمود که «بعضی از کالسا عين زندانه و

میداد .یعنی ما آخر کالس میگفتيم کی میشه هفته بعد...

منتظریم تا کی دربریم ،استاد مياد کالس بدون سالم و

یعنی انگار میرفتيم سينما یا یه فيلم طنز میدیدیم .خيلی استاد

احوالپرسی درس میده و( »...دانشجوی شماره « .)4بعضی از

تأثير داره .به نظر من ،هرچی استاد بهتر باشه ،بيشتر درس

مواقع ،حرف استاد با عملش یکی نيست؛ به این صورت که

میخونی( »...دانشجوی شماره « .)8وقتی یه استاد با یه روی

مدعی است ،همه بحث کنند و به همه توجه میکند؛ در

خوب وارد کالس بشه و با یه سبک و شيوهای که بتونه

صورتی که فقط به شاگرد زرنگها توجه میکند و انگيزه و

دانشجو را به خودش جذب کنه بتونه با همه دانشجوها یه

رغبت برای درسش از بين میرود( »...دانشجوی شماره .)8

تعامل و ارتباط مثبت برقرار کنه ،مطمئناً دانشجو انگيزه و

بخشی هم به نحوه سنجش استاد مربوط میشود .به عنوان

شرایط بهتری برای خوندن درس مورد نظر و رشته مورد

مثال ،دانشجویی معتقد بود« :استادان به نحو صحيح از ما

نظرش داره» (دانشجوی شماره .)9

سنجش به عمل نميارند و فرق دانشجوی ضعيف و قوی

«استاد خيلی سختگير بود ،ولی از اونجایی که با عالقه
درس میداد ،من رغبت بيشتری برای مطالعه درسش داشتم»
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کتابهای درسی (به روز بودن ،مرتبط بودن با رشته و ميزان

«عالقه به کتابهای درسی و موضوع میتوانست در من انگيزه

کاربردی بودن آن) :یکی دیگر از مسایل آموزشی که

ایجاد کنه ،مثالً یه نفر به کتابای روانشناسی عالقه داره.

دانشجویان به آن توجه کردند ،کتابهای درسی ،به ویژه به

رشتهای که داره میخونه هم روانشناسی باشه .این یه نوع

روز نبودن و کاربرد نداشتن در زندگی شغلی و تخصصی

پشتوانه و یه نوع انگيزهای رو در فرد به وجود مياره»

آنها بود.

(دانشجوی شماره « .)9اگه بيشتر به جای معرفی کتابا و

یکی از دانشجویان در این مورد چنين بيان کرد« :فکر کنم
خود کتاب هم مهم باشه .بعضی از درسها با مطالب کسل

نشستن سر کالسا ،به آموزش عملی دانشجوها میپرداختن،
خيلی میتونست مؤثر باشه» (دانشجوی شماره .)9

