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 چکیده 

ریات از ضرو های اثرگذار بر موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه یکیشناسایی عوامل و زمینه

یلی افت تحص های موفقیت وباشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر واکاوی زمینهنظام آموزش عالی می

بررسی  وای انهدانشگاه تعیین شد. از روش مروری تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخدر دانشجویان 

 ت و افتهای موفقیهای اساسی نظیر زمینهمقاالت پژوهشی استفاده گردید. در پژوهش حاضر، پرسش

ی ه عواملکها نشان داد تحصیلی و همچنین راهکارهای رفع موانع موفقیت تحصیلی بررسی شد. یافته

 انواده وخگی با ظیر داشتن انگیزه و عالقه به رشته تحصیلی، معدل دیپلم متوسطه، میزان مطالعه، زندن

. شگاه استدهنده موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانترین عوامل شکلتحصیالت والدین در زمره مهم

ه رشته القه بتن عریزی برای مطالعه، نداشهمچنین عواملی نظیر پیشینه تحصیلی ضعیف، نداشتن برنامه

 انشجویانساز افت تحصیلی دتوانند زمینهتحصیلی، زندگی در خوابگاه و ضعف سواد والدین هم می

ه گاه ارائر دانشددانشگاه باشند. در پایان راهکارهایی به منظور رفع موانع موفقیت تحصیلی دانشجویان 

وین نز فنون حوه مطالعه، استفاده اریزی و نشد، نظیر آشنا کردن دانشجویان با راهبردهای برنامه

ان دانشجوی اتید وآموزشی، برگزاری جلسات مشاوره و راهنمایی دانشجویان، ارتباط و تعامل بیشتر بین اس

 و ارائه محتوای آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار.
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 مقدمه 

. ها بررسی کندرا در دانشجویان دانشگاه 2«افت تحصیلی»و  1«موفقیت تحصیلی» هایاین پژوهش قصد دارد تا زمینه

ریزی و بودجه هر کشور را به گروهی هستند که بخش عمده برنامه سازان هر کشور،به عنوان قشر کارآمد و آیندهدانشجویان 

های آتی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار موفقیترفت تحصیلی دانشجویان، در کسب دهند. موفقیت و پیشص میخود اختصا

باشد می به سوی توسعه پایدار میموفقیت تحصیلی دانشجویان و توجه به آنها، گا است. بنابراین شناسایی عوامل موثر در

 (. 1391)یداللهی، میرزازاده و فتی،

های مهم در ارزیابی نظام آموزش عالی است. به عبارتی جامعه و به طور ویژه دانشجویان از جمله شاخص« موفقیت تحصیلی»

مند و نگران است و انتظار دارد ز وی و جایگاه او در جامعه عالقهآمیسرنوشت فرد، رشد و تکامل موفقیت آموزش عالی نسبت به

تعالی یابد. افزایش کیفیت  رفتاری پیشرفت کرده وکه فرد در ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی و همچنین ابعاد عاطفی و 

موفقیت تحصیلی را به صورت   (2012) 3نیکالکیلیسشود. رین عوامل توسعه کشورها محسوب میموزشی از جمله موثرتنظام آ

-نگیری در ایه به منظور تصمیمهای آموزشی از پیش تعیین شدندگان و مقایسه نتایج حاصل و هدفسنجش عملکرد یادگیر

های مطلوب منتهی شده است، تعریف آموزان تا چه اندازه به هدفهای یادگیری دانشره که فعالیت آموزشی معلم و کوششبا

اند موفقیت ها تالش کردهه و چندوجهی دارد و اکثر دانشگاهموفقیت تحصیلی در دانشگاه مفهومی پیچید4نمود. به زعم ولز

به نقل از  2010بینی کنند )ولز،ستاندارد پیشهای اکالسی و نمرات تسترتبه با استفاده از نمرات معدل، تحصیلی را

باشد. دانشجویان به واسطه های آموزشی میهداف اساسی برنامه(. موفقیت تحصیلی دانشجویان از جمله ا1396برجعلی،

یابی به اهداف آموزش ای دستروی درونی و بیرونی خود بریابند که از حداکثر نیبه موقعیتی دست می موفقیت در تحصیل

(. نقطه مقابل 1392نمایند )رئیسون و همکاران،ی اجتماعی موفق را کسب میعالی استفاده کرده و شرایط الزم برای زندگ

ها و جامعه افی به خانوادهموفقیت تحصیلی، افت تحصیلی است که تاثیر بسزایی در سرنوشت فرد داشته و همچنین هزینه گز

 .کندتحمیل می

ر به باالت ز یک سطحبه معنی کاهش عملکرد دانشجو از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب و نزول آن ا «افت تحصیلی»

ای یی که برشود. از جمله معیارهانی عدم موفقیت در تحصیل تعریف میتر در آموزش و در واقع به معیک سطح پایین

درس،  یا تکرار ترم قبل نسبت به این مقدار در ترم ماقبل، تجدیداستفاده می شود شامل: افت معدل  افت تحصیلی تشخیص

صادیق مهم مدر هر نیمسال تحصیلی( که هرکدام از  12طوالنی شدن مدت تحصیل و همچنین مشروطی )اخذ معدل کمتر از 

بقه تقسیم می شود: ط(. افت تحصیلی به دو 1394آیند، قابل ارزیابی است )اسماعیل پور و همکاران،شمار می افت تحصیلی به

ز تعدادی ا احد یاوافت کمی و افت کیفی. منظور از افت کمی این است که دانشجو به علت عدم کسب نمره قبولی ناگزیر است 

-مرهنشجو با نت که دااین اس شود و منظور از افت کیفیالتحصیل شدن دانشجو طوالنی میحدها را تکرار نماید و زمان فارغوا

-رغورت یک فامل به صعاست ولی در  گذراند و با وجود اینکه قبول شده و واحدها را گذراندهواحدها را می های حداقل قبولی

ت ترک تحصیل، (. آمار بسیار باالی افت تحصیلی به صور1392التحصیل ضعیف بوده و کارایی چندانی ندارد )فتحی زاده،

ن وارد ورهای جهازش عالی در کشهای زیادی را به آموخسارتهای آموزشی، هرساله از نظر هزینه اخراج و توقف در تحصیل

و را به بودجه کش ریال از ها میلیاردونی نظام آموزشی است و هرساله دهترین مشکالت کند. در کشور ایران این امر از مهمکنمی

 (. 1380ن فومنی،)گلش ماندثمر میوی انسانی هستند بیهای جامعه که همان نیردهد و نیروهای بالقوه و سرمایههدر می

                                                        
1 -Academic Success 
2 -Academic Failure 
3 -Nekla Keles 
4 -Wells 



 

  

 

مشکل  ، یکستبا توجه به موارد فوق می توان بیان داشت که افت تحصیلی عالوه بر اینکه یک مشکل شخصی دانشجویان ا

 ء اقتصادیاثرات سو رود. این معضل آموزشی به دلیلرشد در بین دانشجویان به شمار میای در حال اساسی اجتماعی و پدیده

ت عوامل هت شناخگذارد از اهمیت خاصی برخوردار است که اگر گام های اساسی جوسعه منابع انسانی مییری که بر تو تاث

 بط با افتمل مرتمرتبط و پیشگیری و کاهش آن صورت نگیرد، عواقب آن گریبانگیر جامعه خواهد شد. بنابراین، بررسی عوا

را باشد ی را داایی دانشجویان در معرض خطر افت تحصیلبه منظور تشکیل سیستم آموزشی هوشیار، که قابلیت شناس تحصیلی

 ردشایانی  اند کمکتوای میاذ راهکارهای پیشگیرانه و مداخلهضروری است. زیرا شناخت عوامل مرتبط با افت تحصیلی و اتخ

 (.1394جویان کند )پوربندبنی و همکاران،لی دانشکاهش افت تحصیلی و در نتیجه بهبود وضعیت تحصی

ح سط فزایشاها و جوامع مختلف تحصیل را به عنوان یک عامل ضروری جهت کاهش فقر جهانی و لتدو اینجاست کهمسئله 

 است و  محول شده انشگاهیدانند و وظیفه تعلیم و تربیت نیروی انسانی کارآمد و موثر به مراکز دبرابری و عدالت برای همه می

وجه به شوند تقیت، نوآوری و سازندگی محسوب میر کشوری از لحاظ خالهای گرانقدر هاز آنجایی که دانشجویان سرمایه

 وزشی است،ظام آمنتربیت و آموزش آنها بسیار با اهمیت است. با توجه به اینکه وضعیت تحصیلی یکی از معیارهای کارایی 

 لیفقیت تحصیجه موو در نتی کشف و بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی به شناخت بهتر عوامل موثر در نظام آموزشی

زش نظام آمو ژوهش درپضوعات اساسی انجامد. بنابراین بررسی عواملی که با موفقیت و افت تحصیلی رابطه دارند یکی از مومی

شجویان ا در دانتحصیلی ر موفقیت و افتهای حاضر تالش دارد تا زمینهاست. حال با توجه به اهمیت موضوع، مقاله  عالی

 بررسی کند. هادانشگاه
 اهمیت موضوع

ام رزیابی نظهای مهم در ادارای اهمیت است. موفقیت تحصیلی دانشجویان از جمله شاخص« نظری»پژوهش حاضر به لحاظ 

یز وی و آمقیتآموزش عالی است. به عبارتی جامعه و به طور ویژه آموزش عالی نسبت به سرنوشت فرد، رشد و تکامل موف

بعاد همچنین ا ووانایی تمند و نگران است و انتظار دارد که فرد در ابعاد شناختی و کسب مهارت و قهجایگاه او در جامعه عال

فت ارها است. عه کشوعاطفی و رفتاری پیشرفت کرده و تعالی یابد. افزایش کیفیت نظام آموزشی از جمله موثرترین عوامل توس

-ینهقت و هزوشود که به دلیل اتالف موزش عالی محسوب میتحصیلی دانشجویان یکی از مشکالت عمده در کیفیت مراکز آ

ین باعث پای ترل آنهای جاری و ایجاد مشکالت روانی و اجتماعی برای دانشجویان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و عدم کن

نی سارت فراواند خکآمدن سطح علمی و کارایی کشور خواهد شد و عالوه بر مشکالتی که برای دانشجو و خانواده وی ایجاد می

 وند و لزومشوب میهای با ارزش یک جامعه محسرا نیز برای جامعه و کشور در پی خواهد داشت. دانشجویان موفق از سرمایه

یگر د. از طرف راهم کندفای را برای پیشرفت و موفقیت هرچه بهتر آنها تواند زمینهتوجه به عوامل موثر در موفقیت آنها، می

زرگ ن مشکل بتواند در جلوگیری از به وجود آمدن ایتشخیص دانشجویان در معرض مشروطی و افت تحصیلی میشناسایی و 

ل ا این مشکبقابله بسیار کارگشا باشد. بنابراین شناسایی عوامل موثر در به وجود آمدن افت تحصیلی، راهی مناسب برای م

 است. است. با توجه به مطالب گفته شده این پژوهش دارای اهمیت

ریزی مهوالن برناگذاران و مسئهای پژوهش حاضر برای سیاستنیز دارای اهمیت است. یافته« کاربردی»این پژوهش به لحاظ 

