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Abstract: The purpose of this study was to investigate the 
factors related to academic achievement and dropout 
among the students of Yazd University. The research 
method was descriptive-survey. The study population 
consisted of all senior students of Yazd University in 
Humanities (616 students). Using the Morgan table, 242 
students were selected by random sampling. The research 
tools were two questionnaires of academic success and 
failure factors.The validity of the questionnaires was 
determined by the opinions of six faculty members of 
Yazd University. A high Cronbach's alpha value of 0.7 for 
different constructs indicated the optimum reliability of the 
questionnaires. Data were analyzed at two levels of 
descriptive and inferential using the one sample t-test, 
Independent sample t-test and Friedman test. The findings 
showed that the factors shaping students' academic success 
include interest in the field of study, parental 
understanding, motivation, teacher proficiency, teacher-
student interaction, content appealing, content relevance to 
real needs, familiarity with the job market, and ability to 
communicate scientifically with professors and classmates. 
Factors causing the students to drop out include lack of 
prior study in the classroom, lack of a regular study 
schedule, lack of focus on study, difficult exams, textbook 
complexity, lack of relevance of the needs to the courses, 
unfamiliarity with the labor market and inability to 
communicate scientifically. Based on the findings, the 
study suggests introducing students to how to study 
effectively, familiarize them with the applied disciplines, 
and the future job market, and a more effective 
communication with the university counseling centers. 

پژوهش حاضر، با هدف شناسايي عوامل موفقیت و چکیده: 
 اجرایمايشي پ-روش توصیفي بهافت تحصیلي دانشجويان 

ي ی علوم انسانهارشتهه دانشجويان سال آخر شد. از جامع
نفر  242نفر(، مطابق جدول مورگان، تعداد  616دانشگاه يزد )

پژوهش  گیری تصادفي انتخاب شدند. ابزاربه شیوه نمونه
شش استاد  راساخته بود که روايي آن پرسشنامه محقق

 آلفای نیز با ضريبپايايي آن  تأيید کردند.دانشگاه يزد 
 اسبمننشانگر پايايي  ه دست آمد کهب 7/0 ازباالتر  کرونباخ

ای و فريدمن نمونهتک ی تيهاآزمون با هادادهابزار بود. 
یلي عوامل موفقیت تحصکه نشان داد  هايافتهتحلیل شدند. 

شامل عالقه به رشته تحصیلي، درک صحیح والدين، انگیزه 
ط درسي، ارتبا فردی، تسلط استادان، جذاب بودن مطالب
ي کار و تواناي محتوا با نیازهای واقعي، آشنايي با بازار

برقراری ارتباط علمي است. همچنین عوامل افت تحصیلي 
شامل حضور بدون مطالعه قبلي در کالس، نداشتن برنامه 

 نداشتن درهای ذهني، تمرکز منظم برای مطالعه، مشغله
ی درسي، پیچیدگي مطالب هاآزمونمطالعه، دشواری 

درسي، ضعف ارتباط  نبودن مطالب ای درسي، جذابهکتاب
ني تواکار و نا با بازار نبودن با نیازهای واقعي، آشنا هادرس

علمي است. در مجموع، پژوهش حاضر  در برقراری ارتباط
ی هابیانگر اهمیت راهکارهای آشناسازی دانشجويان با شیوه

ن نیی تحصیلي کارآمد و همچهارشتهمطالعه اثربخش، معرفي 
 ت.تر مراکز مشاوره دانشگاهي با دانشجويان اسمؤثرارتباط 

Keywords: Academic Education, Academic Success, 

College Student, Higher Education System 
تحصیل دانشگاهي، موفقیت تحصیلي، افت  کلیدی: واژگان

 تحصیلي، دانشجو، نظام آموزش عالي.
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 و بیان مسئله مقدمه
بر موفقیت و افت تحصیلي دانشجويان دانشگاه  مؤثرعوامل  حاضر، در پژوهش

دانشجويان از  1«موفقیت تحصیلي»که  خصوص بايد گفت. در اين شده استبررسي 
آموزش ، در های مهم در ارزيابي نظام آموزش عالي است. به عبارتيجمله شاخص

 شودمي توجهامعه آمیز وی و جايگاه او در ج، رشد موفقیتدانشجوعالي به سرنوشت 
که فرد در ابعاد شناختي و کسب مهارت و توانايي و همچنین ابعاد  رودميو انتظار 

و تعالي يابد. افزايش کیفیت نظام آموزشي ازجمله  ندعاطفي و رفتاری پیشرفت ک
موفقیت  (2012) 2. نیکالکیلیسشودميترين عوامل توسعه کشورها محسوب مؤثر

های آموزشي و هدف به دست آمدهندگان و مقايسه نتايج تحصیلي را عملکرد يادگیر
کرده تعريف  هاگیری درباره میزان تحقق هدفاز پیش تعیین شده به منظور تصمیم

مفهومي پیچیده و  ،فقیت تحصیلي در دانشگاهمو( 2010) 3ولز گفتهبه  .است
استفاده از اند موفقیت تحصیلي را با تالش کرده هادانشگاه بیشترچندوجهي دارد و 

(. 1396 ي کنند )برجعلي،بینپیشی استاندارد هاآزمون هکالسي و نمر معدل، رتبه هنمر
د برای توانميو  اهمیت داردبررسي موفقیت تحصیلي دانشجويان از بسیاری جهات 

ثر ؤهای تدريس مهای مختلف در پذيرش دانشجويان و تغییر در شیوهگذاریسیاست
اين، نقطه مقابل  بر افزون (.1389 نیا،نقل از نظری و شريف؛ به 2009 ،4گونيباشد )

و  بسزايي در سرنوشت فرد دارد تأثیراست که  5«افت تحصیلي»موفقیت تحصیلي، 
افت تحصیلي به معني  .کندميها و جامعه تحمیل همچنین هزينه گزافي به خانواده

آن از  اهشکبخش به سطحي نامطلوب و کاهش عملکرد دانشجو از سطحي رضايت
در  نشدن تر در آموزش و درواقع به معني موفقيک سطح باالتر به يک سطح پايین

افت معدل  ؛تشخیص افت تحصیلي . از جمله معیارهایشودميتحصیل تعريف 
ماقبل، تجديد يا تکرار درس، طوالني  نیمسالقبل نسبت به اين مقدار در  نیمسال

در هر نیمسال تحصیلي(  12متر از شدن مدت تحصیل و همچنین مشروطي )معدل ک
آيند، قابل ارزيابي است که هرکدام از مصاديق مهم افت تحصیلي به شمار مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Academic Success 
2. Nekla Keles 
3. Wells 
4. Guney 
5. Academic Failure 
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آمار بسیار باالی افت تحصیلي به صورت ترک  (.1394 پور و همکاران،)اسماعیل
های سال خسارت های آموزشي، هرتحصیل، اخراج و توقف در تحصیل از نظر هزينه

اين امر از نیز . در ايران کندميوزش عالي در کشورهای جهان وارد زيادی را به آم
از بودجه کشور  مبالغ زيادیسال  ترين مشکالت کنوني نظام آموزشي است و هرمهم

های جامعه که همان نیروی انساني و نیروهای بالقوه و سرمايه دهدميرا به هدر 
 (. 1380 )گلشن فومني، ندنماثمر ميهستند بي

 ه اينجاست که تحصیل دانشگاهي برای تمام دانشجويان يکسان نیست ومسئل
اين  ،نمیا گذرانند. در اينهای متفاوتي دوران تحصیل خود را ميدانشجويان با کیفیت

 شودميمنجر تحصیلي برای دانشجويان  به موفقیتمسئله مطرح است که چه عواملي 
های . شناسايي زمینهکندميهمراه و چه عواملي درس خواندن دانشجويان را با چالش 

ر ای ضروری برای مديريت تحصیلي دمسئله ،موفقیت و افت تحصیلي در دانشگاه
 در ايران همچنینشده است.  توجهژوهش حاضر به آن ست که در پهادانشگاه
در  ويژههافت و موفقیت تحصیلي را ب زمان عوامل مربوط بههايي که همپژوهش

 . ازبسیار اندک است اند،کردهی مختلف بررسي هادانشگاهعیف دانشجويان موفق و ض
تي موضوعي که از پشتوانه گسترده مطالعا بررسي، پژوهش حاضر به دلیل رواين

ها و عوامل نهويژه، زمی طوربه شودميو تالش  داردمحروم است، اهمیت دو چندان 
طور دقیق يزد، بهموفقیت و افت تحصیلي در يک دانشگاه دولتي، يعني دانشگاه 

 ندکاوجه با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به مطالعه و ت .شودبررسي  مطالعه و
ابطه ين رويژه در دانشگاه يزد که تاکنون پژوهشي در ابه ،در اين زمینه در ايران
ا بپژوهش حاضر عوامل آموزشي، فردی و اجتماعي مرتبط در صورت نگرفته است، 

 .شده استدر دانشجويان موفق و ضعیف بررسي  موفقیت و افت تحصیلي
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
( موفقیت تحصیلي را ادراک و ارزشیابي فرد از خود در 2001) 1کوبال و میوسک

موفقیت  (2005) 2گراردیهمچنین ند. اکردهمورد عملکرد تحصیلي خويش تعريف 
بي امتحانات و معدل، شامل ارزشیا هایهبر پیشینه تحصیلي، نمر افزونتحصیلي را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Kobal & Mussek 
2. Gerardi 
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( نیز موفقیت تحصیلي 2009) 2آرتینو از نظر .برشمرده استنیز  1خودپنداره توانايي
و سه عامل محیط يادگیری،  است شامل سه جزء پیشرفت، رضايت و تداوم انگیزش

موفقیت بنابراين،  .دانسته استعوامل فردی و رفتارهای فردی را در آن سهیم 
 است یت يا عدم موفقیت در کسب و يادگیری مجموعه مطالبيموفقشامل تحصیلي 

يابي . دستشودميعنوان درس يا مواد درسي در طي يک سال به يادگیرنده ارائه  باکه 
تعیین شده و هدف نظام آموزشي رسیدن به آن  پیشآموزشي که از  هایبه هدف

 به یابيی دسترافعالیت ب ،هدف است، موفقیت تحصیلي نام دارد. موفقیت تحصیلي
 )علیوندی، استنتیجه مطلوب و برتری در يک مهارت يا گروهي از معلومات 

بخش به سطحي رضايت حصیلي نیز کاهش عملکرد تحصیلي از سطحافت ت (.1384
 اندکردهکاهش عملکرد درسي را مستفاد  ،نامطلوب است. برخي از افت تحصیلي

های م آموزشي را در قالب اتالف هزينهاتالف در نظا ،برخي ديگر .(1386 )بیابانگرد،
شده به  های تحمیلهای ثابت و اتالف ناشي از هزينهگذاریجاری، اتالف سرمايه

مفهوم افت تحصیلي  ،(. سازمان يونسکو1380 زايي،)ناستي انددادهها توضیح خانواده
ان آموزکاهش کیفیت آموزشي و تحصیلي دانشرا تکرار پايه، ترک تحصیل زودرس و 

 بلوکي و موذن، ؛ به نقل از دسترنج،1984 )يونسکو، داده استو دانشجويان نسبت 
1389 .) 