کننده ،واقعاً استادا میتونن جذاب تدریسش کنن؟» (دانشجوی

«به خاطر انتخاب محدود در رشته و برنامههای تحصيلی ،ما

شماره « .)3احساس میکنم کتابهای ما زیاد به روز نيستند و

مثل یک خمير هستيم که هر جور سيستم بخواهد به ما شکل

کمتر کارهای عملی داریم؛ در صورتی که یادگيری من در

میدهد و به یک بنبست میرسيم که عالیق ما را محدود

درسهای عملی بيشتر است» (دانشجوی شماره « .)3اکثر

میکند» (دانشجوی شماره « .)88رشته تحصيلی در واقع

کتابهایی که استادان معرفی میکنن ،غير مرتبط هست و

محرک اصلی و پيوند بين دانشجو و آینده اوست ،پس خيلی

ربطی به رشته ما نداره و من نيازی نمیبينم که آنها را مطالعه

مهمه ،...اما مشاهده میشه که بسياری از دانشجویان از رشته

کنم» (دانشجوی شماره « .)1متن کتابها جالب نيست و آدم

پذیرفته شده خود اطالعات کافی ندارند و همين موجب

رغبت نمیکنه که اونا رو مطالعه کنه» (دانشجوی شماره .)4

دلسردی و سردرگمی میشه .کتابهای درسی اگر متناسب با

«کتابهایی که برای من کاربرد داشته باشه را میخونم ،ولی

نياز رشته مورد نظر نباشه ،قطعاً دلسردی و عدم انگيزه در

بقيه رو نه( »...دانشجوی شماره .)88

مطالعه را به وجود مياره» (دانشجوی شماره .)88

عالقه بر رشته تحصيلی و درس ،یکی از موارد مهمی که

فشرده بودن کالسها و خستگی ناشی از آن :عامل دیگری

مورد توجه قرار گرفت ،بحث عالقه به رشته تحصيلی یا درس

که اکثر دانشجویان آن را تجربه کردند ،کالسهای روزانه و

خاصی بود که دانشجویان ترغيب میشدند تا مطالعه مداوم

خستگی ناشی از آن بود.

داشته باشند .در غير این صورت ،همه درسها برای شب
امتحان کنار گذاشته میشد.

دانشجویان ذکر نمودند که «گاهی وقتا بیحوصلگی و
خستگی و گاهی وقتا هم تحقيقات زیاد و وقت نداشتن ،باعث

«بعضی از درسها را اصالً متوجه نمیشوم ،اما درسهایی

میشه به سمت مطالعه نروم» (دانشجوی شماره « .)6به دليل

را که عالقه دارم بهتر متوجه میشوم» (دانشجوی شماره .)8

رفت و آمد خسته میشم ،حتی نمیرسم شام بخورم تا چه

«بعضی از درسها رو که اصالً دوست نداشتم ،همون شب

برسه مطالعه کنم .فردا صبح هم دوباره کالس داریم»

امتحان میخوندم و درسهایی که دوست داشتم را با جان و

(دانشجوی شماره « .)4به دليل رفتن هر روزه به کالسها،

دل میخواندم» (دانشجوی شماره .)2

خسته میشيم و نمیتونيم درس بخونيم .انگار طول ترم فقط

«حرفهای اطرافيان در خصوص رشته من خيلی اذیتم

وقت داریم سر کالسامون بریم» (دانشجوی شماره .)82

میکرد .از این که من و اطرافيانم رشتهام را نمیشناختيم ،در

تفکر غالب در دانشگاه (نمره ،پاس کردن و معدل) :این تفکر

روحيه مطالعه من تأثير گذاشته بود» (دانشجوی شماره .)2

در دانشگاه و بين دانشجویان غالب بود و با حرفهایی مثل

«درسی رو که بيشتر دوست دارم و برام مهم باشه ،میخونم و

فقط نمره و معدل و پاس کردن همراه گردید.

تا از درسی خوشم نياد ،نمیخونم» (دانشجوی شماره .)9
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دانشجویی بيان نمود« :هدفم فقط نمره گرفتن و پاس کردن

اکثر اوقات ما تا زمانی که مجبور نباشيم ،دست به کاری

یک درسه و زیاد نياز نمیبينم خودم رو خسته کنم» (دانشجوی

نمیزنيم.

شماره « .)9من هدفم تنها گرفتن مدرک است که بعدش به

«استادا زیاد اصرار به مطالعه ما ندارن و ما هرچی میخونيم

زندگيم برسم؛ یعنی برم سربازی و حتی قصد ادامه تحصيل

از روی اختيار است» (دانشجوی شماره  .)8این جمله اغلب

ندارم» (دانشجوی شماره « .)9وقتی میشه با یه بار خوندن ده

دانشجوهاست که معتقد هستند ،دانشگاه و استادان از آنها

گرفت ،زیاد نياز نيست که خودم رو خسته کنم و درس

تکليفی نمیخواهند و چون اجباری در کار نيست ،پس نياز به

بخونم ...برام فقط پاس شدن مهمه» (دانشجوی شماره .)1

مطالعه هم نيست .همچنين ،دانشجویی معتقد بود« :امتحان

«من فقط برای معدلم درس میخونم ...برای این که بتونم
ادامه بدم یا کار خوبی بگيرم» (دانشجوی شماره .)82