وزش و کیفیت آم لیل اهمیتها و حتی خود دانشجویان کاربرد دارد. به دهای شهری، خانوادهها، سازمان جوانان، برنامهدانشگاه

یان، ای دانشجوی الزم برهاریزیآورنده آنها و لزوم برنامهموفقیت و افت تحصیلی و عوامل به وجوددو موضوع بسیار مهم یعنی 

شگاه معه و دانسیاسی جا ها برای توسعه فرهنگی، اجتماعی، آموزشی ، اقتصادی وریزیتوان در برنامهنتایج پژوهش حاضر را می

 .اقل رساندبه حد یت در تحصیل را افزایش و میزان افت تحصیلی رابه کار برد، تا با شناسایی عوامل مربوطه میزان موفق
 

 

 



 

  

 

 ادبیات و پیشینه پژوهش

پردازان در خصوص ( که از اولین نظریه1993)1تینتوهای متعددی وجود دارد از جمله: در رابطه با موضوع پژوهش حاضر نظریه

داند. این نظریه معتقد به اتصال بین فراگیر برای به دست آوردن نمره یا مدرک را اساس موفقیت می 2موفقیت است پشتکار

آموز باشد. از نظر وی، یکپارچگی عبارتست از درجه مشارکت دانشهای کالسی و پشتکار وی مییکپارچگی فراگیر در فعالیت

معتقد است 3ال کردن نیازهایا تقاضاهای متعلق به آموزشگاه. مانانها و هنجارهای مدرسه و اعضاء مدرسه به عالوه دنبدر ارزش

آموز افتد. هرچه میزان یکپارچگی دانشکه یکپارچگی هم در سیستم تحصیلی و هم در سیستم اجتماعی آموزشگاه اتفاق می

به دنبال خواهد داشت و در آموزشگاه باالتر باشد شانس موفقیت وی نیز بیشتر خواهد بود. یکپارچگی آموزشگاهی ابقاء را 

آموز هم تحصیلی و هم اجتماعی دهد که رفتار دانششود. این نظریه پیشنهاد میآموز از نظر تحصیلی موفق پنداشته میدانش

ای داشته باشد اما به اندازه کافی در یکپارچگی آموز ممکن است قادر باشد در حوزه تحصیلی پیشرفت یکپارچهاست. یک دانش

ای آموز ممکن است در حوزه اجتماعی پیشرفت یکپارچهشرفتی حاصل نکند و دچار افت شود. برعکس، یک دانشاجتماعی پی

یورکی و به نقل از  2017مانان،داشته باشد اما به علت فقدان یکپارچگی در تحصیل، با شکست در میزان موفقیت مواجه شود )

های آموز نتیجه ویژگی( رفتار و یکپارچگی دانش2004و النگدن،، به نقل از یورکی 1993(. به زعم تینتو)4،2004النگدن

آورد که شامل متغیرهای شناختی و غیرشناختی است. برخی از آموز با خود به آموزشگاه میهایی است که دانشفردی و مهارت

تظارات مالی و اجتماعی، ها، شخصیت، اهداف شخصی، انمتغیرهای غیرشناختی از نظر وی عبارتند از: حمایت خانواده، مهارت

تواند در های غیرشناختی به طور مستقیم میها و اهداف آموزشی.  پژوهش وی نشان داد که این ویژگیعضویت در سازمان

تواند تغییر های فردی میهای مسیر شغلی موثر باشد. ویژگیآموز، در آموزش و نتایج مرتبط با فرصتپیشرفت و موفقیت دانش

-شوند. در واقع دانشآموز، ساختار سازمانی و افراد در مجامع تحصیلی شناخته میر طی تعامل بین خود دانشیابد و اغلب د

کنند که یکپارچگی را درون ای پیدا میدهندهآموزانی که توانایی سازگاری با محیط جدید را دارند، تعامالت مثبت و پاداش

آموز بستگی به سطح آسایش ادراک یکپارچه با موفقیت تحصیلی دانش کند. همبسته شدن رفتارسیستم آموزشگاه تقویت می

آموز در محیط آموزشگاه احساس راحتی نکند آموز در محیط آموزشگاه دارد. فرض بر این است که اگر یک دانششده دانش

و راحت نبودن در یکپارچگی و میزان درگیری او در محیط مدرسه کاهش خواهد یافت. بنابراین ممکن است احساس ناامنی 

( نشان داده 1( در شکل )1993مدل موفقیت تحصیلی تینتو) (.1993آموزشگاه، علت عدم تکمیل دوران تحصیل باشد )تینتو،

 شده است.

                                                        
1  -Tinto 
2  -Persistance 
3  -Mannan 
4 -Yorke & Longden 



 

  

 

 
 (1393، به نقل از صالحی،1993(: مدل موفقیت تحصیلی تینتو )1شکل )

جویی، توجه عمده بر نیاز به موفقیت است. نیاز به موفقیت تمرکزش بر برتری، رقابت 1کللندنظریه نیازهای مک درهمچنین 

اهداف چالشی، پافشاری برای انجام کار و فائق آمدن بر مشکالت است. شخصی که نیاز به موفقیت در او باالست شخصی است 

های تحصیلی و ار و روحیه رقابتی در فعالیتکه در جستجوی عملکرد باالتر است، از اهداف چالشی لذت می برد و دارای پشتک

نیاز به موفقیت را رفتار به سوی رقابت یا استاندارد عالی تعریف کرده است از نظر وی  کللند(. مک1395کاری است )الچینی،

همچنین  حل مسائل، تمایل زیادی در عهده گرفتن مسئولیت دارند وافرادی که نیاز به کسب موفقیت دارند، برای یافتن راه

کللند یابی به آنها دشوار است مبتنی بر اعتدال و پذیرش خطرات حساب شده. مکهایی دارند که دستتمایل به برقراری هدف

توان آن را از سایر نیازها بر اساس تحقیقاتی که انجام داده معتقد است که نیاز به موفقیت انگیزه انسانی مشخصی است که می

کنند. در واقع وی پی طلب، وقت زیادی را به تفکر درباره بهتر انجام دادن کارها صرف میراد موفقیتمتمایز ساخت. همچنین اف

کللند مک (.1391شوند )اوهانس کراتوسیان،کنند در عمل موفق میبرده است که هرگاه و هرجا که مردم به موفقیت فکر می

گیری انگیزه موفقیت مطالعه کرد. وی شرایط اجتماعی را در ایجاد نخستین کسی بود که با همکارانش درباره ماهیت و اندازه

ترین آموزش را در خانواده، کللند مهمآموزش در خانواده: مک-1داند که برخی از آنها عبارتنداز: انگیزه موفقیت دخیل می

نفس را در کودکی تقویت دبههای خاص و اعتماداند که صفاتی نظیر استقالل فردی، کنترل خویشتن، بلندپروازیآموزشی می

-2کند. شود و پس از آن دیگر تغییری نمینماید. به نظر وی، درجه انگیزه موفقیت، یک بار برای همیشه در کودکی ثابت می

دهد و این انگیزه در طبقه کللند، طبقه اجتماعی، انگیزه موفقیت را تحت تاثیر قرار میطبقه اجتماعی والدین: به نظر مک

هایی که گرایش به تحرک اجتماعی دارند، انگیزه تحرک اجتماعی: در افراد و گروه-3یشتر از سایر طبقات است. متوسط ب

کللند به آن توجه داشته، تاثیر تغییر ایدئولوژی بر انگیزه ایدئولوژی: عامل دیگری که مک-4شود. موفقیت بیشتر دیده می

-مذهب جدید، ایدئولوژی مذهبی بازسازی شده، ناسیونالیسم و... مطرح میموفقیت است. وی این مساله را در زمینه پیدایش 

 (.1393به نقل از داداشی، 1370کند )روشه،

جو انگیزشی کالس »عنوان  درباره موضوع پژوهش حاضر، مطالعاتی در خارج از ایران انجام شده است. برای مثال، پژوهشی با

. هدف این پژوهش پیش انجام شد 2گوترز و توماستوسط  2018در سال « درس، انگیزش و موفقیت تحصیلی در دانشجویان

کنندگان در پژوهش گری انگیزش دانشجویان بود. شرکتانگیزشی کالس درس، با میانجیبینی موفقیت تحصیلی بر اساس جو

گیری متغیرهای ذکر درصد زن( بودند. ابزارهایی به منظور اندازه78درصد مرد و 21سال ) 50تا  18دانشجو سنین بین  758

                                                        
1  -McClelland’s Needs Theory 
2 -Gutierrez & Tomas 



 

  

 

ها اثر مستقیم ادراکات شد و الگوی معادالت ساختاری برای پیش بینی موفقیت تحصیلی بکار برده شد. یافته شده بکارگرفته

شناختی، هر دو بر رضایت از مراکز دانشجویان از حمایت مقتدرانه بر رضایتشان از مراکز آموزشی و اثر نیازهای اساسی روان

کرد تحصیلی را مشخص کردند. درک حمایت معلمان برای کار مقتدرانه و احساس رضایت از نیازهای بنیادی آموزشی و عمل

 های موفقیت تحصیلی در دانشجویان بودند.کنندهبینیبرای اقتدار، صالحیت و وابستگی، بهترین پیش

ی بر نوسانات پیشرفت تحصیلی آوری افت تحصیلتجزیه و تحلیل طولی تاثیر تاب»با عنوان  پژوهش دیگریهمچنین 

یکی از مفاهیم  2(AFTآوری افت تحصیلی). تابانجام گرفت  2016در سال  1چای، کیم و چانگبوسیله  «دانشجویان پزشکی

شناختی در آموزش و پرورش است اما کاربرد آن در آموزش پزشکی نادر است. بنابراین هدف از این پژوهش تاثیر مهم روان

تحصیلی بر نوسانات پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان پزشکی با استفاده از یک طرح پژوهشی طولی بود. آوری افت تاب

های طولی نمرات آوری افت تحصیلی پاسخ دادند. این پژوهش دادهدانشجوی پزشکی بودند که به آزمون تاب 43حجم نمونه 

بودند، ی که به دو گروه دارای پیشرفت و افت تقسیم شده( در بین دانشجویان2012-2013تحصیلی را تا سال دوم تحصیلی )

های منفی باالتر در طی افت تحصیلی، دانشجویان موضوعات نمره تحلیل کرد. نتایج نشان داد که در گروه پیشرفت به رغم

 تر را مورد توجه قرار دادند و در مطالعاتشان تالش بیشتری کردند.سخت

انجام  2013در سال  3بوسیله النکیا و همکاران« وفقیت یا افت تحصیلی در دانشجویان پرستاریم»با عنوان  ایبه عالوه مطالعه

رشد جهانی است. نه تنها به خاطر اثرات اقتصادی بلکه به خاطر اثرات شد. افت تحصیلی دانشجویان پرستاری یک پدیده روبه

-بهداشتی. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش پیشهای های مختلف مراقبتمنفی بر عملکرد پرستاران آینده در سیستم

کننده موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری از طریق بررسی معدل دیپلم و نمره به دست آمده توسط آنان در آزمون بینی

در دوره کارشناسی  2008تا  2004های تحصیلی پذیرش دوره پرستاری بود. پنج گروه از دانشجویان پرستاری که در سال

شده، دانشجوی در نظر گرفته 1006درصد از 61فرض مورد مشاهده قرار گرفتند. به طور کلی رفته شده بودند به طور پیشپذی

دوره تحصیلی خود را در دوره قانونی مجاز برای پرستاری به پایان رساندند. دانشجویانی که شکست خوردند کسانی بودند که 

داشتند و مرد بودند. نمرات مربوط به دوره کارشناسی بر خالف نمره آزمون پذیرش با کمترین نمرات مربوط به معدل دیپلم را 

نمره دوره نهایی و میانگین معدل، همبستگی مثبتی دارد. هیچگونه همبستگی بین نمرات دوره کارشناسی و نمرات دریافت 

ای است که باید توجه ه کارشناسی مقولهشده از آزمون پذیرش دانشجویان وجود نداشت. این نتایج نشان داد که نمرات دور

 زیادی به آن شود.