است.  گرفتهدرباره موضوع پژوهش حاضر، مطالعاتي در خارج ايران انجام 
مشارکت در برنامه درسي بر  تأثیر»پژوهشي با عنوان ( 2019) 3فاکس و سیزازجمله 

دانشجوياني  آنها دريافتنددند. کر اجرا« سازیموفقیت تحصیلي دانشجويان رشته دارو
 گرفتندمتوسط معدل باالتری  طوربهی برنامه درسي درگیر شده بودند هافعالیتکه در 

دانشجوياني که دريافتند  همچنینمند بودند. هو به نگه داشتن موقعیت رهبری عالق
در انواع بیشتر مشارکت و کمتر  افت تحصیلياحتمال  ،باالتری کسب کردندهای هنمر

ی برنامه درسي داشتند نسبت به دانشجوياني که موقعیت رهبری نداشتند. هافعالیت
جو انگیزشي کالس درس، »عنوان  با( 2018) 4گوترز و توماس ی پژوهشهايافته

اثر مستقیم ادراکات دانشجويان بیانگر  نیز« انگیزش و موفقیت تحصیلي در دانشجويان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Self-Concept Ability 
2. Artino 
3. Fox & Sease 
4. Gutierrez & Tomas 
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از مراکز آموزشي و اثر نیازهای اساسي آنها  رضايتاز حمايت مقتدرانه بر 
درک  بود.شناختي، هر دو بر رضايت از مراکز آموزشي و عملکرد تحصیلي روان

برای کار مقتدرانه و احساس رضايت از نیازهای بنیادی برای اقتدار، استادان حمايت 
انشجويان های موفقیت تحصیلي در دکننده يبینپیشصالحیت و وابستگي، بهترين 

رابطه شخصیت پايدار، »در پژوهشي با عنوان  2017در سال  1لي چنین،هم بود.
عملکرد تحصیلي، افت تحصیلي ادراک شده و استرس در دانشجويان کارشناسي 

ارتباط بین شخصیت پايدار، عملکرد تحصیلي، افت تحصیلي ادراک شده و « ارشد
با استفاده از روش  گ کنگدانشجويان کارشناسي ارشد هنسطوح استرس را در 

داوطلبانه در اين  ،دانشجو از دانشگاهي در هنگ کنگ 3045تحلیل مسیر بررسي کرد. 
ای را کامل کردند که شخصیت پايدار آنها و مشارکت کردند. آنها پرسشنامه پژوهش

 خود يان همچنین عملکرد تحصیلي واقعيگیری کرد. دانشجوسطوح استرس را اندازه
ارزيابي  ،عنوان موفقیت يا افتدراکشان را از عملکرد تحصیلي بهرا مشخص و ا

منفي با استرس  طوربهدند. نتايج تحلیل مسیر نشان داد که عالقه و شخصیت پايدار کر
مثبت با استرس مرتبط بود. اين  طوربهمرتبط است و تنها افت تحصیلي ادارک شده 

ي کننده مهم استرس نسبت به بینپیش ،شناختيکه ارزيابي روان کندميکید أت هايافته
تجارب  ،شناختي دانشجويانپذيری روان. بنابراين تسهیل انعطافاستحوادث منفي 

 طوربهدانشجويان دانشگاه  کلي طوربهو استرس را در دانشجويان کارشناسي ارشد 
در پژوهشي با ( 2017) 2ساندرس، برالي و استنسهمچنین  بخشد.کلي بهبود مي

 هادانشگاهکه  را ، عواملي«و رواني مرتبط با موفقیت تحصیليعوامل سنتي » عنوان
مقايسه و ، کنندميحصیلي دانشجويان استفاده ي موفقیت تبینپیشمعمول برای  طوربه

( و میانگین نمره کل 3ACT. اين موارد شامل نمره قبولي دانشگاه )کردندبررسي 
عنوان دراک شده و شخصیت پايدار بهدبیرستان و عوامل غیرسنتي شامل استرس ا

ي بینپیشکه به منظور تعیین بهترين  بودپايداری و اشتیاق برای اهداف بلندمدت 
دانشگاهي و  هایهگیری با استفاده از میانگین نمرهای موفقیت تحصیلي و اندازهکننده
پرسشنامه  ،دانشجوی دوره کارشناسي 165جامعه پژوهش شامل .شدبررسي  ،ثبات

 هایهو مقیاس استرس ادراک شده را کامل کردند و میانگین نمر خصیت پايدارش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Lee 
2. Saunders, Braley & Stennes 
3. American College Testing 
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به دست آمد.  ACTهای نمرهدبیرستان و  هایهدانشگاهي دانشجويان، میانگین نمر
کنندگان به همان صورت مشروح بررسي شد که آيا شرکت طوربهنیم بعد  و سال يک

های عالي ي کنندهبینپیش ،ره دبیرستانو معدل دو ACT اند يا خیر. نمره باقي مانده
ي کننده ضعیف ثبات دانشگاهي بودند. بینپیشاما  بودند معدل دانشگاهي دانشجويان

های ضعیف معدل ي کنندهبینپیش ،برعکس، استرس ادراک شده و شخصیت پايدار
ي کننده قوی ثبات دانشگاهي بینپیشدانشگاهي دانشجويان بودند اما از نظر آماری 

، اهمیت کمتری شوندميودند. عوامل سنتي که اغلب برای پذيرش دانشگاه استفاده ب
را با ي اينکه چه کساني دانشگاه بینپیشدر دارند نسبت به عوامل غیرسنتي و رواني 

با عنوان  را پژوهشينیز ( 2016) 1چای، کیم و چانگ .رسانندموفقیت به پايان مي
افت تحصیلي بر نوسانات پیشرفت تحصیلي  یآورتاب تأثیروتحلیل طولي تجزيه»

از مفاهیم مهم  2(AFTافت تحصیلي ) آوریتابدند. اجرا کر« دانشجويان پزشکي
شناختي در آموزش و پرورش است اما کاربرد آن در آموزش پزشکي نادر است. روان

افت تحصیلي بر نوسانات  آوریتاب تأثیراين پژوهش اجرای بنابراين هدف از 
تحصیلي دانشجويان پزشکي با استفاده از يک طرح پژوهشي طولي بود. پیشرفت 

شرکت افت تحصیلي  آوریتابآزمون  دردانشجوی پزشکي بود که  43حجم نمونه 
تحصیلي تا سال دوم تحصیلي  هایهی طولي نمرهاداده ،اين پژوهشدر . کردند

 افت تقسیم شده ( در بین دانشجوياني که به دو گروه دارای پیشرفت و2013-2012)
های منفي باالتر رها وجود نم. نتايج نشان داد که در گروه پیشرفت بشدبودند، تحلیل 

تر را مورد توجه قرار دادند و در در طي افت تحصیلي، دانشجويان موضوعات سخت
 تالش بیشتری کردند. خود مطالعات

ي با عنوان پژوهشدر ( 1396زارع ) گرفته است؛در ايران نیز مطالعاتي انجام 
 علل افت ،«تحصیلي دانشجويان دانشگاه صنعتي شیراز بررسي علل و عوامل افت»

از اجرای  د. هدفکربررسي  1396تا مرداد  1395تحصیلي دانشجويان را طي بهمن 
تحصیلي از  ، بررسي روابط عوامل فردی، آموزشي و خانوادگي با افتاين پژوهش

ريزی تحصیلي، استعداد و تحصیلي، برنامهثر بر آن شامل انگیزه ؤطريق عوامل م
 نظامتوانايي تحصیلي، فضا و امکانات آموزشي، استاد و کیفیت تعامل با دانشجو، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Chae, Kim & Chang 
2. Academic Failure Tolerance 
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آموزشي، جو خانوادگي و نگرش خانواده به تحصیل فرزندان بود. شیوه گردآوری 
نفر  96فرمول کوکران  باگیری توصیفي از نوع پیمايشي بود و روش نمونه هاداده

تحصیلي  بین عوامل فردی، خانوادگي و آموزشي با افت نشان دادتعیین شد. نتايج 
وجود دارد. ضريب همبستگي نشانگر رابطه معکوس بین  دارمعنيدانشجويان رابطه 

جز جو ه ثر، تمامي موارد بؤتحصیلي بود. در بین عوامل م اين عوامل و افت
 (1394پور و همکاران )اسماعیل ت.تحصیلي داش ی با افتدارمعنيخانوادگي، رابطه 

بررسي افت تحصیلي و برخي عوامل مرتبط با آن از ديدگاه »با هدف را پژوهشي  نیز
 هادادهدند. ابزار گردآوری کر اجرا« دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گیالن

از  پساطالعات دموگرافیک و افت تحصیلي بود.  دو بخشمل اای شپرسشنامه
ت، دانشجويان به دو گروه موفق )بدون افت تحصیلي( و ناموفق )با آوری اطالعاگرد

قبل  نیمسالافت تحصیلي( تقسیم شدند که اين خط برش از تفاوت بین معدل دو 
اجتماعي مرتبط با -. نتايج نشان داد که عوامل فردیشدقبل محاسبه  نیمسالدانشجو و 