استادایی که میگن در طول ترم بخونين و اونا میپرسن ،شب
امتحان برام راحت بود» (دانشجوی شماره « .)8چون استادها

افت داشتن مطالعه برای دانشجو ،موضوعی بود که در

اصالً امتحان ميانترم نمیگرفتن ،ما همه رو جمع میکردیم

دانشگاه به صورت یک فرهنگ مطرح شد .به عنوان مثال،

برای موقع امتحانات( »...دانشجوی شماره « .)2دانشگاه از ما

«راستش ترمای اول فکر میکردم که چون دانشگاه اومدم ،باید

چيزی نمیخواد ،به خاطر همين من مطالعه نمیکنم»

کمتر درس بخونم یا این که درس خوندن برای دانشجوها

(دانشجوی شماره .)1

نيست ...مخصوصاً ترم اول ،حتی نمیدونستم چطوری باید

«وقتی استاد مجبورمون کنه تا بخونيم ،حتما این اتفاق

درس بخونم .نمیدونم شایدم بيشتر به خاطر این بود که تو

میافته و من مطالعه خواهم کرد» (دانشجوی شماره « .)4وقتی

فاميل و یا آشناها طوری برام دانشگاه و محيطشو تداعی کرده

دانشگاه نسبت به ما بیتفاوت است و یک درس رو میشه یک

بودن که این طوری فکر کنم .مثالً میگفتن ،درس خوندن برا

شبه خوند و نمره گرفت و اصالً در طول ترم بازدهی ما

دانشجو افت داره و باعث میشه مسخرت کنن و به ما گفتن

سنجيده نمیشه ،واقعاً دیگه رغبتی برای مطالعه نيست .در واقع

کافيه فقط کنکور قبول بشين ،الزم نيست بعدش دیگه درس

میشه گفت ،دانشجو رها شده است» (دانشجوی شماره .)88

بخونين» (دانشجوی شماره « .)6اون ذهنيت غلط که تو

مسایل ضمنی

دانشگاه خيلی درس و پرسش مهم نيست ،برامون ایجاد شده

جو دانشگاه :وقتی دانشجویان به یک محيط جدید و بزرگ

بود و بیتأثير نبود» (دانشجوی شماره  )3و موضوعی که از

با تنوع فرهنگها و شخصيتها وارد میشوند ،خواسته یا

طرف اکثر آنها عنوان شد ،این بود که «همه دانشجوها شب

ناخواسته تحت تأثير شرایط قرار میگيرند.

امتحان میخونن .کسی در طی ترم ،وقت برا مطالعه نمیذاره و

دانشجویان در این زمينه بيان نمودند که «جو دانشگاه هم

در واقع درس خوندن برای ما افت داره» (دانشجوی شماره .)4

یکی از مهمترین دالیله ...به نظر من دانشگاه برای دانشجویان

«جمله معروفی بين ما هست که میگيم .برای استاد تنها

یه محيطی برای گذراندن اوقات فراغت شده ،اما خوب حضور

امتحان مالکه و برای ما تنها نمره ،زیاد رغبت ایجاد نمیکنه،

جنس مخالف همسال این محيط را با دیگر محيطها متمایز

میشه همون شب امتحان به این هدف رسيد» (دانشجوی

میکنه» (دانشجوی شماره « .)88در ترمهای اول به دليل این

شماره .)88

که جو و محيط دانشگاه و خوابگاه برای ما تازگی داشت،

اهرم فشار و اجبار :از جمله مسایل آموزشی که اکثر

شيطنت میکردیم و درس نمیخواندیم» (دانشجوی شماره .)2

دانشجویان و دانشآموزان ایرانی با آن آشنا هستند و به گونهای

«محيط دانشگاه باعث دلزدگی میشه ...یک محيطی درست

به فرهنگ زندگی ما برمیگردد ،اهرم فشار و اجبار است؛ یعنی

شده که انگار همه فقط میخوان ،وقت بگذارنند و یا با هم
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دوست بشن .جو دانشگاه برای درس نيست ،بيشتر برای
دوستیابی( »...دانشجوی شماره .)82

«تنوع دانشجویان با تيپهای متنوع گاهی باعث حواسپرتی
ما میشه .به دليل آزادیهای دور از خانواده و معاشرت با

تأثير دوستان (تأثير مثبت و منفی) :در مورد تأثيرگذاری

برخی دوستان ،ممکن است که مشکالتی برای ما به وجود

دوستان ،بين دانشجویان دختر و پسر اختالف نظر وجود داشت.