دنت، فابریس و توسط « تحلیل متغیرهای فردی مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان پرستاری»عالوه بر این پژوهشی با عنوان 

ی تا پایان . هدف این مطالعه طولی، بررسی زمان سپری شده از پذیرش دانشجوی پرستارانجام گرفت 2013در سال  4پالس

 170، 2009-2008دوره لیسانس و برآورد قدرت پیش بینی متغیرهای فردی در افت تحصیلی بود. در طول سال تحصیلی 

ای را برای ارزیابی متغیرهای فردی نام کردند و در ابتدای هر سال پرسشنامهدانشجو در دو دوره تحصیلی پرستاری ثبت

ها نشان دهنده احتمال باالی افت تحصیلی در مردان بود و بود. تجزیه و تحلیل درصد 37دریافت کردند. نرخ افت تحصیلی 

همچنین افزایش احتمال افت در طول زمان در مردان نسبت به زنان. در مجموع این پژوهش به این نتیجه رسید که 

 مورد حمایت قرار گیرند. دانشجویان در معرض خطر افت تحصیلی باید قبل از این دوره از سوی اساتید و اعضای دانشگاه

در « شناسانه بر موفقیت تحصیلیتاثیر جنسیت، حمایت اجتماعی ادراک شده و وضعیت جامعه»با عنوان پژوهشی و همچنین 

. هدف از پژوهش حاضر تشخیص این نکته بود که آیا جنسیت و خانواده، انجام شد 5بهار توسط 2010در سالکشور ترکیه 
                                                        
1 -Chae, Kim & Chang 
2 -Academic Failure Tolerance 
3 -Lancia et al. 
4 -Dante, Fabris & Palese 
5 -Bahar 



 

  

 

داری از موفقیت کننده معنیبینیشناسانه، پیشادراک شده از یک فرد خاص و وضعیت جامعهدوستان، حمایت اجتماعی 

دانشجوی ثبت نام شده در پنج برنامه تدریس معلم در این پژوهش شرکت داده شدند. به منظور جمع  274تحصیلی هستند. 

و مقیاس « یاس حمایت اجتماعی چند بعدیمق»ها سوابق تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت و بعالوه آوری داده

درصد  15شد. در پایان مشخص شد که جنسیت، حمایت خانوادگی و وضعیت اجتماعی به کار گرفته« شناسانهوضعیت جامعه»

کننده بینیکننده موفقیت تحصیلی بودند و همچنین حمایت دوستان و حمایت اجتماعی یک شخص خاص، پیشبینیپیش

 نیستند.موفقیت تحصیلی 

-مل افتلل و عوابررسی ع»پژوهشی با عنوان  در ایران نیز در راستای پژوهش حاضر مطالعاتی انجام شده است، برای مثال

حصیلی ت. این پژوهش علل افتانجام گرفتزارع بوسیله  1396در سال « تحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

، آموزشی و رد بررسی قرار داد. هدف، بررسی روابط بین عوامل فردیمو 1396تا مرداد  1395دانشجویان را طی بهمن 

یلی، انایی تحصداد و توریزی تحصیلی، استعتحصیلی از طریق عوامل موثر بر آن شامل انگیزه تحصیلی، برنامهخانوادگی با افت

ان صیل فرزندبه تح نگرش خانوادهفضا و امکانات آموزشی، استاد و کیفیت تعامل با دانشجو، سیستم آموزشی، جو خانوادگی و 

نفر تعیین شد. نتایج  96گیری از طریق فرمول کوکران ها توصیفی از نوع پیمایشی بود و روش نمونهبود. شیوه گردآوری داده

ضریب  د دارد.تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار وجوبدین گونه بود که بین عوامل فردی، خانوادگی و آموزشی با افت

بطه وادگی، راز جو خانتحصیلی بود. در بین عوامل موثر، تمامی موارد بجنشانگر رابطه معکوس بین این عوامل و افتهمبستگی 

 تحصیلی وجود داشت.معنادری با افت

بررسی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی »از سوی دیگر پژوهشی با عنوان 

نفر از دانشجویان  244مقطعی، بر روی -بوسیله قدیرزاده و حاج باقری انجام شد. این مطالعه توصیفی 1394 سال در« کاشان

ای ویژه گویه 50مقطع کارشناسی پرستاری و مامایی انجام گرفت. جهت سنجش موفقیت تحصیلی دانشجویان از پرسشنامه 

ین میانگین نمرات موفقیت تحصیلی دانشجویان مامایی با استفاده شد. ب 1(ASICSسنجش موفقیت تحصیلی دانشجویان )

بومی بودن و وضعیت مسکن رابطه مثبت معناداری مشاهده شد. نتیجه اینکه در این مطالعه، میانگین نمرات موفقیت تحصیلی 

 های دیگر بود.دانشجویان بومی رشته مامایی و نیز دانشجویان خوابگاهی، بهتر از گروه

کی لوم پزشعبررسی افت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه »هدف  همچنین پژوهشی با

ت وگرافیک و افای مشتمل بر دو بخش: اطالعات دمها پرسشنامه. ابزار گردآوری دادهانجام گرفت 1394در سال « گیالن

سیم حصیلی( تقا افت ت)بدون افت تحصیلی( و ناموفق )بتحصیلی بود. بعد از جمع آوری اطالعات، دانشجویان به دو گروه موفق 

-وامل فردید که عشدند که این خط برش از تفاوت بین معدل دو ترم قبل دانشجو و ترم قبل محاسبه گردید. نتایج نشان دا

 لاشتغا اجتماعی مرتبط با افت تحصیلی نظیر جنسیت دانشجو، مقطع تحصیلی، سطح تحصیالت مادر، شغل پدر، وضعیت

ارد داری دنیالف معدانشجو و نحوه انتخاب رشته دانشگاهی بین دو گروه دانشجویان با افت تحصیلی و بدون افت تحصیلی اخت

 (.1394)اسماعیل پور وهمکاران،

توسط نامنی و   «های کارشناسی ارشدبینی موفقیت تحصیلی برای دورهارائه مدل پیش»با عنوان پژوهش دیگری بر این عالوه

های پذیرشی موثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان . هدف پژوهش، شناسایی شاخصانجام گرفت 1394در سال پسند طالع

های آموزش الکترونیکی و تدوین آنها در قالب یک مدل های مهندسی و مدیریت در دورههای کارشناسی ارشد در رشتهدوره

دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی، نوع رشته تحصیلی مقطع بینی بود. شیوه ورود به دوره کارشناسی ارشد، نوع پیش

بین و معدل کل واحدهای اخذشده در مقطع کارشناسی کارشناسی و معدل کل مقطع کارشناسی به عنوان متغیرهای پیش

بین وارد شده در تحلیل، رشته تحصیلی مقطع آوری شدند. از میان متغیرهای پیشارشد به عنوان متغیر مالک جمع

                                                        
1 -Academic Success Inventory For College Students 



 

  

 

کارشناسی )مهندسی(، پذیرش از طریق آزمون اختصاصی، معدل کل مقطع کارشناسی، نوع دانشگاه محل تحصیل دوره 

های بینی کنندهکارشناسی )دولتی( و رشته تحصیلی مقطع کارشناسی )علوم پایه( به ترتیب به عنوان موثرترین عوامل یا پیش

 موفقیت در مقطع کارشناسی ارشد شناسایی شدند.

« دیریتدر رشته م های کرمانشاهشناسایی علل و عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه»با هدف پژوهشی عالوه به 

ر ی کرمانشاه دها. جامعه آماری این پژوهش کل دانشجویان مشروطی در دانشگاهانجام شد 1392حیدری نژاد در سال توسط 

ن عوامل شان داد که اینبه عنوان حجم نمونه برگزیده شدند. نتایج این پژوهش  نفر از آنها 184رشته مدیریت بودند که تعداد 

ه های استان کرمانشاه و عدم توجیستم راهنمایی و هدایت تحصیلی نامناسب در دانشگاهس-1بر افت تحصیلی موثر هستند: 

-گیری و ارزشیابی آموزشی در دانشگاهامطلوب و موثر نبودن کمیّت و کیفیت اندازهن-3عف پایه تحصیلی، ض-2اساتید راهنما، 

مکانات مورد نیاز دانشجویان از قبیل تغذیه، اکمبود فضا و -5ها و فنون تدریس، ا روشبعدم آشنایی اساتید -4های استان، 

عدم آگاهی والدین نسبت به مسائل آموزشی  سواد پایین و-6ورزشی، -خوابگاه، سالن مطالعه، فضا و امکانات فرهنگی

 یان.دانشجو

ستان ربردی ابررسی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان مراکز آموزش علمی کا»با عنوان  پژوهشی از سوی دیگر

ی و از ی و ارتباطاوهانس کراتوسیان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع علّ توسط 1391در سال « البرز

ن و تدوین عوامل نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیی 120ها پیمایشی بود. لحاظ گردآوری داده

بین  ان داد کهتایج نشساخته تدوین و روایی و پایایی آن محاسبه گردید. نتاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی، یک پرسشنامه محقق

ت تحصیلی ان موفقیفراغت از تحصیل و میزریزی، انگیزه تحصیلی، میزان اشتغال دانشجویان بعد از اهمیت دادن به برنامه

ر دن دختران د. همچنیکنند موفقیت تحصیلی باالتری دارنداری وجود دارد. دانشجویانی که با خانواده زندگی میرابطه معنی

وت فاحصیلی تتوفقیت ممقایسه با پسران از موفقیت تحصیلی باالیی برخوردارند. از طرفی بین تحصیالت پدر و مادر با میزان 

 داری وجود دارد.معنی

ررسی بمورد « اندانشگاه شهید باهنر کرمعوامل مرتبط با مشروطی دانشجویان کارشناسی » در پژوهش دیگریعالوه بر این 

طبقه ای به -یگیری تصادفنفر به روش نمونه 365. این پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شد. قرار گرفت

 ساختهحققمسشنامه های مربوط به متغیر مشروطی و عوامل مرتبط با آن با استفاده از پرب شدند. دادهعنوان نمونه انتخا

س درس، ضور در کالهای مشروطی دانشجویان با عوامل عدم حترین نتایج حاکی از آن است که تعداد ترمآوری شد. عمدهجمع