صیالت مادر، شغل جنسیت دانشجو، مقطع تحصیلي، سطح تح مانندافت تحصیلي 
پدر، وضعیت اشتغال دانشجو و نحوه انتخاب رشته دانشگاهي بین دو گروه 

 همچنین ی دارد.دارمعني تفاوتدانشجويان با افت تحصیلي و بدون افت تحصیلي 
بر موفقیت  مؤثربررسي عوامل »با عنوان را پژوهشي ( 1394) باقریقديرزاده و حاج

در . اجرا کردند« مايي دانشگاه علوم پزشکي کاشانتحصیلي دانشجويان پرستاری و ما
 برایدانشجوی مقطع کارشناسي پرستاری و مامايي  244مقطعي، -اين مطالعه توصیفي

ای ويژه سنجش موفقیت تحصیلي گويه 50پرسشنامه به سنجش موفقیت تحصیلي 
موفقیت تحصیلي  هایهنمر. بین میانگین پاسخ دادند 1(ASICSدانشجويان )

شد.  ديدهی دارمعنيودن و وضعیت مسکن رابطه مثبت ويان مامايي با بومي بدانشج
موفقیت تحصیلي دانشجويان بومي رشته  هایهنمرنتیجه اينکه در اين مطالعه، میانگین 

نامني و  همچنین های ديگر بود.مامايي و نیز دانشجويان خوابگاهي، بهتر از گروه
ي موفقیت تحصیلي برای بینپیشارائه مدل » پژوهشي را با عنوان (1394) پسندطالع
های دند. هدف پژوهش، شناسايي شاخصکر اجرا« های کارشناسي ارشددوره

ی هارشتههای کارشناسي ارشد در ثر در موفقیت تحصیلي دانشجويان دورهؤپذيرشي م
های آموزش الکترونیکي و تدوين آنها در قالب يک مدل مهندسي و مديريت در دوره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Academic Success Inventory For College Students 
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ي بود. شیوه ورود به دوره کارشناسي ارشد، نوع دانشگاه محل تحصیل مقطع ینبپیش
کارشناسي، نوع رشته تحصیلي مقطع کارشناسي و معدل کل مقطع کارشناسي به 

عنوان متغیر کارشناسي ارشد بهدر مقطع  و معدل کل واحدها بینپیشغیرهای عنوان مت
وارد شده در تحلیل، رشته تحصیلي  بینپیشآوری شدند. از میان متغیرهای گردمالک 

مقطع کارشناسي )مهندسي(، پذيرش از طريق آزمون اختصاصي، معدل کل مقطع 
کارشناسي، نوع دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسي )دولتي( و رشته تحصیلي 

های ي کنندهبینپیشترين عوامل يا مؤثرعنوان مقطع کارشناسي )علوم پايه( به ترتیب به
پژوهشي ( 1393)رحیمي  همچنین مقطع کارشناسي ارشد شناسايي شدند. موفقیت در

های فردی از نظر سبک يادگیری و موفقیت تحصیلي در تفاوت»را با عنوان 
های يادگیری ترجیحي دانشجويان و سهم د. در اين پژوهش سبککر اجرا« دانشجويان

نشجويان بر اساس های موفقت تحصیلي داي کنندهبینپیشهريک از آنها به عنوان 
گیری در دانشجوی دختر و پسر با روش نمونه 982 ،معدل آنها مطالعه شد. درمجموع

های يادگیری دسترس انتخاب شدند. نتايج نشان داد که معدل دانشجويان با سبک
همبستگي منفي  ،جو همبستگي مثبت و با سبک يادگیری اجتنابيرقابتي و مشارکت

معدل دانشجويان را به صورت  هجتنابي توانست نمردارد. تنها سبک يادگیری ا
های يادگیری دانشجويان به مدرسان نتیجه آگاهي از سبکی تبیین کند. دردارمعني

تطبیق و  ،تا سبک آموزشي خود را با سیستم يادگیری دانشجويان کندميکمک 
 افزايش دهند. را موفقیت تحصیلي آنان

شجويان که موفقیت و افت تحصیلي دان ددهميمرور اين مطالب نشان  ،درمجموع
یت ثر بر موفقامل مؤکلي با شناخت عو طوربه. گیردميعوامل مختلفي قرار  تأثیرتحت 

های برنامه توانميو افت تحصیلي و کشف الگوهای ساختاری موفقیت تحصیلي، 
 هنان بآآموزشي و هدايت  هایيادگیرندگان به هدف دستیابيآموزشي مناسب را برای 

کرد زمینه بهبود و افزايش عمل ،ها، طراحي و اعمال کرد. بدين ترتیبسمت هدف
تر بازده تا آنان با صرف انرژی و هزينه کم شودمي ايجادتحصیلي يادگیرندگان 

 آموزشي نائل شوند.  هایبیشتری داشته و با سرعت بیشتری به هدف
 

 های پژوهشهدف و پرسش
در  حصیليو افت تعوامل مرتبط با موفقیت  ييشناسا ،پژوهش حاضراز اجرای هدف 

 فت:بررسي قرار گر پرسش مورد دو خصوص،دانشجويان دانشگاه يزد بود. در اين 
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یلي در مرتبط با موفقیت تحصترين عوامل فردی، آموزشي و اجتماعي مهم -1
 دام است؟ی علوم انساني دانشگاه يزد، کهارشتهدانشجويان موفق دوره کارشناسي 

ر دمرتبط با افت تحصیلي ترين عوامل فردی، آموزشي و اجتماعي ممه -2
 دام است؟ی علوم انساني دانشگاه يزد، کهارشتهدانشجويان ضعیف دوره کارشناسي 

 
 شناسی پژوهشروش

امعه . جبود« پیمايشي-توصیفي»و روش پژوهش « کمّي» ،پژوهشاين رويکرد 
م های پرديس علودانشکده 8و  6پژوهش شامل تمامي دانشجويان کارشناسي ترم 

ي، ربیتتشناسي و علوم های الهیات، روانانساني و اجتماعي دانشگاه يزد )دانشکده
 17الی ل باعلوم اجتماعي، اقتصاد، مديريت و حسابداری و زبان و ادبیات( با معدل ک

 8م و تر 6م پژوهش، نمونه شامل دانشجويان تر اجرایبود. با توجه به زمان  14و زير 
 دانشجو با 206نفر مشخص شد ) 616، تعداد آنها گرفتههای انجام بودند. که با بررسي

در  17االی (. دانشجويان با معدل کل ب14معدل زير  دانشجو با 410و  17معدل باالی 
عنوان هب 14گروه دانشجويان دارای موفقیت تحصیلي و دانشجويان با معدل کل زير 

ودن ف بمالک ضعی ،واقعدر .ي مورد بررسي قرار گرفتنددانشجويان دارای افت تحصیل
ی ديگر اين مالک هارشتهاست که در  14ی علوم انساني، معدل زير هارشتهدر 

نفر تعیین  242در ادامه حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد  متفاوت است.
 ند.گیری تصادفي انتخاب شدها با استفاده از شیوه نمونهشد و نمونه

 بود: پرسشنامهابزار پژوهش شامل دو 
سنجش عوامل  برایدر اين پژوهش  پرسشنامه عوامل موفقیت تحصیلی: -الف

 دارایاين پرسشنامه  .ساخته استفاده شدثر بر موفقیت تحصیلي از پرسشنامه محققؤم
گويه( و اجتماعي  23گويه(، آموزشي ) 28سه شاخص عوامل فردی ) شاملگويه  59

ای )خیلي زياد تا خیلي کم( دارای درجهبا مقیاس لیکرت پنج هاگويهبود.  گويه( 8)
 مورد بررسي قرار گرفت.  5تا  1ارزشي بین 

سه  شاملگويه  59 دارایاين پرسشنامه نیز  پرسشنامه عوامل افت تحصیلی: -ب
گويه( بود. 8يه( و اجتماعي )گو 23گويه(، آموزشي ) 28شاخص عوامل فردی )

تا  1ای )خیلي زياد تا خیلي کم( دارای ارزشي بین درجهاس لیکرت پنجمقی با هاگويه
ها، به منظور سنجش روايي صوری و محتوايي پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت. 5

نظران دانشگاهي و صاحب اداناز است تن 6از طراحي در اختیار  پسگیری ابزار اندازه
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ت الزم، اطمینان حاصل شد که قرار گرفت و پس از به عمل آوردن اصالحا
پژوهشگر را مورد نظر  هایويژگيها دقیقًا همان مطرح شده در پرسشنامه هایپرسش
 30ها، تعداد همچنین برای سنجش پايايي پرسشنامه سنجد.گیری کرده و مياندازه

. کردندی علوم انساني تکمیل هارشتهدانشجويان سال آخر  رانسخه از آن 
همساني دروني و با روش  24SPSSافزار کمیل شده با استفاده از نرمهای تهپرسشنام

 (1)آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. در جدول از طريق محاسبه ضريب 
 مقدار ضريب آلفای کرونباخ برای هريک از عوامل مشخص شده است.

 
 های مختلف دو پرسشنامهسازهمقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای  (1)جدول 

وامل مرتبط با موفقیت و افت ع
 تحصیلی

 
 تعداد گویه

 آلفای کرونباخ

پرسشنامه موفقیت 
 تحصیلی

 پرسشنامه افت تحصیلی

 86/0 81/0 28 عوامل فردی

 84/0 90/0 23 عوامل آموزشي

 74/0 75/0 8 عوامل اجتماعي

 
طیف هر بخش، های همی پرسشنامه نشان داد که گزارههاگويهبررسي پايايي 

اسب پرسشنامه نشانگر پايايي من 7/0باالی  یبااليي دارند. مقدار آلفا دروني مبستگيه
اطي تحلیل در دو سطح توصیفي و استنب SPSSافزار آماری به کمک نرم هاداده است.

