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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, teacherstudent 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.
Keywords: Academic Education, Academic Success,
College Student, Higher Education System
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 معرفي رشتههای تحصیلي کارآمد و همچنین،مطالعه اثربخش
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مقدمه و بیان مسئله
در پژوهش حاضر ،عوامل مؤثر بر موفقیت و افت تحصیلي دانشجويان دانشگاه
بررسي شده است .در اين خصوص بايد گفت که «موفقیت تحصیلي» 1دانشجويان از
جمله شاخصهای مهم در ارزيابي نظام آموزش عالي است .به عبارتي ،در آموزش
عالي به سرنوشت دانشجو ،رشد موفقیتآمیز وی و جايگاه او در جامعه توجه ميشود
و انتظار ميرود که فرد در ابعاد شناختي و کسب مهارت و توانايي و همچنین ابعاد
عاطفي و رفتاری پیشرفت کند و تعالي يابد .افزايش کیفیت نظام آموزشي ازجمله
مؤثرترين عوامل توسعه کشورها محسوب ميشود .نیکالکیلیس )2012( 2موفقیت
تحصیلي را عملکرد يادگیرندگان و مقايسه نتايج به دست آمده و هدفهای آموزشي
از پیش تعیین شده به منظور تصمیمگیری درباره میزان تحقق هدفها تعريف کرده
است .به گفته ولز )2010( 3موفقیت تحصیلي در دانشگاه ،مفهومي پیچیده و
چندوجهي دارد و بیشتر دانشگاهها تالش کردهاند موفقیت تحصیلي را با استفاده از
نمره معدل ،رتبه کالسي و نمره آزمونهای استاندارد پیشبیني کنند (برجعلي.)1396 ،
بررسي موفقیت تحصیلي دانشجويان از بسیاری جهات اهمیت دارد و ميتواند برای
سیاستگذاری های مختلف در پذيرش دانشجويان و تغییر در شیوههای تدريس مؤثر
باشد (گوني2009 4،؛ به نقل از نظری و شريفنیا .)1389 ،افزون بر اين ،نقطه مقابل
موفقیت تحصیلي« ،افت تحصیلي» 5است که تأثیر بسزايي در سرنوشت فرد دارد و
همچنین هزينه گزافي به خانوادهها و جامعه تحمیل ميکند .افت تحصیلي به معني
کاهش عملکرد دانشجو از سطحي رضايتبخش به سطحي نامطلوب و کاهش آن از
يک سطح باالتر به يک سطح پايینتر در آموزش و درواقع به معني موفق نشدن در
تحصیل تعريف ميشود .از جمله معیارهای تشخیص افت تحصیلي؛ افت معدل
نیمسال قبل نسبت به اين مقدار در نیمسال ماقبل ،تجديد يا تکرار درس ،طوالني
شدن مدت تحصیل و همچنین مشروطي (معدل کمتر از  12در هر نیمسال تحصیلي)
که هرکدام از مصاديق مهم افت تحصیلي به شمار ميآيند ،قابل ارزيابي است
ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(اسماعیلپور و همکاران .)1394 ،آمار بسیار باالی افت تحصیلي به صورت ترک
تحصیل ،اخراج و توقف در تحصیل از نظر هزينههای آموزشي ،هر سال خسارتهای
زيادی را به آموزش عالي در کشورهای جهان وارد ميکند .در ايران نیز اين امر از
مهمترين مشکالت کنوني نظام آموزشي است و هر سال مبالغ زيادی از بودجه کشور
را به هدر ميدهد و نیروهای بالقوه و سرمايههای جامعه که همان نیروی انساني
هستند بيثمر ميمانند (گلشن فومني.)1380 ،
مسئله اينجاست که تحصیل دانشگاهي برای تمام دانشجويان يکسان نیست و
دانشجويان با کیفیتهای متفاوتي دوران تحصیل خود را ميگذرانند .در اين میان ،اين
مسئله مطرح است که چه عواملي به موفقیت تحصیلي برای دانشجويان منجر ميشود