ریزی رنامهای، عدم بدرگیر شدن دانشجویان با مسائل حاشیهجتماعی و نامناسب بودن خدمات دانشگاه، ا-تنگناهای فرهنگی

 (.1391،زادهخلیلسال ورود به دانشگاه، رابطه دارد )ها و انگیزگی تحصیلی دانشجویان، معدل کل ترمتحصیلی درست، بی

ی از متعدد در مجموع مرور مبانی نظری و پیشینه های فوق نشان می دهد که موفقیت و افت تحصیلی تحت تاثیر عوامل

افت  موفقیت و ت دیگرجمله عوامل فردی،  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، روان شناختی و امثال اینها هستند. به عبار

 یشگیری ازند و پتحصیلی به عنوان پدیده های رفتاری نتیجه کنش متقابل بین حاالت درونی فرد و محیط خارج از فرد هست

ژگی به وی ان شناختی متعاقب آن و بهبود کیفیت آموزشی و بازده تحصیلی در گرو توجهشکست تحصیلی و آسیب های رو

 های فردی و تحصیلی دانشجویان و عوامل موثر بر فرآیند آموزش و عملکرد آنان است.
 های پژوهشهدف و پرسش

ورد مسه سوال  راستار این . دها بودموفقیت و افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه هایواکاوی زمینههدف پژوهش حاضر 

 :بررسی قرار گرفت

 اند؟ها، کدامترین عوامل مرتبط با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاهمهم -1

 اند؟ها، کدامتحصیلی در دانشجویان دانشگاهترین عوامل مرتبط با افت مهم -2



 

  

 

 کدام است؟ها، اهکارهای رفع موانع موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاهر -3

 
 روش تحقیق 

ی در است. که با بررسی و تحلیل مقاالت و متون مختلف موفقیت و افت تحصیل کتابخانه ای -روش پژوهش حاضرمروری

ی جستجو ها مورد بررسی قرار گرفت. بدین صورت که پس از مشخص کردن سواالت اصلی پژوهش بهدانشجویان دانشگاه

لی، افت قیت تحصیموف»های ها، مقاالت منتشرشده داخلی و خارجی با کلیدواژهنامهمتون مرتبط با موضوع در میان پایان

 خته شد.دایرکت پردادی، اریک و ساینسآیهای معتبر مانند مگیران، نورمگز، اسدر سایت« تحصیلی، دانشجویان

 

  یافته ها
 شود:های سه پرسش اصلی پژوهش ارائه میدر این بخش، پاسخ

 اند؟ها، کدامترین عوامل مرتبط با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاهپرسش اول: مهم

 و خودپنداره تحصیلی.ه، داشتن انگیزه میزان مطالع ،متوسطه معدل دیپلمعوامل فردی شامل: -الف

 تحصیل. خانواده بهو نگرش تحصیالت والدین وابگاه، خبا خانواده یا در  زندگیعوامل خانوادگی شامل: -ب

 هیئت علمی. های آموزشی اعضایهای شخصیتی و مهارتهای علمی، ویژگی: ویژگیمدرسانمل مربوط به عوا-ج

 شی.ه برنامه و محتوای درسی شامل: تجهیزات آموزشی، تجهیزات رفاهی دانشگاه، محیط عاطفی آموزبعوامل مربوط -د

 تر تشریح کرد:توان این عوامل را مفصلدر این راستا می

داری ( در پژوهش خود بین موفقیت تحصیلی و معدل دیپلم ارتباط مثبت و معنی1381حجازی ) :متوسطه دیپلم( معدل الف

کننده مثبت موفقیت تحصیلی در دانشگاه خواهد بینیرا به دست آورد. در واقع معدل دیپلم باال و پیشینه تحصیلی قوی پیش

داری وجود دارد. حصیلی و معدل دیپلم دانشجویان رابطه معنی( بین موفقیت ت1391بود. در پژوهش اوهانس کراتوسیان )

یعنی دانشجویانی که معدل دیپلم باالتری دارند موفقیت تحصیلی باالیی خواهند داشت. این یافته با نتایج پژوهش عطاخانی 

بودند که معدل دیپلم های خود به این نتیجه رسیده ( مطابقت دارد. این محققان در پژوهش2007) 1( و دالمینی1385)

 داری با موفقیت تحصیلی دارد.  ارتباط معنی

داری بین موفقیت ( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که ارتباط مثبت و معنی1381حجازی ) :میزان مطالعه( ب

( عادات 2005) 2سدلریزی تحصیلی وجود دارد. همچنین رانزمان، ساعات مطالعه و برنامهتحصیلی با متغیرهایی چون مدیرت

داند. در این پژوهش عادات مطالعه با متغیرهای مهمی نظیر بینی موفقیت تحصیلی میمطاله را متغیر مهم و معناداری در پیش

کردن و مطالعه گروهی سنجیده های حفظریزی دقیق، نحوه امتحان دادن، مطالعه فعال، مهارتمدیرت زمان و داشتن برنامه

( بین موفقیت تحصیلی دانشجویان و میزان ساعات مطالعه رابطه معناداری 1391اوهانس کراتوسیان ) شود. در پژوهشمی

کنند موفقیت تحصیلی باالتری دارند. همچنین در این پژوهش وجود دارد. یعنی دانشجویانی که به میزان بیشتری مطالعه می

دادن به دار وجود دارد و هرچه میزان اهمیتویان رابطه معنیریزی و میزان موفقیت تحصیلی دانشجبین اهمیت دادن به برنامه

کند. همچنین نتایج پژوهش زو و شود به همان نسبت موفقیت تحصیلی دانشجویان نیز افزایش پیدا میریزی بیشتر میبرنامه

ذاری مدیریت زمان را ( که بر روی دانشجویان دانش آموخته در جنوب شرقی آمریکا انجام شد، مکانیسم اثرگ2013)3همکاران

دهند که این کنند که با افزایش مدیریت زمان دانشجویان تالش بیشتری از خود نشان میدر دانشجویان اینگونه تشریح می

شود و شاید بتوان این یافته را اینگونه توجیه کرد که با افزایش مدیریت زمان ای برای بهبود عملکرد تحصیلی در آنان میزمینه
                                                        
1  -Dlamini 
2  -Ransdell 
3 -Xu et al. 



 

  

 

جویان بیشتر شده و قطعا با تالش بیشتر نتیجه و عملکرد بهتری در تحصیل خواهند داشت و در نهایت این مهم تالش دانش

( نیز یکی از عوامل اساسی موفقیت 1388شود. همچنین صالحی و عنایتی )منجر به بهبود معدل تحصیلی در میان آنان می

گیری عنوان نموده و درمقابل ناامیدی و شکست تحصیلی را ناشی از های مطالعه و یادتحصیلی دانشجویان را آشنایی با مهارت

دارند که راهبردهای مطالعه و یادگیری کنند. آنها بر مبنای این مطالعات اظهار میهای مطالعه و یادگیری ذکر مینبود مهارت

 بخشند.با تسهیل فرآیند یادگیری دانشجویان، عملکرد تحصیلی آنها را بهبود می

یزان موفقیت مدهد که بین انگیزه تحصیلی و ( نشان می1391یافته های پژوهش اوهانس کراتوسیان ) ن انگیزه:( داشتج

ت تحصیلی سبت موفقینشود به همان دار وجود دارد و هرچه میزان انگیزه تحصیلی بیشتر میتحصیلی دانشجویان ارتباط معنی

شرفت با موفقیت ( نشان داد بین انگیزه پی1395هرابی و همکاران )کند. نتایج پژوهش سدانشجویان نیز افزایش پیدا می

نی نمود، پیش بی توان بر اساس انگیزه پیشرفت، موفقیت تحصیلی راتحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. از آنجایی که می

شود.  ر واقعا موثتواند در پیشرفت تحصیلی آنهسرمایه گذاری برای آموزش و تقویت انگیزه پیشرفت در دانشجویان می

ز خود لیف درسی ا( معتقد است که دانشجویان برخوردار از انگیزه پیشرفت باال، در انجام تکا2012همچنین نیکالکیلیس )

ی و وهش صبورهای مختلف تحصیلی کارکرد بهتری دارند. به عالوه نتایج پژدهند و در آزمونپشتکار و جدیت نشان می

یلی فقیت تحصویان دانشگاه علوم پزشکی نشان داد با افزایش انگیزه پیشرفت میزان مو( بر روی دانشج1391همکاران )

 یابد.دانشجویان افزایش می

ر دانشجویانی که با د( این نتیجه به دست آمد که موفقیت تحصیلی 1391کراتوسیان )در پژوهش اوهانس :زندگی با خانواده( د

یل برخی اید به دلکنند باالتر است. این تفاوت شکه در خوابگاه زندگی میکنند نسبت به دانشجویانی خانواده زندگی می

 1394سال  باقری درو حاج زادهمشکالت مثل دوری از خانواده، شلوغی و تعداد زیاد افراد در یک اتاق و امثال اینها باشد. قدیر

گاهی ز غیرخوابگاهی اتحصیلی دانشجویان خواب پژوهشی را انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که میانگین نمره موفقیت

ن دانشجویا تحصیلی ها هستند که معموال خوابگاهی هستند، بنابراین میانگین نمره موفقیتباالتر است و چون این غیربومی

نوع و  ن داد که بین( نشا1392و همکاران) اما نتایج حاصل از پژوهش صادقیاست.  غیربومی نیز از دانشجویان بومی باالتر

ه شجویانی کو دان ترتیب که دانشجویان بومی رابطه معنادار وجود دارد. به این محل سکونت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

ر کنند دچاندگی میزرسد که دانشجویانی که با خانواده خارج از خوابگاه سکونت داشتند پیشرفت بهتری داشتند. به نظر می

العه و رای مطبویان خوابگاهی معموال از امکانات رفاهی مناسب و کمبود مکان مناسب مشکالت خوابگاهی نیستند. دانشج

یت فت و موفقانع پیشرمتواند ها و مشکالت میبرند. این محدودیتهمچنین دوری از خانواده و آثار روانی ناشی از آن رنج می

سانی که با ک( بین موفقیت تحصیلی 1385ی )آبادنجفتحصیلی دانشجویان شود. همچنین بر اساس پژوهش حجازی و امیدی

و  دینانیدیژوهش محمداری وجود ندارد. این در حالی است که نتایج به دست آمده از پکنند، تفاوت معنیخانواده زندگی می

یان نشجوسبت به دااند از موفقیت تحصیلی باالتری ن( نشان داد، دانشجویانی که در خوابگاه سکونت نداشته1380فوالدی )

 اند.ساکن در خوابگاه برخوردار بوده

های کلمبیا انجام داد. وی در ( پژوهشی را در زمینه موفقیت تحصیلی در یکی از دانشگاه2005رانسدل ) ( تحصیالت والدین:ه

( 1391داند. اوهانس کراتوسیان )بینی موفقیت تحصیلی میداری در پیشاین مطالعه میزان تحصیالت والدین را متغیر معنی

باشند، فرزندانشان دارای موفقیت تحصیلی به این نتیجه دست یافت که پدران و مادرانی که دارای سطح تحصیالت باالتر می

سواد هستند و یا سطح تحصیالت زیردیپلم دارند، فرزندانشان دارای موفقیت تحصیلی پایینی باشند و والدینی که بیباالتری می

ترین عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی ( نشان داد، تحصیالت پدر یکی از مهم1381حجازی )های پژوهش باشند. یافتهمی

( در پژوهش دیگری که در بین دانشجویان رشته کشاورزی صورت 1385آبادی )نجف باشد. حجازی و امیدیدانشجو می

امل است. خزاعی و همکاران پذیرفت، نشان دادند نقش تحصیالت پدر در موفقیت تحصیلی دانشجویان بیش از سایر عو



 

  

 

( نیز تحصیالت پدر و مادر را در دانشجویان مشروط و غیر مشروط متفاوت نشان دادند، به طوری که دانشجویان 1387)

 غیرمشروط دارای والدین با متوسط تحصیالت بیشتر بودند.