بياید و در مطالعه ما تأثير بگذارد .مثالً ما نمونههایی رو داشتيم

به عنوان نمونه ،دانشجویان دختر ذکر کردند« :وقتی به

که با وجود زندگی بیحاشيهای که داشتند ،ولی به مصرف

هدفم فکر میکردم یا دوستامو تو خوابگاه میدیدم که درس
میخونن ،رغبت پيدا میکردم که بيشتر درس بخونم»
(دانشجوی شماره « .)6وقتی دوستام از درس خوندنشون

سيگار و مواد کشيده شدند» (دانشجوی شماره .)88
خانواده (تشویق ،الگو بودن و حمایت) :خانواده میتواند
تأثير مثبت یا منفی داشته باشد.

تعریف میکنن ،من ترغيب به مطالعه میشم» (دانشجوی

در این زمينه ،دانشجویی بيان نمود« :خانواده و فرهنگ

شماره « .)4تقریباً همه دوستا با هم تو یه سطح هستيم؛ یعنی

مطالعه در خانواده تأثير میذاره .به عنوان مثال ،خواهرم امسال

شبيه هم هستيم ،اما ترم که شروع میشه به هم میگيم ،در

ارشد قبول شده و یا بچههای فاميل که همه درس میخونن،

طول ترم بخونيم ،اما بازم نمیشه ،ولی تأثير مثبت داریم رو

من هم راغب شدم که بيشتر مطالعه کنم» (دانشجوی شماره .)4

هم ،یعنی هميشه همدیگه رو تشویق میکنيم به درس خوندن

«خانوادهام منو دلسرد میکنن ...نه خودشون درس خوندن و نه

و بيشتر وقت گذاشتن و گاهی هم با هم ،کارامون رو انجام

منو درک میکنن .حمایت و تشویق هم نمیکنن .در واقع ،نه

میدیم» (دانشجوی شماره .)3

الگو هستند برای من نه حامی( »...دانشجوی شماره .)82

تجارب دانشجویان دختر و پسر در این زمينه متفاوت بود؛
چرا که دانشجویان پسر بيان کردند ،اگر در محيط دانشگاه
درس بخوانند ،مورد تمسخر دوستان خود قرار میگيرند .به
عنوان مثال« ،دوستان خيلی تأثير دارند .وقتی میخوای مطالعه
کنی ،مورد تمسخر قرار میگيری» (دانشجوی شماره .)1
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Background & Objective: The exam night phenomenon is a phenomenon observed among Iranian
students in recent years. This means that students study the lessons offered during the term only on
the night before the exam. The aim of this study was to investigate students’ views and reasons
regarding the exam night phenomenon of night.
Methods: This qualitative study was conducted through phenomenological method and purposive
sampling. The participants consisted of BSc students of Babol University of Medical Sciences (Iran)
who had completed at least two half semesters and had experienced the exam night phenomenon.
Data were collected through in-depth, semi-structured interviews, and analyzed using open coding
and a deep coding.
Results: The 3 main themes of personal problems (mental preoccupation, lack of motivation,
student’s personality, working while studying, and study methods), educational issues (teacher,
textbooks, interest in courses and the field of study, and compact classes and the resulting fatigue),
and implicit issues (university atmosphere, family, and the influence of friends) were effective in
the exam night phenomenon.
Conclusion: According to the results, the exam night phenomenon and its effective factors is an
important issue which affects the students’ study method, final score, and many other issues.
Key Words: Exam night, Study method, Medical students
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