و چه عواملي درس خواندن دانشجويان را با چالش همراه ميکند .شناسايي زمینههای
موفقیت و افت تحصیلي در دانشگاه ،مسئلهای ضروری برای مديريت تحصیلي در
دانشگاههاست که در پژوهش حاضر به آن توجه شده است .همچنین در ايران
پژوهشهايي که همزمان عوامل مربوط به افت و موفقیت تحصیلي را بهويژه در
دانشجويان موفق و ضعیف دانشگاههای مختلف بررسي کردهاند ،بسیار اندک است .از
اينرو ،پژوهش حاضر به دلیل بررسي موضوعي که از پشتوانه گسترده مطالعاتي
محروم است ،اهمیت دو چندان دارد و تالش ميشود بهطور ويژه ،زمینهها و عوامل
موفقیت و افت تحصیلي در يک دانشگاه دولتي ،يعني دانشگاه يزد ،بهطور دقیق
مطالعه و بررسي شود .با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به مطالعه و توجه اندک
در اين زمینه در ايران ،بهويژه در دانشگاه يزد که تاکنون پژوهشي در اين رابطه
صورت نگرفته است ،در پژوهش حاضر عوامل آموزشي ،فردی و اجتماعي مرتبط با
موفقیت و افت تحصیلي در دانشجويان موفق و ضعیف بررسي شده است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
کوبال و میوسک ) 2001( 1موفقیت تحصیلي را ادراک و ارزشیابي فرد از خود در
مورد عملکرد تحصیلي خويش تعريف کردهاند .همچنین گراردی )2005( 2موفقیت
تحصیلي را افزون بر پیشینه تحصیلي ،نمرههای ارزشیابي امتحانات و معدل ،شامل
ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خودپنداره توانايي 1نیز برشمرده است .از نظر آرتینو )2009( 2نیز موفقیت تحصیلي
شامل سه جزء پیشرفت ،رضايت و تداوم انگیزش است و سه عامل محیط يادگیری،
عوامل فردی و رفتارهای فردی را در آن سهیم دانسته است .بنابراين ،موفقیت
تحصیلي شامل موفق یت يا عدم موفقیت در کسب و يادگیری مجموعه مطالبي است
که با عنوان درس يا مواد درسي در طي يک سال به يادگیرنده ارائه ميشود .دستيابي
به هدفهای آموزشي که از پیش تعیین شده و هدف نظام آموزشي رسیدن به آن
هدف است ،موفقیت تحصیلي نام دارد .موفقیت تحصیلي ،فعالیت برای دستیابي به
نتیجه مطلوب و برتری در يک مهارت يا گروهي از معلومات است (علیوندی،
 .)1384افت تحصیلي نیز کاهش عملکرد تحصیلي از سطح رضايتبخش به سطحي
نامطلوب است .برخي از افت تحصیلي ،کاهش عملکرد درسي را مستفاد کردهاند
(بیابانگرد .)1386 ،برخي ديگر ،اتالف در نظام آموزشي را در قالب اتالف هزينههای
جاری ،اتالف سرمايهگذاریهای ثابت و اتالف ناشي از هزينههای تحمیل شده به
خانوادهها توضیح دادهاند (ناستيزايي .)1380 ،سازمان يونسکو ،مفهوم افت تحصیلي
را تکرار پايه ،ترک تحصیل زودرس و کاهش کیفیت آموزشي و تحصیلي دانشآموزان
و دانشجويان نسبت داده است (يونسکو1984 ،؛ به نقل از دسترنج ،بلوکي و موذن،
.)1389
درباره موضوع پژوهش حاضر ،مطالعاتي در خارج ايران انجام گرفته است.
ازجمله فاکس و سیز )2019( 3پژوهشي با عنوان «تأثیر مشارکت در برنامه درسي بر
موفقیت تحصیلي دانشجويان رشته داروسازی» اجرا کردند .آنها دريافتند دانشجوياني
که در فعالیتهای برنامه درسي درگیر شده بودند بهطور متوسط معدل باالتری گرفتند
و به نگه داشتن موقعیت رهبری عالقهمند بودند .همچنین دريافتند دانشجوياني که
نمرههای باالتری کسب کردند ،احتمال افت تحصیلي کمتر و مشارکت بیشتر در انواع
فعالیتهای برنامه درسي داشتند نسبت به دانشجوياني که موقعیت رهبری نداشتند.