قیت تحصیلی تاکید دارند. تاثیر ( بر روش تدریس آموزشگر در موف2003) 1سنموک و فاجلمن ( محیط و فرآیند آموزشی:و

مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش   (2000) 2شیوه تدریس بر عملکرد دانشجویان در آمریکا نیز توسط وادی

نشان داد دخالت دانشجویان درفرآیند آموزشی و ایجاد اعتماد بین دانشجو و مدرس بر موفقیت تحصیلی دانشجویان تاثیر 

شود نیز از دیگر متغیرهای رد. راهبردهای یادگیری و مطالعه که توسط مدرس به دانشجویان انتقال داده میداری دامعنی

 ای در موفقیت تحصیلی دارند.ننده( نقش تعیین ک2002)3آموزشی است که بر اساس مطالعه شیه و گامون

 در مجموع خالصه عوامل مرتبط با موفقیت تحصیلی در جدول ذیل آمده است:
 (: عوامل موفقیت تحصیلی1جدول )

 توضیحات عوامل موفقیت تحصیلی ردیف
 تر هستند.دانشجویان با معدل دیپلم باالتر در تحصیالت دانشگاهی موفق معدل دیپلم متوسطه 1

 ستند.تر هکنند موفقخوانند و میزان ساعات بیشتری مطالعه میدانشجویانی که با برنامه درس می میزان مطالعه 2

 شود.انگیزه و عالقه به رشته تحصیلی باعث موفقیت تحصیلی می داشتن انگیزه 3
 کنند موفقیت تحصیلی بیشتری دارند.دانشجویانی که با خانواده زندگی می زندگی با خانواده 4

 د.شونوالدینی که دارای سواد و تحصیالت دانشگاهی هستند باعث موفقیت تحصیلی فرزندانشان می تحصیالت والدین 5

 دهند.زایش میکنند موفقیت تحصیلی را در دانشجویان افهای تدریس مناسب استفاده میاساتیدی که از روش محیط آموزشی 6

 
 اند؟ها، کدامپرسش دوم: مهم ترین عوامل مرتبط با افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه

ان پیشرفت تحصیلی به این نتیجه دست یافتند که میز 1386 فر، نیازی و امینی در سالتمنایی :ضعیف ( پیشینه تحصیلیالف

 مشروط از ششجویانتوان نتیجه گرفت که دانشجویان ممتاز در مقایسه با دانبا پیشینه تحصیلی رابطه معنادار دارد و می

ر ویان تاثیانشجد پیشینه تحصیلی بهتری برخوردارند. به نظر پژوهشگران پیشینه تحصیلی ضعیف بر سطوح پایداری و مقاومت

( و 1388) انو همکار شود. همچنین در مطالعه چنگیزی آشتیانیمنفی دارد و باعث عملکرد تحصیلی ضعیف دانشجویان می

شمتی حالعه رحیمی، باشد. بر اساس مط( معدل دیپلم پایین از جمله عوامل موثر بر افت تحصیلی می1387) و همکاران تقربی

از  قبل و بعد جویان درموثر بر افت تحصیلی معدل دیپلم دانشجویان بود. با توجه به معدل دانش ( یکی از عوامل1390و مقدم )

فقیت اه نیز مودانشگ دیپلم، دانشجویانی که در دوره دبیرستان معدل باالتر و از پیشینه تحصیلی بهتری برخوردار بودند در

ت، نشان داد که انجام گرف 1392ی و همکاران که در سال بیشتری را نشان دادند. از سوی دیگر نتایج حاصل از پژوهش فت

دانشگاه  ی بهتر دره تحصیلباشد و دانشجویان با معدل دیپلم باالتر و پیشینمعدل دیپلم از عوامل تاثیرگذار بر افت تحصیلی می

 کنند.تر هستند و افت تحصیلی کمی را تجربه میموفق

( عدم وجود تفاوت 1390زاده )افته های قابل توجه پژوهش قاسمی، حسنوند و ولیاز ی :ریزی برای مطالعهنداشتن برنامه( ب

های با و بدون افت تحصیلی بود. یعنی دانشجویان دارای افت معنادار بین میزان ساعات مطالعه گزارش شده توسط گروه

که ممکن است به علت عدم  کنندتحصیلی بر اساس گزارش خودشان به اندازه دانشجویان بدون افت تحصیلی مطالعه می

ریزی و رعایت اصول صحیح مطالعه و در نتیجه یادگیری کمتر در گروه دارای افت تحصیلی باشند که این موضوع لزوم برنامه

( میزان افت 1390کند. در مطالعه مهدیون و همکاران )هایی را برای دانشجویان در این زمینه مطرح میبرگزاری کارگاه

ریزی و رعایت اصول مطالعه باعث افزایش توان برنامهی برای مطالعه نداشتند بیشتر بود. ریزجویانی که برنامهتحصیلی در دانش
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باشد. در شود. دقت و تمرکز در کالس درس یکی دیگر از عوامل موثر بر افت تحصیلی مییادگیری و کاهش افت تحصیلی می

داری داشت. به و گروه دانشجویان موفق و ناموفق اختالف معنی( این متغیر در د1390پژوهش رحیمی، حشمتی و مقدم )

های درسی، های درس داشتند. با افزایش کیفیت کالسای که بیشتر دانشجویان ناموفق دقت و تمرکز کمی در کالسگونه

در آموزش  نحوه تدریس و رفتار مناسب اساتید، استفاده از محتوای آموزشی مناسب، کمک گرفتن از وسایل کمک آموزشی

توان میزان دقت و تمرکز دانشجویان را در کالس درس افزایش داد. در همین زمینه دانشجویان و ایجاد تنوع در تدریس می

های تدریس مناسب و های یونسکو در کشورهای آسیایی و اقیانوسیه نیز نشان داده است که بکارگیری روشنتایج پژوهش

به نقل از رحیمی، حشمتی و  1987شود )یونسکو، اعث جلوگیری از افت تحصیلی میهای فعال آموزشی باستفاده از روش

( میانگین ساعات حضور در واحد فناوری اطالعات و میانگین 1390زاده )در پژوهش قاسمی، حسنوند و ولی (.1390مقدم 

با افت تحصیلی بیشتر گزارش شد که  های فرهنگی در دانشگاه در بین دانشجویانساعات استفاده از کامپیوتر و انجام فعالیت

های فرهنگی ممکن است علت آن استفاده از کامپیوتر و حضور در واحد فناوری اطالعات برای مقاصد غیردرسی و علت فعالیت

-های آموزشی توسط دانشجویان باشد که خود جای تامل دارد و الزم است بر فعالیت دانشجویان در این زمینهفرار از مسئولیت

هایی در این زمینه برای دانشجویانی که دچار افت تحصیلی هستند نظارت بیشتری شود و حتی در صورت لزوم محدودیت ها

 قائل شد تا آنها بیشتر به تکالیف آموزشی خود بپردازند.

د که میزان ( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتن1386فر، نیازی و امینی )تمنائی عالقه به رشته تحصیلی: نداشتن (ج

توان نتیجه گرفت که دانشجویان ممتاز در مقایسه پیشرفت تحصیلی با میزان عالقه به رشته تحصیلی رابطه معنادار دارد و می

های پژوهش کیت و کول انگیزش تحصیلی با دانشجویان مشروط عالقه بیشتری به رشته تحصیلی خود دارند. بر اساس یافته

(. 1397شود )سیف،ی بیشتر، انجام تکالیف درسی بیشتر و در نتیجه موفقیت تحصیلی بیشتر میهای تحصیلباال باعث فعالیت

کردن بی فایده است. آنها برای انجام عالقه ممکن است احساس ناتوانی داشته باشند و احساس کنند که تالشدانشجویان بی

مند و با انگیزه میل زیادی به مشارکت در یان عالقهکنند. دانشجوهر تکلیف یا امتحان تنش و ناراحتی زیادی را تجربه می

فرآیند یادگیری دارند و برای پیشرفت تحصیلی خود رفتار هدفمند دارند. همچنین در مطالعه چنگیزی آشتیانی و همکاران 

در پژوهش ترین عوامل تاثیرگذار بر افت تحصیلی است. عالوه بر این ( رضایتمندی کم از رشته تحصیلی یکی از مهم1388)

عالقگی عالقه بودند و این بی( اکثر دانشجویانی که دچار افت تحصیلی شدند نسبت به رشته خود بی1389نیا )نظری و شریف

داری را در دو گروه دانشجویان با و بدون افت تحصیلی نشان داد. دانشجویانی که نسبت به رشته تحصیلی خود بی تفاوت معنی

دهند احتماال فعالیت تحصیلی کمتری داشته و نسبت به تکالیف و حضور فعال در کالس شان نمیای نتفاوت هستند و عالقه

تواند بر افت تحصیلی دانشجویان تاثیر بگذارد. بنابراین اهمیت هستند و از غیبت کالسی بیشتری برخوردارند که تماماً میبی

شود. کرمی و تحصیلی برای کاهش این عامل احتمالی توصیه میترغیب و ایجاد انگیزه و به تصویر کشیدن ابعاد ارزشمند رشته 

( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که داشتن عالقه به رشته تحصیلی در کاهش افت تحصیلی موثر 1390زرافشانی )

ر بر مشروطی ( در مطالعات خود عالقه دانشجویان نسبت به دروس و رشته تحصیلی را موث1382باشد. همچنین درخشان )می

( نیز بر موثر بودن خصوصیات فردی همچون نداشتن 2003) 1و یا عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان دانسته است. داماشک

( نیز همسو با دیگر پژوهشگران معتقد 2002) 2عالقه به رشته تحصیلی و تاثیر آن بر افت تحصیلی تاکید کرده است. پیترسون

 وفقیت تحصیلی وی تاثیرگذار است.است که عالقه دانشجو بر میزان م

انجام دادند رابطه محل سکونت و افت تحصیلی  1386فر، نیازی و امینی در سال در پژوهشی که تمنائی :زندگی در خوابگاه( د

های انجام شده این یافته به بررسی شد و بین محل سکونت و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار مشاهده شد. با بررسی
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کنند افت تحصیلی کمتری دارند و عملکرد تحصیلی بهتری را از خود نشان دست آمد که دانشجویانی که با خانواده زندگی می

های ( بیشتر افرادی که افت تحصیلی داشتند ساکن خوابگاه1390دهند. از سوی دیگر در پژوهش مهدیون و همکاران )می

( افرادی که در 1389نیا )( مطابقت دارد. اما در بررسی نظری و شریف1392)دانشجویی بودند که با مطالعه حسام و ثناگو 

ها در تناقض است. احتماال تفاوت در نتایج های دانشجویی سکونت داشتند افت تحصیلی کمتری داشتند که با این یافتهخوابگاه

شجو در هر اتاق، وضعیت امکانات آموزشی، های دانشجویی، مانند تعداد دانمطالعات به علت عدم تشابه امکانات در خوابگاه

های های مطالعه مجزا در دانشگاهکتابخانه و اینترنت، دوری از دانشکده محل تحصیل، میزان شلوغی خوابگاه و وجود سالن

انجام گرفت، بروز افت تحصیلی در دانشجویان ساکن  1394زاده وهمکاران نیز که در سال مختلف باشد. در پژوهش ابراهیم

به این نتیجه دست یافتند که زندگی در خوابگاه با افت تحصیلی  1392خوابگاه بیشتر گزارش شد. فتی و همکاران نیز در سال 

 در ارتباط است و دانشجویان ساکن خوابگاه افت تحصیلی بیشتری دارند.