 ژوهششد. در سطح توصیفي، آمارهای توصیفي و نمودارهای متناسب با متغیرهای پ
 انگینای، مقايسه مینمونهتک های آماری تيشگزارش شد و در سطح استنباطي از رو

 .در جوامع مستقل و آزمون فريدمن استفاده شده است
 

 ی پژوهشهایافته
يع از توز هادادههای پارامتری در تحلیل اطالعات نیاز است برای استفاده از روش

ن طبیعي پیروی کنند. بدين منظور برای بررسي نرمال بودن متغیرها از آزمو
تغیر ر سه مه (2)بنابراين با توجه به جدول . شودميگروف اسمیرنف استفاده کولمو

 در هر دو گروه نرمال هستند.
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 بررسی نرمال بودن متغیرها برایآزمون کولموگروف اسمیرنف  (2) جدول

 
مرتبط با موفقیت ترین عوامل فردی، آموزشی و اجتماعی : مهمپرسش اول

گاه ی علوم انسانی دانشهارشتهجویان موفق دوره کارشناسی تحصیلی در دانش
 یزد، کدام است؟

 
 فردی در گروه موفقیت تحصیلی ملوازیرع برای فریدمن آماری آزمون (3) جدول

 یدارمعنی سطح آزدی درجه کایدو آماره تعداد
69 68/264 27 001/0 

 
وفقیت مدر گروه فردی  املوزيرع بندیرتبهبرای  فريدمن آزمون (3) درجدول

 یدارنيمع سطح در و 68/264 بامقدار فريدمن آزمون نتايج. است شده ارائه تحصیلي
001/0>P  ( نشان4در جدول ) فردی در گروه موفقیت عامل در که دهدمي 

عامل زير و گذاریتأثیر اول در رتبه «عالقه به رشته تحصیلي»زيرعامل  تحصیلي،
 .گیردمي قرار رتبه درآخرين «نقش تحصیالت پدر»

 
 
 
 
 
 

 
 افت تحصیلی موفقیت تحصیلی

 اجتماعی آموزشی فردی اجتماعی آموزشی فردی

 58/2 69/2 61/2 15/3 05/3 41/3 میانگین

 721/0 554/0 559/0 683/0 625/0 449/0 انحراف معیار

کولموگروف  Zآماره 
 اسمیرنف

645/0 781/0 571/0 699/0 131/1 825/0 

 504/0 155/0 741/0 90/0 576/0 80/0 یدارمعنيمقدار 
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 ریدمنفی عوامل فردی در گروه موفقیت تحصیلی با آزمون هاگویه بندیرتبه (4)جدول 

 میانگین رتبه آزمون فریدمن رتبه هاگویه

 75/18 1 عالقه به رشته تحصیلي

 16/18 2 درک صحیح والدين از ارزش و جايگاه تحصیالت

 92/17 3 صیلداشتن انگیزه کافي برای مطالعه و تح

 42/17 4 توجه والدين به وضعیت تحصیلي دانشجو

 97/16 5 زندگي در کنار خانواده

 80/16 6 تغذيه کافي و مناسب

 42/16 7 آشنايي با رشته تحصیلي

 33/16 8 مند به تحصیلارتباط با دوستان عالقه

 07/16 9 نداشتن ترس و اضطراب از حضور در کالس درس

 07/16 10 دگیری مطالب درسيتالش کافي در يا

 83/15 11 های مشخص در زندگيو انگیزه هاداشتن هدف

 54/15 12 بودن مکان مطالعه در خانه يا خوابگاه مناسب

 49/15 13 ی درسيهاکالسحضور مرتب در 

 10/15 14 مسائل و مشکالت خانوادگي  نداشتن

 64/14 15 مسائل و مشکالت عاطفي و رواني نداشتن

 64/14 16 شتن تمرکز الزم برای مطالعهدا

 41/14 17 های ماليمشکالت اقتصادی و محدوديت نداشتن

 38/14 18 های خودتوانايي ازآگاهي 

 33/14 19 اعتماد به نفس قوی

 49/13 20 قوی بودن بنیه علمي

 31/13 21 نداشتن اضطراب امتحان و ترس از شکست

 30/13 22 زمان ريزی و مديريتتوانايي در برنامه

 52/12 23 شاغل نبودن در حین تحصیل

 17/12 24 مطالعه درستهای آشنايي با شیوه

 57/10 25 هامطالعه درس برایداشتن برنامه منظم و هفتگي 

 77/8 26 نقش تحصیالت مادر

 44/8 27 حضور در کالس با مطالعه قبلي درس

 17/8 28 نقش تحصیالت پدر

 
 آموزشی در گروه موفقیت تحصیلی املوزیرع برای فریدمن اریآم آزمون (5)جدول 
 داری معنی سطح آزدی درجه کایدو آماره تعداد
74 71/320 22 001/0 
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 وه موفقیتآموزشي در گر املوزيرع بندیرتبهبرای  فريدمن آزمون( 5) درجدول

 یداريمعن درسطح و 71/320مقدار با فريدمن آزمون نتايج. است شده ارائهتحصیلي 
001/0>P  ت آموزشي در گروه موفقی عامل در که دهدمي ( نشان6جدول )در

 اول هدر رتب «در تدوين و تفهیم موضوعات درسي استادانتسلط »زيرعامل  تحصیلي،
 .گیردمي رارق رتبه آخرينر د «هادانشگاهدر ساير شدن همانم»زيرعامل  و گذاریتأثیر

 
 ن فریدمنآموزشی در گروه موفقیت تحصیلی با آزمو ی عواملهاگویه بندیرتبه (6)جدول 

میانگین رتبه آزمون  رتبه هاگویه
 فریدمن

 87/16 1 در تدوين و تفهیم موضوعات درسي استادانتسلط 

 84/15 2 تعامل مناسب میان استاد و دانشجو

 95/14 3 جذاب بودن مطالب درسي

 84/14 4 مشارکت و همکاری در کالس درس

 75/14 5 عادالنه اوراق امتحانيتصحیح 

 41/13 6 استادانتشويقي و ترغیبي از سوی  سازوکارهایاستفاده از 

 37/13 7 رقابت تحصیلي میان دانشجويان

 97/12 8 ..(مناسب بودن خدمات دانشگاه )کتابخانه، اينترنت، امکانات رفاهي و.

 97/12 9 های درسيمطالب کتاب نبودن و دشوار هپیچید

 91/12 10 استادانامتحاني مطرح شده از سوی  هایپرسشاسب بودن من

 71/12 11 ارزشیابي )امتحان( مستمر از پیشرفت تحصیلي دانشجو در طول ترم

 65/12 12 هاکالسمناسب بودن ساعات تشکیل 

 81/11 13 درسي مناسبوجود منابع درسي و کمک

 46/11 14 از مطالب جلسه قبل استاد از میزان يادگیری دانشجو يافتناطمینان 

انگیز در کنار تحصیل )امکانات مطلوب وجود امکانات تفريحي نشاط
 41/11 15 ورزشي، نمايش فیلم، گردش علمي، مسابقات فرهنگي و... در دانشگاه(

 26/11 16 ی درسهاکالسمختلط بودن 

 68/10 17 آشنايي با قوانین و مقررات آموزشي دانشکده

 64/10 18 استاد در خارج از کالس برای رفع اشکاالت درسيدسترسي به 

 52/10 19 ی درسهاکالسشلوغ نبودن 

 22/10 20 ن آموزشي و دانشجويي دانشکدهارتباط مناسب با مسئوال

 93/6 21 نظارت مرکز مشاوره بر عملکرد تحصیلي دانشجويان

 43/6 22 هادانشگاهانتقال از ساير 

 41/6 23 هاانشگاهددر ساير  شدن مهمان

 

 اجتماعی در گروه موفقیت تحصیلی املوزیرع برای فریدمن آماری آزمون (7)جدول 
 یدارمعنی سطح آزدی درجه کایدو آماره تعداد
76 43/78 7 001/0 
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روه موفقیت اجتماعي در گ املوزيرع بندیرتبه برای فريدمن آزمون (7) درجدول
ی دارنيمع سطح در و 43/78 مقدار با فريدمن نآزمو نتايج. است شده اراوه تحصیلي

001/0>P  قیت اجتماعي در گروه موف عامل در که دهدمي ( نشان8) جدول در
 و گذاریتأثیر اول در رتبه «آشنايي با بازار کار رشته تحصیلي»زيرعامل  تحصیلي،
 در «ها با گويش و فرهنگ حاکم در دانشگاهفرهنگتفاوت گويش و خرده»زيرعامل 

 .گیردمي قرار رتبه آخرين
 

 ون فریدمنی عوامل اجتماعی در گروه موفقیت تحصیلی با آزمهاگویه بندیرتبه (8)جدول 

 میانگین رتبه آزمون فریدمن رتبه هاگویه

 41/5 1 آشنايي با بازار کار رشته تحصیلي

 37/5 2 با نیازهای واقعي جامعه و دانشجو ارتباط محتوای درس

و  ي در برقراری ارتباط مناسب درسي و اجتماعي با استادتواناي
 هاهمکالسي

3 18/5 

 63/4 4 و سهولت انتقال مفاهیم استادانلذت بردن از لهجه 

 53/4 5 درگیر نشدن در روابط عاطفي با جنس مخالف

 18/4 6 توزيع مناسب امکانات تحصیلي در جامعه

ي، )ورزشي، تفريح ی جانبي دانشگاهيهافعالیتدرگیر نشدن در 
 ها و...(سیاسي، انجمن

7 75/3 

ها با گويش و فرهنگ حاکم در فرهنگتفاوت گويش و خرده
 دانشگاه

8 96/2 

 
مرتبط با افت ترین عوامل فردی، آموزشی و اجتماعی : مهمدوم پرسش

گاه ی علوم انسانی دانشهارشتهتحصیلی در دانشجویان ضعیف دوره کارشناسی 
 ت؟یزد، کدام اس

 
 فردی در گروه افت تحصیلی املوزیرع برای فریدمن آماری آزمون (9) جدول

 یدارمعنی سطح آزدی درجه کایدو آماره تعداد
145 63/460 27 001/0 

 
فردی در گروه افت  املوزيرع بندیرتبه برای فريدمن آزمون (9) درجدول

ی دارمعني سطح در و 63/460 مقدار با فريدمن آزمون نتايج. است شده درج تحصیلي
001/0>P  فردی در گروه افت تحصیلي، عامل در که دهدمي نشان (10) درجدول 
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 و گذاریتأثیر اول در رتبه «حضور در کالس بدون مطالعه قبلي درس»زيرعامل 
 . گیردمي قرار رتبه آخرين در «تغذيه ناکافي و ضعف جسماني»عامل زير