يافتههای پژوهش گوترز و توماس )2018( 4با عنوان «جو انگیزشي کالس درس،
انگیزش و موفقیت تحصیلي در دانشجويان» نیز بیانگر اثر مستقیم ادراکات دانشجويان
ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از حمايت مقتدرانه بر رضايت آنها از مراکز آموزشي و اثر نیازهای اساسي
روان شناختي ،هر دو بر رضايت از مراکز آموزشي و عملکرد تحصیلي بود .درک
حمايت استادان برای کار مقتدرانه و احساس رضايت از نیازهای بنیادی برای اقتدار،
صالحیت و وابستگي ،بهترين پیشبیني کنندههای موفقیت تحصیلي در دانشجويان
بود .همچنین ،لي 1در سال  2017در پژوهشي با عنوان «رابطه شخصیت پايدار،
عملکرد تحصیلي ،افت تحصیلي ادراک شده و استرس در دانشجويان کارشناسي
ارشد» ارتباط بین شخصیت پايدار ،عملکرد تحصیلي ،افت تحصیلي ادراک شده و
سطوح استرس را در دانشجويان کارشناسي ارشد هنگ کنگ با استفاده از روش
تحلیل مسیر بررسي کرد 3045 .دانشجو از دانشگاهي در هنگ کنگ ،داوطلبانه در اين
پژوهش مشارکت کردند .آنها پرسشنامهای را کامل کردند که شخصیت پايدار آنها و
سطوح استرس را اندازهگیری کرد .دانشجويان همچنین عملکرد تحصیلي واقعي خود
را مشخص و ادراکشان را از عملکرد تحصیلي بهعنوان موفقیت يا افت ،ارزيابي
کر دند .نتايج تحلیل مسیر نشان داد که عالقه و شخصیت پايدار بهطور منفي با استرس
مرتبط است و تنها افت تحصیلي ادارک شده بهطور مثبت با استرس مرتبط بود .اين
يافتهها تأکید ميکند که ارزيابي روانشناختي ،پیشبیني کننده مهم استرس نسبت به
حوادث منفي است .بنابراين تسهیل انعطافپذيری روانشناختي دانشجويان ،تجارب
استرس را در دانشجويان کارشناسي ارشد و بهطور کلي دانشجويان دانشگاه بهطور
کلي بهبود ميبخشد .همچنین ساندرس ،برالي و استنس )2017( 2در پژوهشي با
عنوان «عوامل سنتي و رواني مرتبط با موفقیت تحصیلي» ،عواملي را که دانشگاهها
بهطور معمول برای پیشبیني موفقیت تحصیلي دانشجويان استفاده ميکنند ،مقايسه و
بررسي کردند .اين موارد شامل نمره قبولي دانشگاه ( )ACT3و میانگین نمره کل
دبیرستان و عوامل غیرسنتي شامل استرس ادراک شده و شخصیت پايدار بهعنوان
پايداری و اشتیاق برای اهداف بلندمدت بود که به منظور تعیین بهترين پیشبیني
کنندههای موفقیت تحصیلي و اندازهگیری با استفاده از میانگین نمرههای دانشگاهي و
ثبات ،بررسي شد.جامعه پژوهش شامل  165دانشجوی دوره کارشناسي ،پرسشنامه
شخصیت پايدار و مقیاس استرس ادراک شده را کامل کردند و میانگین نمرههای
ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Lee
. Saunders, Braley & Stennes
3
. American College Testing
2

12

نامة آموزش عالی

دانشگاهي دانشجويان ،میانگین نمرههای دبیرستان و نمرههای  ACTبه دست آمد.
يک سال و نیم بعد بهطور مشروح بررسي شد که آيا شرکتکنندگان به همان صورت
باقي ماندهاند يا خیر .نمره  ACTو معدل دوره دبیرستان ،پیشبیني کنندههای عالي
معدل دانشگاهي دانشجويان بودند اما پیشبیني کننده ضعیف ثبات دانشگاهي بودند.
برعکس ،استرس ادراک شده و شخصیت پايدار ،پیشبیني کنندههای ضعیف معدل
دانشگاهي دانشجويان بودند اما از نظر آماری پیشبیني کننده قوی ثبات دانشگاهي
بودند .عوامل سنتي که اغلب برای پذيرش دانشگاه استفاده ميشوند ،اهمیت کمتری
نسبت به عوامل غیرسنتي و رواني دارند در پیشبیني اينکه چه کساني دانشگاه را با
موفقیت به پايان ميرسانند .چای ،کیم و چانگ )2016( 1نیز پژوهشي را با عنوان
«تجزيهوتحلیل طولي تأثیر تابآوری افت تحصیلي بر نوسانات پیشرفت تحصیلي
دانشجويان پزشکي» اجرا کردند .تابآوری افت تحصیلي ( 2)AFTاز مفاهیم مهم
روان شناختي در آموزش و پرورش است اما کاربرد آن در آموزش پزشکي نادر است.