ین با افت تحصیلی تحصیالت والددهد که بین ( نشان می1394پور و همکاران )نتایج پژوهش اسماعیل :ضعف سواد والدین( ه

ان ر دانشجویبه سای داری وجود دارد به طوری که دانشجویان دارای والدین با سواد دانشگاهی نسبتدانشجویان اختالف معنی

تند که سواد والدین ( در مطالعه خود بیان داش1389نیا )گیرند. همچنین نظری و شریفتر در معرض افت تحصیلی قرار میکم

حصیلی دایت تهمی در پیشرفت دانشجویان دارد. بدیهی است که والدین با تحصیالت دانشگاهی نه تنها کنترل و هنقش م

 د را پاسخدان خوفرزندان خود جدیت و تالش بیشتری دارند بلکه قادر خواهند بود تا برخی ابهامات و مشکالت درسی فرزن

عوامل موثر بر  ( سطح تحصیالت پایین والدین از جمله1388ران )دهند. از سوی دیگر در مطالعه چنگیزی آشتیانی و همکا

های مینهزمکن است مباشد. والدینی که سطح سواد باالیی دارند و از درجات تحصیلی دانشگاهی برخوردارند  افت تحصیلی می

ن به انش آموزاان و دانشجویتری را برای فرزندان خود فراهم سازند و الگوهای موثرتری برای دافزایش عملکرد تحصیلی مناسب

یشرفت پکنند که تحصیالت والدین در ( در پژوهش خود بیان می1390حساب آیند. همچنین رحیمی، حشمتی و مقدم )

باالتری  تحصیالت رسد والدینی که دارای سطحشود. به نظر میتحصیلی فرزندان به عنوان امری غیرقابل اجتناب محسوب می

که  د به نحویواهند شد نیز چنین انتظاری خواهند داشت. بنابراین الگوی بهتری برای آنان محسوب خباشند از فرزندان خومی

 و عملکرد ش بیشترطور ناخوداگاه در فرزندان این حس را ایجاد خواهد کرد تا همچون والدین خود تالش و کوشاین امر به

شتند. تری داسبیلی منات باالتری برخوردار بودند وضعیت تحصتری را نشان دهند. دانشجویانی که والدین آنها از تحصیالموفق

ت پدر و مادر از انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تحصیال 1392از سوی دیگر در پژوهشی که فتی و همکاران در سال 

ری را ی بیشتیلتر باشد دانشجویان افت تحصعوامل تاثیرگذار بر افت تحصیلی است و هرچه سطح تحصیالت والدین پایین

 تجربه خواهند کرد.  

داری ( سهمیه قبولی در دانشگاه اثر معنی1390بر اساس پژوهش رحیمی، حشمتی و مقدم ) سهمیه قبولی در دانشگاه:نوع ( و

های دانشجوی مورد بررسی که با استفاده از سهمیه 10بر افت تحصیلی دانشجویان داشته است. در این پژوهش از بین 

%( در گروه 80نفرشان ) 8)رزمندگان، شاهد و ایثارگر، جانبازان و...( در کنکور سراسری قبول و وارد دانشگاه شدند غیرمناطق 

(  1382) و موصلی بزرگیای که توسط دهدانشجویان ناموفق و دانشجویان دارای افت تحصیلی طبقه بندی شدند. در مطالعه

درصد دانشجویان ناموفق و دارای افت تحصیلی از سهمیه ایثارگران 70ز در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد بیش ا

(  سهمیه غیرمناطق بیشترین همبستگی را با افت تحصیلی نشان 1387استفاده کرده بودند. در مطالعه خزایی و همکاران )

های انجام گرفته، فکر پژوهش داده است. در این مطالعه آمده است که علیرغم آگاهی از این موضوع و بیان برخی راهکارها در

هایی نظیر مشاوره و اهنمایی و اساسی در مورد رفع مشکالت بنیادی دانشجویان مذکور به عمل نیامده است. اجرای برنامه

تواند نقش مهمی در ارتقاء سطح علمی این دانشجویان داشته باشد. نتایج حاصل از پژوهش فتی و کمک اساتید راهنما می

-باشد. اما در پژوهش اسماعیل( نشان داد که سهمیه قبولی از عوامل موثر بر افت تحصیلی در دانشجویان می1392همکاران )



 

  

 

داری مالحظه نشد. به عبارتی توزیع ( بین نوع سهمیه قبولی دانشجویان و افت تحصیلی اختالف معنی1394پور و همکاران )

افت تحصیلی تقریبا یکسان بوده است. اما این نتیجه با مطالعه نظری و  های قبولی در دو گروه از دانشجویان با و بدونسهمیه

( که بیشترین دانشجویان در گروه افت تحصیلی از سهمیه مناطق یا ایثارگران بودند مطابقت نداشت. شاید 1389نیا )شریف

لی دانشجویان با سهمیه ایثارگری های تحصیهای مختلف، بررسی پروندهدلیل این تفاوت حضور فعال اساتید مشاور در دانشکده

های موارد خاص و نیز پیگیری مجدانه مشکالت آموزشی و برگزاری کالس در ساعات اضافی برای دانشجویان در کمسیون

( سهمیه قبولی دانشجویان 1387سهمیه شاهد و ایثارگر دانست. همچنین در پژوهش صورت گرفته توسط تقربی و همکاران )

-ها را جهت برنامههای آموزشی و دانشکدهباشد. آگاهی از این نتیجه سیستمعوامل موثر بر افت تحصیلی می در دانشگاه یکی از

کند. افزایش افت تحصیلی در بین های تحصیلی بیشتر برای این گروه از دانشجویان تشویق میتر و انجام مشاورهریزی جدی

های متعدد طوالنی )از دست دادن یکی از اعضای خانواده، مشکالت میتدانشجویان با سهمیه غیرمناطق احتماال به دلیل محرو

 شود.مالی، عدم دستیابی به امکانات آموزشی مناسب و...( ایجاد می

 در مجموع خالصه عوامل مرتبط با افت تحصیلی در جدول ذیل آمده است:
 (: عوامل افت تحصیلی2جدول )

 توضیحات عوامل افت تحصیلی ردیف

 دانشجویان با معدل دیپلم کم و پیشینه تحصیلی ضعیف، افت تحصیلی بیشتری دارند. تحصیلی ضعیفپیشینه  1
 وند.شی میریزی برای درس خواندن ندارند، به میزان بیشتری دچار افت تحصیلدانشجویانی که برنامه ریزی برای مطالعهنداشتن برنامه 2

 به رشته تحصیلی یکی از دالیل افت تحصیلی دانشجویان است.نداشتن عالقه  عالقه نداشتن به رشته تحصیلی 3

 دهد.زندگی در خوابگاه و دوری از خانواده، افت تحصیلی را در دانشجویان افزایش می زندگی در خوابگاه 4
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 ها، کدام است؟پرسش سوم: راهکارهای رفع موانع موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه

جود دارد ورابطه  بین برنامه ریزی تحصیلی و موفقیت تحصیلی دهد کهمرور مطالعات در زمینه موضوع پژوهش حاضر نشان می

های کارگاه ه دانشگاهبورود  و با عنایت به این مساله که اکثر دانشجویان با نحوه مطالعه آشنایی ندارند بهتر است که در ابتدای

بت ر نستیدی روشنن با دتا دانشجویا مختلفی به منظور آشنا کردن دانشجویان با نحوه مطالعه و برنامه ریزی کردن برگزار شود

زم الینی زمان به، پیشریزی شامل تعیین هدف برای یادگیری و مطالعدانش بپردازند. راهبردهای برنامه به این مسائل به کسب

یری مفید ی یادگبرای مطالعه، تعیین سرعت مناسب مطالعه، تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردها

-می دها مطالعهن راهبر( که متاسفانه اکثر دانشجویان یا از آنها اطالعی ندارند و یا بدون در نظر گرفتن ای1397است )سیف،

انشجویان حصیلی دشوند. این راهبردها در موفقیت تکنند و در نهایت نتیجه مطلوب را کسب نکرده و دچار افت تحصیلی می

عث بروز حصیلی بابراین عدم آشنایی با رشته تلی هستند نقش موثری دارد. عالوهویژه آنهایی که دارای مشکالت تحصیبه

رود به ون برای شود. این مورد شاید بیانگر این است که نحوه انتخاب رشته دانشجویامشکالتی در تحصیل دانشجویان می

ز سوی ناسبی اهدایت تحصیلی نامدانشگاه مناسب نبوده و دانشجویان شناخت کافی از رشته تحصیلی خود نداشته و گاهی 

 بنابراین وه است خانواده، مدرسه و یا دوستان اعمال شده و یا حتی صرف عنوان رشته تحصیلی موجب انتخاب رشته آنان شد

 د.دهنرج میا به خهاز رشته خود ناراضی هستند و انگیزه کافی برای تحصیل ندارندو تالش کمتری برای مطالعه و مرور درس

دیگر با توجه به اهمیت محیط عاطفی آموزشی در موفقیت تحصیلی، اساتید باید محیط کالس درس را برای  از سوی 

های متنوع و دارای اثربخشی مند سازند و با برنامهتر جلوه دهند و آنان را نسبت به محیط کالس درس عالقهدانشجویان جالب

و اساتید باید افراد متخصص و مجرب در زمینه تخصصی خود باشند و باال مانع خستگی دانشجویان شوند. همچنین آموزشگران 

توانایی استفاده از فنون نوین آموزشی را به منظور ایجاد خالقیت و نوآوری در یادگیرندگان داشته باشند. نتایج پژوهش جوادی 



 

  

 

های ارتباطی استاد و کمبود ن مهارتاند، نامناسب بود( نشان دهنده این است که دانشجویانی که موفق نشده1396و قنبرنژاد )

تواند بیانگر این موضوع باشد که این دانند. این یافته مییشان دارای اهمیت میامکانات آموزشی را به عنوان موانع یادگیر

 کنند تا شاید کمکی باشد برایگری را جستجو میشان، عوامل تسهیلدانشجویان به دلیل افت ایجاد شده در روند تحصیلی