 
 یدمنفردی در گروه افت تحصیلی با آزمون فر ی عواملهاگویه بندیرتبه (10) جدول

 
 

 میانگین رتبه آزمون فریدمن رتبه هاگویه

 64/19 1 حضور در کالس بدون مطالعه قبلي درس

 49/18 2 هامطالعه درس براینداشتن برنامه منظم و هفتگي 

 47/18 3 برای مطالعهنداشتن های ذهني و تمرکز مشغله

 75/17 4 و مديريت زمان ريزیتواني در برنامهنا

 48/17 5 مطالعه درستهای ناآشنايي با شیوه

 35/16 6 يا خوابگاه نامساعد بودن مکان مطالعه در خانه

 26/16 7 انگیزه کافي برای مطالعه و تحصیل نداشتن

 16/16 8 ضعف اعتماد به نفس 

 89/15 9 اضطراب امتحان و ترس از شکست

 80/15 10 طالب درسيکافي در يادگیری مناتالش 

 70/15 11 های مشخص در زندگيو انگیزه هانداشتن هدف

 92/14 12 های خودتوانايي ازآگاهي نداشتن  

 89/14 13 در کالس درسنشدن ر اضح

 55/14 14 آشنا نبودن با رشته تحصیلي

 37/14 15 ترس و اضطراب از حضور در کالس درس

 33/14 16 به رشته تحصیلينداشتن  عالقه 

 14 17 عالقه به تحصیلارتباط با دوستان بي

 97/13 18 وجود مسائل و مشکالت عاطفي و رواني

 60/13 19 ضعف بنیه علمي

 06/13 20 اشتغال در حین تحصیل

 49/12 21 عدم درک صحیح والدين از ارزش و جايگاه تحصیالت

 36/12 22 توجهي والدين نسبت به وضعیت تحصیلي دانشجوبي

 12/12 23 های ماليوجود مشکالت اقتصادی و محدوديت

 64/11 24 نقش تحصیالت مادر

 57/11 25 وجود مسائل و مشکالت خانوادگي  

 30/11 26 نقش تحصیالت پدر

 94/9 27 دوری از خانواده

 90/8 28 تغذيه ناکافي و ضعف جسماني
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 ر گروه افت تحصیلیآموزشی د املوزیرع برای فریدمن آماری آزمون (11)دول ج
 یدارمعنی سطح آزدی درجه کایدو آماره تعداد
147 94/563 22 001/0 

 
وه افت آموزشي در گر املوزيرع بندیرتبه برای فريدمن آزمون (11) درجدول

 یدارنيمع سطح در و 94/563 بامقدار فريدمن آزمون نتايج. است شده ارائه تحصیلي
001/0>P  حصیلي،تآموزشي در گروه افت  عامل در که دهدمي نشان (12) درجدول 

 و ذاریگتأثیر اول در رتبه «استاداندشوار از سوی  هایپرسشطراحي »زيرعامل 
 .گیردمي قرار رتبه درآخرين «هادانشگاهانتقال از ساير »زيرعامل  

 
 نریدمزمون فآی عوامل آموزشی در گروه افت تحصیلی با هاگویه بندیرتبه (12)جدول 

میانگین رتبه  رتبه هاگويه
 آزمون فريدمن

 31/15 1 استاداندشوار از سوی  هایپرسشطراحي 

 62/14 2 های درسيپیچیدگي و دشواری مطالب کتاب

 رزشي،وانگیز در کنار تحصیل )امکانات مطلوب ود امکانات تفريحي نشاطنب
 61/14 3 اه(... در دانشگ نمايش فیلم، گردش علمي، مسابقات فرهنگي و

 56/14 4 جذاب نبودن مطالب درسي

 89/13 5 دسترسي نداشتن به استاد در خارج از کالس برای رفع اشکاالت درسي

 58/13 6 هاکالسنامناسب بودن ساعت تشکیل 

 38/13 7 مشارکت و همکاری در کالس درس نداشتن

 20/13 8 نبود تعامل مناسب میان استاد و دانشجو

 17/13 9 ی درسهاالسکشلوغ بودن 

 13/13 10 .(و.. نامناسب بودن خدمات دانشگاه )کتابخانه، اينترنت، امکانات رفاهي

 77/12 11 در تدوين و تفهیم موضوعات درسي اندااستنداشتن تسلط 

 72/12 12 استادانای تشويقي و ترغیبي از سوی سازوکارهاستفاده نکردن از 

 39/12 13 ياننبود رقابت تحصیلي میان دانشجو

 17/12 14 توجهي استاد به يادگیری دانشجو از مطالب جلسه قبل کم

 15/12 15 رمتنبود ارزشیابي )امتحان( مستمر از پیشرفت تحصیلي دانشجو در طول 

 97/11 16 مرکز مشاوره بر عملکرد تحصیلي دانشجويان نداشتن نظارت

 64/11 17 تصحیح ناعادالنه اوراق امتحاني

 22/11 18 ن آموزشي و دانشجويي دانشکدهتن ارتباط مناسب با مسئوالنداش

 25/10 19 کمبود منابع درسي و کمک درسي مناسب

 23/10 20 با قوانین و مقررات آموزشي دانشکده نبودن آشنا

 40/8 21 ی درسهاکالسمختلط بودن 

 39/5 22 هادانشگاهدر ساير  شدن مهمان

 24/5 23 هادانشگاهانتقال از ساير 
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 اجتماعی در گروه افت تحصیلی املوزیرع برای فریدمن آماری آزمون (13)جدول 

 یدارمعنی سطح آزدی درجه کایدو آماره تعداد

158 79/119 7 001/0 

 
روه افت اجتماعي در گ املوزيرع بندیرتبه برای فريدمن آزمون (13) درجدول

 سطح در و 119 /79 بامقدار نفريدم آزمون نتايج. است شده آورده تحصیلي
ي در گروه اجتماع عامل در که دهدمي نشان (14) جدول در  P<001/0 یدارمعني

 وامعه با نیازهای واقعي ج هاارتباط نداشتن محتوای درس» زيرعامل افت تحصیلي،
ل در انتقا و مشکل استادانلهجه داشتن »زيرعامل  و گذاریتأثیر اول در رتبه «دانشجو
 .گیردمي قرار رتبه آخرين در «مفاهیم
 

 فریدمن ی عوامل اجتماعی در گروه افت تحصیلی با آزمونهاگویه بندیرتبه (14)جدول 

 رتبه هاگویه
میانگین رتبه 
 آزمون فریدمن

 67/5 1 با نیازهای واقعي جامعه و دانشجو هاارتباط نداشتن محتوای درس

 34/5 2 یليبا بازار کار رشته تحصنداشتن آشنايي 

 61/4 3 هايکالسناتواني در برقراری ارتباط درسي و اجتماعي مناسب با استاد و هم

 53/4 4 توزيع نامناسب امکانات تحصیلي در جامعه

سي، ی جانبي دانشگاهي )ورزشي، تفريحي، سیاهافعالیتدرگیر شدن در 
 ها و...(انجمن

5 38/4 

ا گويش و فرهنگ حاکم در های دانشجو بفرهنگتفاوت گويش و خرده
 دانشگاه

6 03/4 

 77/3 7 درگیر شدن در روابط عاطفي با جنس مخالف

 65/3 8 و مشکل در انتقال مفاهیم استادانلهجه داشتن 

 
 گیریبحث و نتیجه

نشان داد ازجمله عواملي که دانشجويان موفق در موفقیت  ی پژوهش حاضرهايافته
عالقه به رشته تحصیلي، داشتن انگیزه و  :ند ازاتعبار ،دانندمي مؤثرتحصیلي خود 
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های خانواده، آينده شغلي مناسب رشته نفس، حمايتهدف، تالش و کوشش، اعتمادبه
دانشجويان ضعیف نیز عوامل  ،ريزی. از سوی ديگرتحصیلي، مطالعه مستمر و برنامه

شده، نداشتن عالقه نداشتن به رشته تحصیلي، نداشتن انگیزه، آينده شغلي تضمین ن
ی هافعالیتنفس و درگیری در توجهي خانواده، ضعف اعتمادبهتالش و کوشش، بي

 دانند.مي مؤثردانشگاه را در افت تحصیلي خود 
والدين  درستعالقه به رشته تحصیلي، درک  همچوننتايج نشان داد که عواملي 

حصیل ازجمله از ارزش و جايگاه تحصیالت و داشتن انگیزه کافي برای مطالعه و ت
های . اين يافته با نتايج پژوهشاستعوامل فردی مرتبط با موفقیت تحصیلي 

؛ 2002 ؛ پیترسون،1390 ؛ کرمي و زرافشاني،1386 فر، نیازی و امیني،تمنايي)
؛ سهرابي 1،2010؛ بهار1391 ؛ اوهانس کراتوسیان،1388 پورآتشي، شعبانعلي و موحد،

. در تفسیر اين يافته يي داردهمسو (1391 ران،و صبوری و همکا 1395 و همکاران،
 دارمعنيگفت میزان موفقیت تحصیلي با میزان عالقه به رشته تحصیلي رابطه  توانمي

نتیجه گرفت که دانشجويان ممتاز در مقايسه با دانشجويان مشروط  توانميدارد و 
(. انگیزش و 1386، و همکاران فرعالقه بیشتری به رشته تحصیلي خود دارند )تمنايي

ی تحصیلي بیشتر، انجام تکالیف درسي بیشتر و هافعالیت موجبعالقه تحصیلي باال 
(. همچنین دانشجوياني که 1391 )سیف، شودميدرنتیجه موفقیت تحصیلي بیشتر 

دارند. موفقیت تحصیلي باالتری ، دندارآنها  نگرش مثبت به تحصیل شانخانواده
ارزش و اهمیتي که هر  ،واده يا به عبارت ديگرهای تحصیلي خانارزش ،واقعدر

بر موفقیت تحصیلي  مؤثرخانواده برای تعلیم و تربیت قائل است از عوامل عمده و 
حضور در کالس بدون مطالعه قبلي  مانندعواملي  ،. از سوی ديگراستيادگیرندگان 