ارتقاء وضعیت آنها. در واقع افزایش توانمندی اساتید در حیطه مشاوره و راهنمایی موجب تقویت توان مواجهه دانشجویان با 

تواند منجر به رسد ارتباط و تعامل بیشتر دانشجو با استاد راهنمای خود، میشود. به نظر میهایشان میمشکالت و استرس

دانشجو گردیده و با مداخالت درست و به موقع استاد راهنما، روند آموزشی بهتری را  آگاهی بیشتر از روند وضعیت تحصیلی

گیری از گیری از امکانات آموزشی موجود داشته باشد. دانشجو با بهرهها و بهرهتری از توانمندیپیش گرفته و انتظارات واقعی

پیدا نموده و استاد راهنما نیز با کمک گرفتن از کلیه  تری نسبت به موقعیت خودبینانهبازخوردهای استاد خود، نگاه واقع

 آورد.های آموزشی، موقعیت رشد و تعالی هرچه بیشتر دانشجو را فراهم میامکانات و فرصت

ب با م و متناسقابل فه وهای علمی به نحوی جذاب های نوین آموزشی و نوآوریمحتوای آموزشی نیز باید با استفاده از فناوری 

ید و رقرار نماابطه بربازار کار تهیه گردد تا ضمن ایجاد انگیزه در یادگیرندگان، بین محیط آموزشی و محیط شغلی  نیازهای

نها حصیلی آتواند در موفقیت تمنجر به ایجاد موفقیت تحصیلی شود. بعالوه حضور مرتب دانشجویان در کالس درس می

وتاهی اکنده و کنابع پریچیده دروس، حجم بیشتر مطالب، نیاز به مطالعه متوان گفت با توجه به محتوای پتاثیرگذار باشد. می

طالب ماری از شود که از توضیح بسیترم، حضور دانشجویان در کالس درس ضروری است. زیرا عدم حضور در کالس باعث می

ب بودن ن مناسند. همچنیکند محروم شده و نتوانند به صورت خودخوان آن را جبران کنمهمی که استاد در کالس مطرح می

تشکیل  های حل تمرین، بیشتر کردن ساعات دروس تخصصی، مناسب بودن ساعاتزاری کالسانشگاه مانند برگخدمات د

ها هنگخرده فر وآموزشی متناسب با نیاز دانشجویان و حتی برقراری فضایی که تفاوت گویش ها، وجود امکانات کمککالس

ه و یل پرداختبه تحص تواند به آنها کمک کند تا با اطمینان خاطر بیشتریانشجویان نباشد میباعث ایجاد اثرات منفی روی د

 موفقیت بیشتری را تجربه کنند. 

لی افت تحصی منجر به وتواند در موفقیت تحصیلی دانشجویان تاثیرگذار باشد ای دانشگاه نیز مینامناسب بودن خدمات مشاوره

یط جدید رود به محورا که چه دانشگاه تا پایان تحصیالت خود به راهنمایی و مشاوره نیاز دارند. شود. دانشجویان از بدو ورود ب

خود  ایش مهارتبا افز سازد. به همین علت اساتید و مشاورانو عدم آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی وی را دچار مشکل می

های راهنمایی رده و بای و اطمینان بیشتر دانشجویان را فراهم کمندتوانند رضایتو ارتباط بهتر و بیشتر با دانشجویان می

فقیت قه در موه و عالدرست خود مانع از افت تحصیلی و مشروطی دانشجویان شوند. با توجه به اهمیت بسیار زیاد تاثیر انگیز

اساتید  همچنین ینی شود وبهای دانشگاهی در دوره دبیرستان پیشتحصیلی الزم است که جایگاه مناسبی برای معرفی رشته

ه ست با ارائبایز میمند نمودن و ایجاد انگیزه و تشویق دانشجویان کوشش نمایند. دولت نیقهبه طرق گوناگون در جهت عال

لی گیزش تحصیدهد. ان های مختلف دانشگاهی افزایشهای الزم انگیزه دانشجویان را برای تحصیل در رشتهامکانات و پشتیبانی

-شجویان بیود. دانشهای تحصیلی بیشتر، مرور بیشتر محتوای دروس و در نتیجه موفقیت تحصیلی بیشتر میث فعالیتباال باع

 تکلیف یا نجام هرفایده است. آنها برای اعالقه ممکن است احساس ناتوانی داشته باشند و احساس کنند که تالش کردن بی

گیری رآیند یادارکت در فمند و با انگیزه میل زیادی به مشدانشجویان عالقهکنند. امتحان تنش و ناراحتی زیادی را تجربه می

 ودانگیختهخی است دارند و برای پیشرفت تحصیلی خود رفتار هدفمند دارند. البته دانشجویانی که منبع انگیزش آنها درون

 ارند. برند و در انجام تکالیف ذهنی پیچیده، عملکرد بهتری دهستند، از تالش کردن لذت می

با توجه به اینکه موفقیت تحصیلی با محل سکونت رابطه منفی داشت و در واقع نشان داده شد دانشجویانی که در خوابگاه 

باشند. پس ضروری کنند دارای موفقیت تحصیلی کمتری میکنند نسبت به دانشجویانی که با خانواده زندگی میزندگی می

امکانات ورزشی، سالن مطالعه و سالن غذاخوری و امثال اینها برای دانشجویان فراهم  است که امکانات رفاهی در خوابگاه مثل



 

  

 

شود. از آنجایی که یکی از عوامل موثر در موفقیت تحصیلی، معدل دیپلم و در واقع پیشینه تحصیلی بود بهتر است که از معدل 

بیرستان نیز به این عامل توجه شود تا دانشجویان با دیپلم به عنوان یک مالک در گزینش داشنجویان استفاده شود و در دوره د

سر بگذارند. مشاوره تحصیلی نیز پیشینه تحصیلی خوبی وارد دانشگاه شده و بتوانند به خوبی تحصیالت دانشگاهی را پشت

آموزشی دانشگاه سزایی در موفقیت تحصیلی دانشجویان دارد. بنابراین باید مشاوره دانشجویی از سوی اساتید و معاونت نقش به

مند و منسجم، برنامه مشاوره دانشجویی پیگیری و دنبال ای نظامجدی گرفته شده و با تبیین ساز و کارهای مناسب به گونه

  شود.

 ه افراد باکاند دهتواند موفقیت تحصیلی را ضعیف کند عامل خانوادگی است. مطالعات نشان دااز جمله عوامل دیگری که می

ا حصیلی و یترد افت قیر، تحصیالت و درآمد پایین که در خانواده آنها مشاجرات زیاد است، بیشتر احتمال داهای فخانواده

ه را شی در خانت آموزمشروطی را تجربه نمایند. همچنین سطح موفقیت شغلی والدین، عدم حضور والدین در خانه و نبود امکانا

امل اثیر سوء عوهای همیار، تهای خاص مانند گروهی و تشکیل گروههای عملتوان از طریق آموزشتوان نام برد. میمی

گاهی نوان تکیهعند به تواخانوادگی هرچند اندک را به حداق رساند.ارتباط موثر والدین و فرزندان و نقش عاطفی بین آنان می

د. ن فائق آیآین بر ت عاطفی والدمهم برای هر فرزندی محسوب گردد تا فرزند در هر شرایطی هرچند نامطلوب بتواند با حمای

ن ت روزافزوموفقی خانواده با فراهم آوردن محیطی مساعد و امکانات مطلوب و حمایت عاطفی، تمامی تالش خود را به منظور

ر کننده دمککتنها هگیرد. طبیعی است که هرگونه خالل یا کاستی در این ارتباط و روابط عاطفی، نفرزندان خود به کار می

زز محسوب نشجو نیتواند به عنوان عاملی تداخلی در روند آموزشی و تحصیلی دات تحصیلی دانشجو نبوده بلکه خود میوضعی

ای ی به گونهاقتصاد تواند در موفقیت تحصیلی موثرباشد. در صورتی که شرایطگردد. شرایط اقتصادی موجود در جامعه نیز می

هد بود. کمتر خوا لی نیزازهای اولیه خود از فرصت مطالعاتی خود بکاهند افت تحصیباشد که افراد مجبور نباشند برای تامین نی

خواهد  ز به وجودیلی نیاما در شرایطی که افراد برای تداوم زندگی خود مجبورند دست به هرکاری بزنند، طبعاً مسئله افت تحص

-یتر موفق منیز کم ه باشد دانشجویان آن جامعهای که تورم، مشکل مسکن، اشتغال و امثال اینها وجود داشتآمد. در جامعه

ن ز بین برداا برای ها و جوامع باید تمام تالش خود رباشند و افت تحصیلی در آن جامعه باال خواهد بود. در نتیجه دولت

 رسند. بکار گیرند تا دانشجویان بتوانند به بهترین نحو به تحصیل پرداخته و به موفقیت مشکالت اقتصادی به

 مجموع خالصه راهکارهای رفع موانع موفقیت تحصیلی در جدول ذیل ارائه شده است: در
 

 (: راهکارهای رفع موانع موفقیت تحصیلی3جدول )
 راهکارها ردیف

 ریزی و نحوه مطالعهآشنا کردن دانشجویان با راهبردهای برنامه 1

 هیتحصیلی دانشگاهای هایی برای آشنا کردن دانشجویان با رشتهبرگزاری دوره 2

 دساتیاایجاد عالقه و انگیزه در دانشجویان برای حضور فعال در کالس درس از سوی  3
 یاناستفاده از فنون نوین آموزشی به منظور ایجاد خالقیت و نوآوری در دانشجو 4

 برگزاری جلسات مشاوره و راهنمایی دانشجویان 5
 دانشجویانارتباط و تعامل هرجه بیشتر بین اساتید و  6

 ارائه محتوای آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار 7

 

 

  گیریو نتیجه بندیجمع
داشتن انگیزه و عالقه به رشته تحصیلی، معدل دیپلم متوسطه، نظیر های پژوهش حاضر نشان داد که مسائلی در مجموع یافته

ساز موفقیت تحصیلی دانشجویان در تحصیالت دانشگاهی و مینهتواند زمی میزان مطالعه، زندگی با خانواده و تحصیالت والدین



 

  

 

ریزی برای مطالعه، نداشتن عالقه به رشته تحصیلی، زندگی در پیشینه تحصیلی ضعیف، نداشتن برنامههمچنین عواملی چون 

 تواند منجر به افت تحصیلی دانشجویان شود.می خوابگاه و ضعف سواد والدین

ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری، نظارت سرمایه هر کشور است که با توجه به نقشی که در امر برنامهترین نیروی انسانی مهم

کند. از آنجا که نیروی انسانی عظیمی در و کنترل در جامعه دارد، نقش ارزشمندی در پیشبرد اهداف متعالی توسعه ایفا می

شود. با شناسایی این بر موفقیت تحصیلی آنها بسیار مهم تلقی میبینند شناسایی عوامل موثر کشور ما در دانشگاه آموزش می

های دانشگاهی قرار دارد که منجر به بالندگی نیروی انسانی برای ورود به محیط کار توان راهکارهایی را در برنامهعوامل می

بایستی بر اساس کیفیت و کند که در آن یادگیرندگان شود. در هر سازمان علمی، نظام آموزشی مانند ماشینی عمل می

های مورد انتظار تحول یابند. در بررسی وضعیت آموزشی دانشجو عالوه بر مد نظر قرار دادن عوامل آموزشی، سایر عوامل ویژگی

گیرد. فردی هم مدنظر قرار میهای آموزشی، نقش تعامالت بینگیرد و در ارزیابیدخیل در امر آموزش هم مدنظر قرار می

تاثیر در نوع نگرش و عملکرد آموزشی وی بیً دانشجو با اساتید خود و اعضای خانواده خود خواهد داشت مسلماتعاملی که 

تر و بازخوردهای واضح توانگیری موثر از نقش پررنگ خانواده در راستای آن همراهی اساتید و دانشجو، مینخواهد بود و با بهره

مشاهده کرد. در صورتی که بازده مورد انتظار حاصل نشود، افت تحصیلی و اتالف  تری را در فرآیند آموزشی دانشجویانمثبت

شود. افت تحصیلی نه به عنوان یک مشکل شخصی بلکه به عنوان یک معضل اساسی اجتماعی باید منابع آموزشی مطرح می

ها، بر اثر دیرتر راه بر اتالف هزینههرچه زودتر کشف شده و عوامل موثر در آن شناسایی و رفع گردند. زیرا این مسئله عالوه 

ها، جامعه و یافتن فرد به بازار کار، سبب سرخوردگی و از دست دادن روحیه دانشجو شده و خسارات فراوانی نیز به خانواده

دهد که افت تحصیلی یک مشکل مهم و چند وجهی است و برای پیشگیری از آن ها نشان میآورد. نتایج پژوهشکشور وارد می

شناختی های روانباید به نقش عوامل متعدد توجه کرد. اکثر مطالعات انجام شده پیرامون افت تحصیلی تاکنون بر ویژگی

که علل افت تحصیلی را باید در دانشجویان و خصوصیات استاد، دانشکده و سیستم آموزشگاه متمرکز بوده است. در حالی

ریزی آموزشی و سطح علمی اساتید جستجو کرد. بخشی از این افت ه، برنامهمجموعه عوامل فردی و خانوادگی، سیستم دانشکد

ناشی از مشکالت موجود در نظام آموزشی است. نظام آموزشی و پرورشی باید در تعیین اهداف مناسب آموزشی تجدیدنظر کند 

پذیریشان را فراهم های جامعهو با توجه به تغییر شرایط اجتماعی و شناخت صحیح گروه هدف خود یعنی دانشجویان، زمینه

نماید. زیرا هدف تعلیم و تربیت باید آماده کردن افراد برای زندگی بهتر باشد. متاسفانه در نظام آموزشی موجود کشورمان، 

تاکید بر پیشرفت تحصیلی است تا یادگیری در معنای واقعی کلمه. نظام آموزشی باید زمینه الزم را برای تفکر خالق فراهم 

گردد زیرا به جای اینکه ذهن و پاسخگوی نیاز افراد باشد. وضعیت موجود موجب افت انگیزه و سرخوردگی دانشجویان میکند 

های آنها را وادار به اندیشه و خالقیت نماید آن را تبدیل به صندوقچه محفوظات کرده است. موفقیت برآیندی است از توانایی

سو و عوامل برانگیزاننده منند عالقه، پشتکار و ذهنی، عاطفی و اجتماعی آنان از یک های جمعی،گوناگون افراد شامل توانایی

(. 1389فر،های بعدی فرد گردد )تمناییای مستقل سبب موفقیتتواند به عنوان انگیزهپاداش از دیگر سو است. موفقیت نیز می

انجام اقداماتی در جهت کاهش خسارت ناشی از افت  تالش برای شناسایی عوامل مهم در موفقیت تحصیلی و ارائه راهبردها و

توان اظهار داشت که عوامل های انجام گرفته میبر اساس بررسی  های بسیار در این زمینه است.تحصیلی، مستلزم پژوهش

ر حل تواند کمک بسیار زیادی دبسیار زیادی در موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان موثر هستند و شناسایی این عوامل می

سازمانی نیز نیاز های برونسازمانی به راههای درونمشکالت دانشجویان داشته باشد. برای کاهش افت تحصیلی عالوه بر راه

آموختگان خاطر نبود بازارکار مناسب و شایسته برای دانشویژه در پسران، بهاست. مثالً کاهش عالئق افراد به تحصیالت به

های آمورشی در شهر و روستا شود. به طوری که نابرابریدر کاهش انگیزش تحصیلی در آنها میاست. که این مهم عامل جدی 

های جنسیتی )دختران در مقابل پسران( در تحصیالت عالیه که در یک دهه اخیر برعکس چند دهه قبل در نظام و نیز نابرابری



 

  

 

التحصیالن عدم تطابق نیازهای بازار کار به تخصص فارغآموزش و پرروش و نظام آموزش عالی کشور ما رخ داده است، به دلیل 

 ها است.دانشگاه

 شود:، پیشنهادهای ذیل ارائه میی پژوهش حاضرهابر اساس یافته

ماید لذا نا توجه به اینکه نقش مهم و حساس نظارت، مکمل فرآیند تدریس در موفقیت تحصیلی دانشجویان عمل میب-

یز ترمی نیانرمی و پاتهای میانو همچنین استفاده از آزمون بی تحصیلی مناسب استفاده کردباید از سیستم نظارت و ارزشیا

آیند تدرس ده در فرکننمبهم و آشکار آموزش دانشگاهی، فقدان سیستم نظارت موثر و هدایت . یکی از نواقصشودپیشنهاد می

ا هخانهارتسطح وز ارت و ارزشیابی از فرآیند تدریس درگردد طرح چگونگی نظباشد. بر همین اساس پیشنهاد میو آموزش می

گونگی چزم است های آموزشی و اعضای هیئت علمی تهیه گردد. در این طرح الها با مشارکت گروهو حتی در سطح دانشگاه

های زشیابیهای آموزشی و کمیت و کیفیت امتحانات و ارنظارت بر کمیت و کیفیت مواد و منابع درسی، تدریس و روش

 تحصیلی به روشی تعریف و تعیین شوند.

ادگیری ترین سطح یکید بیش از حد محفوضات در پایینهای تحصیلی، تاگیریاز جمله معایب و نواقص اکثر اندازه-

لکه بتنها دانش د که نبایست اساتید شرایط و تغییراتی در نحوه ارزیابی خویش به وجود آورنیعنی دانش است. در حالی که می

ادگیری یراحل طوح دیگری از یادگیری یعنی فهمیدن، درک کردن، تحلیل کردن و حتی ترکیب کردن که آخرین نرحله از مس

-نواع آزموناین امر از دن به اتوان برای رسیگیری نمایند، لذا میو باالترین آن یعنی خالقیت و نوآوری است را ارزیابی و اندازه

 اف یادگیری و محتوای دروس استفاده به عمل آورد.های عینی و انشایی متناسب با اهد

-یه میگذارد لذا توصائل روانی و عاطفی نقش قابل توجهی در شکست تحصیلی دانشجویان برجای میمشکالت و مس-

ردد و با گتفاده ها گسترش یابد. از مشاوران متخصص و مجرب اسگردد که دفاتر خدمات مشاوره دانشجویی در سطح دانشگاه

وحی رشکالت مهای مناسب جهت جذب و مراجعه دانشجویان به این گونه مراکز در شناخت و کاهش مسائل و گیری روشبکار

 مند شوند.های اول تحصیلی بهرهو روانی و تحصیلی دانشجویان خصوصا در سال

موجود در  ت آموزشیسیاری از موارد افت تحصیلی دانشجویان ناشی از عدم شناخت دانشجویان از قوانین و مقررابدر -

ی ه کل آموزشکه ادار گرددباشد اما توصیه میرسانی به عهده اساتید راهنما میباشد. گرچه وظایف اساسی اطالعدانشگاه می

یان یار دانشجودر اخت های مختلف اطالعات الزم و ضروری را به صورت شفاهی و کتبی و به وسیله پوسترها به مناسبتدانشگاه

 قرار دهند.

هاب، ذاب و فراهم نمودن امکانات مناسب و مطلوب رفاهی و خدمات دانشجویی همچون تغذیه، خوابگاه، سرویس ای-

ت و کیفیت ی بر کیمشک اثرات قابل توجههای علمی و امثال اینها بدونهای تحصیلی، گردشامکانات آموزشی و تفریحی، وام

راهم فی تامین و . براباشداده بهینه از امکانات موجود قابل تامین میتحصیلی و پیشرفت علمی دانشجویان خواهد داشت و استف

 ذیرد.نمودن خدمات بیشتر نیز باید از طریق مختلف و با استفاده از منابع و امکانات اقدامات الزم صورت پ
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 رتبط با آن از دید دانشجویان با(. فراوانی افت تحصیلی و عوامل م1390. )اطمهزاده فو ولی ؛ حسنوند، شیریناطمهقاسمی، ف-

 .71-79(: 1)3. مجله آموزش پزشکیو بدون افت تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی. 

دانشگاه علوم  (. عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی1394دیرزاده، زهرا و حاج باقری، محسن. )ق -

 .10-19(: 20)8؛ فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیپزشکی کاشان. 

ن ترویج و کاهش آن از دیدگاه دانشجویا های(. بررسی علل افت تحصیلی و راه1390مرث. )کرمی، شهره و زرافشانی، کیو-

 .105-121(. 14)4. فصلنامه آموزش عالیآموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی. 

 ران: شیفته.. تهجامعه شناسی آموزش و پرورش(. 1380گلشن فومنی، محمدرسول. ) -

امه بر عملکرد تحصیلی دانشجویان. پایان نسی ارتباط بین نیازهای سه گانه مک کللند (. برر1395الچینی، محسن. ) -

 کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.

های کشاورزی آموختگان رشته(. بررسی وضعیت اشتغال دانش1380محمدی دینانی، منصور و فوالدی، محمدحسن. )-



 

  

 

 .327-342(: 16)34. اقتصاد کشاورزی و توسعهدانشگاه شهیدباهنر کرمان. 

ل مرتبط با آن (. بررسی میزان افت تحصیلی و عوام1390هدیون، زهرا؛ خاتونی، علیرضا؛ عبدی، علیرضا و جعفری، فرانک. )م-

 .1-8(: 5)5. نشریه آموزش پرستاریاز دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه. 

های کارشناسی ارشد. مطالعه دوره بینی موفقیت تحصیلیه مدل پیش(. ارائ1394پسند، سیاوش. )نامنی، احمد و طالع-

 .71-82(: 15)8؛ های آموزشیریزی در نظاممجله برنامهموردی: مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران. 

ی دانشگاه علوم پزشک مجله. (. بررسی دالیل افت تحصیلی در دانشجویان پرستاری1389. )یدحمیدنیا، سو شریف قیهنظری، ر-
 .90-94(: 5)12. بابل

مولفه های  (. پیش بینی موفقیت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی و1391داللهی، آزیتا؛ میرزازاده، عظیم و فتی، الدن. )ی -

 .73 – 80(: 118)21؛ مجله علوم پزشکی رازیجمعیت شناختی. 
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