ي و تمرکز های ذهنو مشغله هامطالعه درس برایدرس، نداشتن برنامه منظم و هفتگي 
. اين يافته هستندبرای مطالعه نیز ازجمله عوامل فردی مرتبط با افت تحصیلي نداشتن 

؛ رحیمي، حشمتي و 1390 ؛ مهديون و همکاران،1385 منیری،)های با نتايج پژوهش
يي دارد. در تفسیر اين يافته همسو (1392 زاده،و فتحي 1396 ؛ زارع،1390 مقدم،

ها شامل به يادگیری مهارتکار ديگری  مانند هر مؤثره عمطالبرای گفت  توانمي
است. مطالعه ثمربخش  نیاز سازی و يادآوری صحیح مطالبهای دريافت، ذخیرهروش

يابند، با مسائل به عوامل مختلفي بستگي دارد. کساني که به آموزش عالي راه مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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د و نظام قرار ده الشعاعد عملکرد آنها را تحتتوانميکه  شوندمي روروبهجديدی 
اش با مشکل مواجه کند )ادهمي، تعیین شده هایهدفآموزشي را در رسیدن به 

مطالعه  درستهای اصول و روشنکردن (. رعايت 1381 دوست،جوادی و حق
نفس موجب پايین آمدن سطح بازدهي و کارايي فرد، تضعیف روحیه، کاهش اعتمادبه

ريزی و رعايت اصول برنامه ،از سوی ديگر. شودميو خستگي و دلزدگي از مطالعه 
. دقت و تمرکز شودميافزايش توان يادگیری و کاهش افت تحصیلي  موجبمطالعه 

. همچنین در پژوهش استبر کاهش افت تحصیلي  مؤثردر کالس درس از عوامل 
های ذهني و ( دانشجويان معتقد بودند که عواملي چون وجود مشغله1392زاده )فتحي

برای مطالعه، حضور در کالس بدون مطالعه قبلي درس و نداشتن داشتن نتمرکز 
 .است مؤثر آنها ، در افت تحصیليهامطالعه درس برایبرنامه منظم و هفتگي 

در تدوين و تفهیم  استادانتسلط  مانندنشان داد که عواملي  هايافته همچنین
ودن مطالب درسي موضوعات درسي، تعامل مناسب میان استاد و دانشجو و جذاب ب

است. اين يافته با نتايج ازجمله عوامل آموزشي مرتبط با موفقیت تحصیلي 
؛ و کیم و 1385 ؛ منیری،1391 ؛ اوهانس کراتوسیان،2007 های )فولر،پژوهش
که در هر نظام  گفت توانمي. در تفسیر اين يافته يي دارد( همسو2007 ،1ساکس

های آموزشي و از ساسي برنامهارکان ا های او ازآموزشي، آموزشگر و شايستگي
ترين عامل در است. مهمدر رشد و موفقیت تحصیلي يادگیرنده  مؤثرترين عوامل مهم

يادگیری و موفقیت تحصیلي يادگیرندگان، آموزشگر و نحوه -يند ياددهيموفقیت فرا
ز . آموزشگر هر اندازه دارای رفتار انساني مطلوب باشد ولي اوی استی هافعالیت

مورد قبول يادگیرندگان واقع نخواهد شد.  ،نظر علمي ضعیف و ناتوان تلقي شود
تسلط بر محتوا و موضوع تدريس، رتبه علمي و میزان ارتباط رشته تحصیلي با 

. اگر آموزشگری در مسائل استهای آموزشگر ترين ويژگيموضوع تدريس از مهم
اسخ دهد مسلماً در کار خود های شاگردان پعلمي ضعیف باشد و نتواند به پرسش
سخت از  هایپرسشطراحي  مانندعواملي  ،شکست خواهد خورد. از سوی ديگر

های درسي و جذاب نبودن مطالب ، پیچیدگي و دشواری مطالب کتاباستادانسوی 
. اين يافته با نتايج هستنددرسي ازجمله عوامل آموزشي مرتبط با افت تحصیلي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ( همسو1396 و زارع، 1389 ؛ رضايي،2014 ،1؛ میهايي2139 زاده،های )فتحيپژوهش
، نامناسب بودن عوامل دروني و بیروني نظام گرفتهمطالعات انجام  اساس براست. 

های استفاده نکردن از تکنیک ،استادانهای نامناسب تدريس روش ، مانندآموزشي
ه تحصیلي آموزشي، استفاده از منابع آموزشي نامناسب، عدم هدايت و مشاورکمک

 )رضايي، هستند مؤثردانشجويان بر مشروطي يا عدم موفقیت تحصیلي دانشجويان 
در مورد روش تدريس و نحوه و شرايط استفاده از  استادان(. آگاهي و تسلط 1389
ای آنان دارد. اگر روش تدريس انتخاب شده با زيادی در موفقیت حرفه تأثیرآن، 

های الزم برای منطبق نباشد يا استاد مهارت هاتوانايي فراگیران و محتوای درس
ها در کالس ها را به دست نیاورده باشد يا زمینه اجرای آن روشاستفاده از آن روش

و کیفیت تدريس او  شودميفراهم نباشد، در اين مورد استاد با شکست مواجه 
 .شودميدم موفقیت تحصیلي دانشجويان نامناسب خواهد بود و اين امر موجب ع

ن و آگاهي از چگونگي کاربرد اين است که با شناخت دانشجويا استادانوظیفه 
 (.1396 های مختلف تدريس مدل مناسبي را برای تدريس انتخاب کنند )زارع،شیوه

با نیازهای  هاارتباط محتوای درس مانندنتايج نشان داد که عواملي  ،از سوی ديگر
کار رشته تحصیلي و توانايي برقراری ارتباط واقعي جامعه و دانشجو، آشنايي با بازار 

ها ازجمله عوامل اجتماعي مرتبط با موفقیت تحصیلي علمي با استاد و همکالسي
؛ 1386 زاده،؛ ولي1391 های )اوهانس کراتوسیان،. اين يافته با نتايج پژوهشهستند
وسیان . در پژوهش اوهانس کراتيي دارد( همسو2002 ،3و شیه و گامون 2000 ،2وادی

، میزان فناوریهای علمي و های درسي با پیشرفت(، میزان تناسب برنامه1391)
های درسي با های درسي با نیازهای بازار کار و میزان تناسب برنامهتناسب برنامه

های علمي و ذهني، ازجمله عواملي است که در موفقیت تحصیلي دانشجويان توانايي
های مناسب ای است که در آن فرصتیقت نقشهدرسي در حق . يک برنامهاست مؤثر

های کلي مربوط به نظام آموزش جزئي يا هدف هایفهديادگیری برای رسیدن به 
و  استادان(. همچنین میزان رضايت از 1386 زاده،عالي در نظر گرفته شده است )ولي
وفقیت بر م مؤثراز ديگر عوامل  ساير دانشجويان،میزان رضايت از رابطه دانشجو با 

گفت هرچه محیط آموزشي به صورت عاطفي و  توانميتحصیلي است. درواقع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ،. در حقیقتکنندميآموزشي باشد دانشجويان موفقیت تحصیلي باالتری کسب 
موفقیت تحصیلي دانشجويان تا حدود زيادی به شرايط محیطي و نحوه برخورد 

نفس شد که افراد اعتمادبهای باگونهدارد. فضای آموزشي بايد بهبستگي آموزشگران 
پیدا کنند و از خويشتن انتظار موفقیت داشته باشند و برای اينکه در اين جهت قرار 

 سویيید از أبگیرند به محیط آموزشي عاری از اضطراب و ترس و ناامیدی و ت
با  هاارتباط نداشتن محتوای درس ماننددارند. همچنین عواملي مداوم  نیازديگران 

آشنايي با بازار کار رشته تحصیلي و ناتواني در ناقعي جامعه و دانشجو، نیازهای وا
ها ازجمله عوامل اجتماعي مرتبط با افت برقراری ارتباط علمي با استاد و همکالسي

؛ کیم 1392 زاده،؛ فتحي1391 های )افضلي،. اين يافته با نتايج پژوهشاستتحصیلي 
. اگر محتوای يي دارد( همسو1396 و زارع، 1388 ؛ حیراني،2007 و ساکس،

آنان ارتباطي نداشته باشد  پیشینهای درسي با نیازهای دانشجويان و آموخته هایباکت
اند هماهنگي نداشته باشد، با و با مقدار زماني که برای يادگیری اختصاص داده

 فهم نباشد و نیازهای حال و آينده جامعه ارتباط نداشته باشد، روان و جذاب و قابل
منجر افت تحصیلي  بهتفکر و روابط اجتماعي مطلوب را در يادگیرندگان ايجاد نکند 

انعطاف و  نداشتننتیجه گرفت که  توانمي(. بنابراين 1391 خواهد شد )افضلي،
ها و های آموزشي با عاليق، تواناييها، مواد آموزشي و محتوای برنامههماهنگي کتاب

میلي و که آنها با بي شودميی يادگیرندگان موجب و اقتصاد نیازهای فردی، اجتماعي
يادگیری مشارکت کنند و -يند ياددهياهای آموزشي و در فرانگیزه ضعیف در برنامه

. در پژوهش شودميمنجر به تحصیل به افت تحصیلي آنها نداشتن عالقه  ،در نهايت
 هایبات( دانشجويان عواملي چون پیچیدگي و دشواری مطالب ک1392زاده )فتحي

با نیازهای واقعي دانشجويان و نیازهای جامعه  هاارتباط بودن محتوای درسدرسي، بي
 مؤثرهای درسي بر افت تحصیلي ود ارتباط و پیوستگي بین مطالب کتابنبو نیز 

ود امکانات تحصیلي، متناسب نبمسائلي چون نیز ( 1396. در پژوهش زارع )است
با نیازهای جامعه، تعامل نامناسب استاد با دانشجو، ها و محتوای درسي نبودن برنامه

برای تدريس ازجمله عواملي است که بر  استاداننداشتن حوصلگي و تخصص بي
واقع به هر میزان که کیفیت تعامل استاد با دارند. در تأثیرافت تحصیلي دانشجويان 

خواهد  مطلوب باشد به همان میزان افت تحصیلي کمتر او دانشجو و شیوه تدريس
 بود.
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 داناستا عالقه به رشته تحصیلي، تسلط مانندهمچنین نتايج نشان داد که عواملي 
 جملهنايي با بازار کار رشته تحصیلي ازدر تدوين و تفهیم موضوعات درسي و آش

قه . عالاستترين عوامل فردی، آموزشي و اجتماعي مرتبط با موفقیت تحصیلي مهم
 گذارتأثیري د در موفقیت تحصیلتوانميدی است که به رشته تحصیلي از موارداشتن 

های گروهي نقش ها و همچنین رسانهو خانواده استادان خصوصدر اين  ؛باشد
ا به ند دانشجويان رتوانميو  رندی تحصیلي به دانشجويان داهارشتهی در معرفي مؤثر

شته ت کافي ری مختلف آشنا کنند تا آنها بتوانند با عالقه و شناخهارشتهخوبي با 
 نستادااو در تحصیل آن رشته موفق باشند. همچنین  کننددانشگاهي خود را انتخاب 

خوبي ند بهتوانميتفهیم موضوعات درسي دارای تخصص و مهارت کافي در تدوين و 
 درسي و وعاتاطالعات الزم را در اختیار دانشجويان قرار داده و آنها را در فهم موض

ش لي نقآشنا شدن با بازار کار رشته تحصی ،. از سوی ديگرکننديادگیری آن ياری 
 ان ازشناخت دانشجوي ،به عبارت ديگر ؛ی در موفقیت دانشجويان داردمؤثربسیار 

و  کنندیل خوبي در آن رشته تحصکه آنها به شودميشته خود، باعث آينده شغلي ر
ترين ز مهمآينده شغلي تضمین شده را پیش روی خود تجسم کنند. اين عوامل ا

لي موفقیت تحصی توانميکه با توجه به آنها  هستندعوامل مرتبط با موفقیت تحصیلي 
 را در دانشجويان افزايش داد.

حضور در کالس بدون مطالعه قبلي  مانندنتايج نشان داد که عواملي  ،همچنین
ا ب هاو ارتباط نداشتن محتوای درس استاداندشوار از سوی  هایپرسشدرس، طراحي 

ترين عوامل فردی، آموزشي و اجتماعي مرتبط نیازهای واقعي جامعه و دانشجو از مهم
. حضور دانشجويان در کالس درس بدون اينکه مطالعه قبلي هستندبا افت تحصیلي 

که در کالس درس تمرکز کافي نداشته و مطالبي که  شودمي موجب ،داشته باشند
مطالعه درس از قبل باعث آمادگي ذهني در را متوجه نشوند.  کنندميبیان  استادان

 هایپرسشطراحي  با استادان. دهدميدانشجو شده و درنتیجه يادگیری را افزايش 
 کندخوبي از معلومات خود استفاده که دانشجو نتواند به شوندميموجب بسیار سخت 

موفقیت دانشجويان در  مانعسخت  هایپرسشو استرس و اضطراب ناشي از اين 
و مطالبي که به دانشجويان  هاس، اگر محتوای در. از سوی ديگرشودميحانات امت

دانشجو ارتباطي نداشته باشد و با نیازهای واقعي جامعه و  شودميآموزش داده 
نتیجه گرفت که دانشجو  توانميواقع دانشجو را برای زندگي در جامعه آماده نکند، در

منجر در نتیجه به ايجاد افت تحصیلي  ای به کسب اين معلومات نداشته وعالقه
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بر افت تحصیلي است که با توجه  مؤثرترين عوامل مهم از. اين سه عامل نیز شودمي
 از افت تحصیلي جلوگیری کرد. توانميبه آنها و تالش برای رفع اين عوامل 

داشتن  انندمکه مسائلي  آن است دهندهنشانی پژوهش حاضر هايافته درمجموع،
 ورزش والدين از ا درستو عالقه به رشته تحصیلي، حمايت خانواده و درک  انگیزه

و  ويانو دانشج استادانجايگاه تحصیالت، محتوای درسي مناسب، تعامل مناسب میان 
ن در ي دانشجوياساز موفقیت تحصیلد زمینهتوانميآشنايي با بازار کار رشته تحصیلي 

قه ، عالريزی برای مطالعهنداشتن برنامهتحصیالت دانشگاهي و همچنین عواملي چون 
 های درسي، ارتباطبه رشته تحصیلي، پیچیدگي و دشواری مطالب کتابنداشتن 

کار  ازارآشنايي با بنابا نیازهای واقعي جامعه و دانشجو و  هانداشتن محتوای درس
 شود.منجر د به افت تحصیلي دانشجويان توانميرشته تحصیلي 

زمان و به تفکیک دانشجويان موفق و ين جهت که همپژوهش حاضر از ادر 
 ، پژوهشيبررسي شدضعیف يک دانشگاه دولتي، عوامل مرتبط با وضعیت تحصیلي 

آوری گردمجوز برای  دريافتبا وجود دشواری در مراحل اداری  .بديع و تازه است
ت پژوهشي و معاون گروهاطالعات درباره گروه نمونه پژوهش، اما با همکاری 

وری و آگردی مرتبط هادادهو  تعیین ،وزشي دانشگاه يزد، نمونه دقیق پژوهشآم
 .است، مطالعه حاضر از اين جنبه يک پژوهش بديع بنابراين. شدتحلیل 

ي به ايپیشنهاده، پژوهش حاضر از  ی به دست آمدههايافتهبر اساس  ،درمجموع
 :شودميارائه ذيل  شرح
  يند تدريس در انظارت، مکمل فربا توجه به اينکه نقش مهم و حساس

ناسب منظارت و ارزشیابي تحصیلي  نظامبايد از  است،موفقیت تحصیلي دانشجويان 
. الزم شودميپیشنهاد  ترمترم و پايانی میانهاآزموناستفاده از  همچنین شود.استفاده 

های است چگونگي نظارت بر کمیت و کیفیت مواد و منابع درسي، تدريس و روش
 وهای تحصیلي به روشي تعريف ي و کمیت و کیفیت امتحانات و ارزشیابيآموزش

 تعیین شوند.
  کید بیش از أهای تحصیلي، تگیریاندازههای بیشتر کاستياز جمله معايب و
 استادانترين سطح يادگیری يعني دانش است. در حالي که ات در پايینظمحفو اندازه
تنها دانش بلکه ي خويش به وجود آورند که نهشرايط و تغییراتي در نحوه ارزياببايد 

سطوح ديگری از يادگیری يعني فهمیدن، درک کردن، تحلیل کردن و حتي ترکیب 
کردن که آخرين مرحله از مراحل يادگیری و باالترين آن يعني خالقیت و نوآوری 
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ر از انواع برای رسیدن به اين ام توانمي رو،کنند؛ از اينگیری است را ارزيابي و اندازه
استفاده  هاسهای يادگیری و محتوای دری عیني و انشايي متناسب با هدفهاآزمون

 .کرد
 نقش قابل توجهي در شکست تحصیلي  ،مشکالت و مسائل رواني و عاطفي

ح نشجويي در سطکه دفتر خدمات مشاوره دا شودميپیشنهاد  بنابراين .دارددانشجويان 
 کارآمدتر شوند.  هادانشگاه
 نداشتن افت تحصیلي دانشجويان ناشي از شناخت ،بسیاری از موارد در 

ف . گرچه وظاياستدانشجويان از قوانین و مقررات آموزشي موجود در دانشگاه 
 که اداره کل شودمي پیشنهاداما  استراهنما  استادانرساني به عهده اساسي اطالع

 ار دهند.دانشجويان قر اطالعات الزم و ضروری را در اختیار هادانشگاهآموزشي 
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 منابع
ت (. ارتباط امکانا1381اکبر )دوست، عليادهمي، اشرف؛ جوادی، يداهلل و حق

ن های علوم پايه با پیشرفت تحصیلي دانشجوياآموزشي و نیروی انساني بخش
-56 ،22 ،مجله علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوينپزشکي کرمان. 

65. 
(. بررسي 1394ادری شاد، شايان؛ کبرايي، فائزه و غالمي، بهاره )پور، محمد؛ ناسماعیل

لوم عافت تحصیلي و برخي عوامل مرتبط با آن از ديدگاه دانشجويان دانشگاه 
 .72–65 (،3)9 ،پژوهش در آموزش علوم پزشکيپزشکي گیالن. 

. یليفت تحصهای انجام شده در حوزه انامهفراتحلیلي بر پايان(. 1391افضلي، مهناز )
 يي.اطبادانشگاه عالمه طب ،گیرینامه کارشناسي ارشد رشته سنجش و اندازهپايان

بر موفقیت تحصیلي  مؤثربررسي عوامل (. 1391) توسیان، سرينهاوهانس کرا
رشد انامه کارشناسي . پاياندانشجويان مراکز آموزش علمي کاربردی استان البرز

 آزاد اسالمي واحد گرمسار. دانشگاه ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعي
رمايه گری سانگیزه تحصیلي با میانجي تأثیر(. الگوی 1396برجعلي، احمد )

 ،فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانيشناختي بر موفقیت تحصیلي. روان
9(33،) 1-19. 

شارات : انت. تهرانهای پیشگیری از افت تحصیليروش(. 1386بیابانگرد، اسماعیل )
 یا و مربیان.انجمن اول

یلي بر موفقیت تحص مؤثربندی عوامل (. بررسي و اولويت1387پورآتشي، مهتاب )
 .142-132 ،284و  283 ،مجله جهاددانشجويان. 

گذار ثیرتأ(. واکاوی عوامل 1388پورآتشي، مهتاب؛ شعبانعلي، حسین و موحد، حمید )
نشگاه اورزی دای کشهارشتهملي در ديدگاه دانشجويان بر موفقیت تحصیلي، تأ

 .14-1(، 2)3 ،فصلنامه انجمن آموزش عالي ايرانتهران. 
ای عوامل (. بررسي مقايسه1386فر، محمدرضا؛ نیازی، محسن و امیني، محمد )تمنايي

ه انشگادماهنامه علمي پژوهشي بر افت تحصیلي دانشجويان مشروط و ممتاز.  مؤثر
 .52- 39 (،14)24 ،شاهد

حصیلي بر موفقیت ت مؤثر(. عوامل 1385آبادی، مريم )جفن حجازی، يوسف و امیدی
 .25-19 (،1)4 ،مجله علوم کشاورزی ايراندانشجويان کشاورزی. 
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، 49، ه کودکلمجآموزان. در افت تحصیلي دانش مؤثر(. عوامل 1388حیراني، شبنم )
1 – 12. 

ر افت ب مؤثر(. بررسي عوامل 1389ذن، مريم )ؤدسترنج، منصوره؛ بلوکي، صديقه و م
عي فصلنامه تخصصي علوم اجتماتحصیلي دانشجويان دانشگاه پیام نور بستک. 

 .258-241، (2)7 ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر
یلي های فردی از نظر سبک يادگیری و موفقیت تحص(. تفاوت1393رحیمي، چنگیز )

 .104-79 ،(5)3 ،های فردیفصلنامه شخصیت و تفاوتدر دانشجويان. 
 مؤثرل (. بررسي فراواني و عوام1390) سجاد؛ حشمتي، هاشم و مقدم، زهرا مي،رحی

شت های پیراپزشکي و بهدادر افت تحصیلي دانشجويان ساکن خوابگاه دانشکده
فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشکي تربت دانشگاه علوم پزشکي گلستان. 

 .28 -16(، 1)2 ،حیدريه
ويان بر افت تحصیلي دانشج مؤثرن و عوامل مقايسه میزا(. 1389) رضايي، مژگان

يدگاه داز  ايراني و افغانستاني دانشگاه فردوسي مشهد و دانشجويان دانشگاه هرات
ي دوسدانشگاه فر ،شناسي تربیتينامه کارشناسي ارشد رشته روان. پايانخودشان

 مشهد.
نعتي صاه بررسي علل و عوامل افت تحصیلي دانشجويان دانشگ(. 1396) زارع، مرضیه

واحد  المينامه کارشناسي ارشد رشته علوم تربیتي، دانشگاه آزاد اس. پايانشیراز
 مرودشت.

حصیلي تبر موفقیت  مؤثر(. بررسي عوامل 1386زند، آزيتا و میردامادی، سیدمهدی )
 ووم واحد عل ،دانشجويان کارشناسي ارشد رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمي

 .27-19، 278 ،مجله جهادتحقیقات. 
(. 1395سهرابي، زهره؛ قوتي، فاطمه؛ میرحسیني، فخرالسادات و حسیني، فاطمه )

 بررسي ارتباط انگیزه پیشرفت تحصیلي و مديريت زمان با موفقیت تحصیلي
له مجدانشجويان کارشناسي دانشکده پیراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران. 

 .45-35 (،150)23 ،علوم پزشکي رازی

 .دورانشناسي پرورشي نوين. تهران: (. روان1391اکبر )يسیف، عل
زاده، حمید و علیشیری، صبوری، امین؛ نوحي، سیما؛ حسیني، مرتضي؛ رخساری

(. بررسي انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلي در 1391غالمحسین )
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 ی پزشکي، پرستاری و خدمات درماني دانشگاه علوم پزشکيهارشتهدانشجويان 
 .204-200 (،14)3 ،مجله پزشکي نظامياهلل. هبقی

شجويان سي رابطه تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلي دانربر(. 1384) علیوندی، وفا
 دانشگاه الزهرا. ،نامه کارشناسي ارشد. پاياندانشگاه تبريز

 بررسي علل افت تحصیلي دانشجويان دانشگاه آزاد(. 1392زاده، قدرت )فتحي
ي واحد سالمنامه کارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي، دانشگاه آزاد ان. پايااسالمي
 تهران.

ي بر موفقیت تحصیل مؤثر(. عوامل 1394باقری، محسن )قديرزاده، زهرا و حاج
 فصلنامه مرکزدانشجويان پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکي کاشان. 

 .19-10 (،1)8 ،مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واد پاکدل محمدج هترجم ؛رمز موفقیت(. 1381) گي، ديل؛ آلن، جیمز و وايلر، االنکار

 .پارساو مسعود میرزايي. تهران: 
های (. بررسي علل افت تحصیلي و راه1390) کرمي، شهره و زرافشاني، کیومرث

ی کاهش آن از ديدگاه دانشجويان ترويج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورز
 .121-105 (،14)4 ،مه آموزش عالينادانشگاه رازی. 

 .هشیفت. تهران: جامعه شناسي آموزش و پرورش(. 1380گلشن فومني، محمدرسول )
زشکي (. علل عدم موفقیت تحصیلي در دانشجويان رشته پیراپ1385منیری، رضوان )

-64 (،8)6 ،مجله ايراني آموزش در علوم پزشکيدانشگاه علوم پزشکي کاشان. 
85. 

ررسي ب(. 1390؛ خاتوني، علیرضا؛ عبدی، علیرضا و جعفری، فرانک )مهديون، زهرا
تاری پرس میزان افت تحصیلي و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه دانشجويان دانشکده

 .8- 1(، 5)5 ،نشريه آموزش پرستاریو مامايي کرمانشاه. 
 ي موفقیت تحصیليبینپیش(. ارائه مدل 1394پسند، سیاوش )نامني، احمد و طالع

لم اه عمطالعه موردی: مرکز آموزش الکترونیکي دانشگ ،های کارشناسي ارشددوره
 .82- 71(، 15)8 ،های آموزشيريزی در نظاممجله برنامهو صنعت ايران. 

(. بررسي داليل افت تحصیلي در 1389نیا، سیدحمید )نظری، رقیه و شريف
 .94-90 (،5)12 ،مجله دانشگاه علوم پزشکي بابلدانشجويان پرستاری. 

 شجويانهای يادگیری با موفقیت تحصیلي دان(. ارتباط ويژگي1386) زاده، لیالولي
 .49-32 (،6)4 ،مجله ايراني آموزش در علوم پزشکيپرستاری و مامايي. 



 34 نامة آموزش عالی

 
Artino, A. (2009). Think, Feel, Act: Motivational and Emotional 

Influences on Military Students Online Academic Success. 
Journal Compute HigheR Education, 21, 146-166. 

Bahar, H. H. (2010). The Effects of Gender, Social support and 
Sociometric status on Academic Success. Procedia Social & 
Behavioral Sciences, 2, 3801-3805.  

Busato, V. V., Prins, F. J., Elshout, J. J., & Hamaker, C. (2000). 
Intellectual Ability, Learning Style, Personality, Achievement 
Motivation and Academic Success of Psychology Students in 
Higher Education. Personality & Individual Differences, 29, 
1057-1068. 

Chae, S. J., Kim, M., & Chang, K. H. (2016). Logitudinal Analysis 
of the Effect of Academic Failure Tolerance on Academic 
Achievement fluction in Medical school students. Korean Journal 
Medical Education, 28(1), 8-25. 

Damashke, R. (2003). Support Programs for Student on Academic 
Probation. Student Support Services, 47, 118-141. 

Deaton, M. J. (2008). Academic Success of Appalachian 
Adolescents: The Impact of Parental Authority and Families. 
Master’s Thesis. Miami University Oxford, Ohio.4: 118-125. 

Fox, L. M., & Sease, J. M. (2019). Impact of Co-curricular 
Involvement on Academic Success of Pharmacy Students. 
Currents in Pharmacy Teaching & Learning, 11(5), 461-468. 

Fuller, B. (2007). School Effects in the Third World. Educational & 
Training, 5(11), 35-48. 

Gerardi, S. (2005). Self-concept of Ability as a Predictor of 
Academic Success among Urben Technical College Students. The 
Social Science Journal, 42, 295-300. 

Guney, Yilmaz (2009). Exogenous and endogenous factors 
impacting student performance in undergraduate accounting 
modules. Accounting Education, An International Journal, 18(1), 
51-73. 

Gutierrez, M & Manuel, T. (2018). Motivational class climate, 
Motivation and Academic success in university students. Revista 
de psicodidactica, 23(2), 94-101. 

Kim, Y.K., & Sax, L. (2007). Different Patterns of Student-Faculty 
Interaction in Research University: An Analysis by Student 
Gender, Sex and First-Generation Status. Research & Occasional 
Series, 50, 437-459. 

Kobal, D., & Musek, J. (2001). Self-Concept and Academic 
Achievement: Slovenia and France. Personality & Individual 
Diffrences, 30, 887-899. 

Lee, W. W. (2017). Relationship among Grit, Academic 
Performance, Percieved Academic Failure and Stress in 
Associated Degree Students. Journal of Adolescence, 60, 148-152. 



 شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه 35
 

Mihai, D. R. (2014). Students’ Failure in Academic Environment. 
Procedia-Social & Behavioral Sciences, 114, 170-177. 

NeclaKeles, H. (2012). An Investigation of the Relationship between 
Motivation and Academic Achievement of Business 
Administration students. An empirical study in Turkey. European 
Journal of Social Sciences, 30 (4), 612-617. 

Nuthanap, G. (2007). Gender Analysis of Academic Achievement 
among High School Students. Dissertation of MD of Home 
Science in Human Development. University of Agriculture 
Sciences, Harward. 

Ransdell, S. (2005). Predicting College Success, The Importance of 
Ability and non-Cognitive Variables. International Journal of 
Education Research, 35(4), 357-364. 

Reasoner, R. W. (2004). Review of Self-esteem Research. 
International Council for Self-esteem, Port Ludlow, WA.4:12-20. 

Saunders, D., Braley, M. B., & Stennes, N. (2017). Traditional and 
Psychological Factors Associated with Academic Success: 
Investigating Best Predictors of College Retention. Motivation 
and Emotion, 42(4), 459-465. 

Schmitz, M. F. (2006). Influence of Social and Family Contexts on 
Self-esteem of Latino Youth. Hispanic Journal of Behavioral 
Sciences, 28(4), 516. 

Shih, C., & Gamon, J. A. (2002). Relationship among Learning 
Strategies, Patterns, Styles and Achievement in Web-based 
Courses. Journal of Agricultural Education, 43(4), 1-11. 

Wade, M. A. (2000). Improving Student Performance and Faculty 
Evaluation: A Transactional Relationship Strategy. Annual 
Meeting, American Agricultural Economics Association Series, 2, 
17-21. 

Welles, T. L. (2010). An analysis of the academic success inventory 
for college students. PhD Dissertation, the Florida state university. 