بنابراين هدف از اجرای اين پژوهش تأثیر تابآوری افت تحصیلي بر نوسانات
پیشرفت تحصیلي دانشجويان پزشکي با استفاده از يک طرح پژوهشي طولي بود.
حجم نمونه  43دانشجوی پزشکي بود که در آزمون تابآوری افت تحصیلي شرکت
کردند .در اين پژوهش ،دادههای طولي نمرههای تحصیلي تا سال دوم تحصیلي
( ) 2013-2012در بین دانشجوياني که به دو گروه دارای پیشرفت و افت تقسیم شده
بودند ،تحلیل شد .نتايج نشان داد که در گروه پیشرفت با وجود نمرههای منفي باالتر
در طي افت تحصیلي ،دانشجويان موضوعات سختتر را مورد توجه قرار دادند و در
مطالعات خود تالش بیشتری کردند.
در ايران نیز مطالعاتي انجام گرفته است؛ زارع ( )1396در پژوهشي با عنوان
«بررسي علل و عوامل افت تحصیلي دانشجويان دانشگاه صنعتي شیراز» ،علل افت
تحصیلي دانشجويان را طي بهمن  1395تا مرداد  1396بررسي کرد .هدف از اجرای
اين پژوهش ،بررسي روابط عوامل فردی ،آموزشي و خانوادگي با افت تحصیلي از
طريق عوامل مؤثر بر آن شامل انگیزه تحصیلي ،برنامهريزی تحصیلي ،استعداد و
توانايي تحصیلي ،فضا و امکانات آموزشي ،استاد و کیفیت تعامل با دانشجو ،نظام
ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Chae, Kim & Chang
. Academic Failure Tolerance
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آموزشي ،جو خانوادگي و نگرش خانواده به تحصیل فرزندان بود .شیوه گردآوری
دادهها توصیفي از نوع پیمايشي بود و روش نمونهگیری با فرمول کوکران  96نفر
تعیین شد .نتايج نشان داد بین عوامل فردی ،خانوادگي و آموزشي با افت تحصیلي
دانشجويان رابطه معنيدار وجود دارد .ضريب همبستگي نشانگر رابطه معکوس بین
اين عوامل و افت تحصیلي بود .در بین عوامل مؤثر ،تمامي موارد به جز جو
خانوادگي ،رابطه معنيداری با افت تحصیلي داشت .اسماعیلپور و همکاران ()1394
نیز پژوهشي را با هدف «بررسي افت تحصیلي و برخي عوامل مرتبط با آن از ديدگاه
دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گیالن» اجرا کردند .ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامهای شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک و افت تحصیلي بود .پس از
گردآوری اطالعا ت ،دانشجويان به دو گروه موفق (بدون افت تحصیلي) و ناموفق (با
افت تحصیلي) تقسیم شدند که اين خط برش از تفاوت بین معدل دو نیمسال قبل
دانشجو و نیمسال قبل محاسبه شد .نتايج نشان داد که عوامل فردی-اجتماعي مرتبط با
افت تحصیلي مانند جنسیت دانشجو ،مقطع تحصیلي ،سطح تحصیالت مادر ،شغل
پدر ،وضعیت اشتغال دانشجو و نحوه انتخاب رشته دانشگاهي بین دو گروه
دانشجويان با افت تحصیلي و بدون افت تحصیلي تفاوت معنيداری دارد .همچنین
قديرزاده و حاجباقری ( )1394پژوهشي را با عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر موفقیت
تحصیلي دانشجويان پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکي کاشان» اجرا کردند .در
اين مطالعه توصیفي-مقطعي 244 ،دانشجوی مقطع کارشناسي پرستاری و مامايي برای
سنجش موفقیت تحصیلي به پرسشنامه  50گويهای ويژه سنجش موفقیت تحصیلي
دانشجويان ( 1)ASICSپاسخ دادند .بین میانگین نمرههای موفقیت تحصیلي
دانشجويان مامايي با بومي بودن و وضعیت مسکن رابطه مثبت معنيداری ديده شد.
نتیجه اينکه در اين مطالعه ،میانگین نمرههای موفقیت تحصیلي دانشجويان بومي رشته
مامايي و نیز دانشجويان خوابگاهي ،بهتر از گروههای ديگر بود .همچنین نامني و
طالعپسند ( )1394پژوهشي را با عنوان «ارائه مدل پیشبیني موفقیت تحصیلي برای
دورههای کارشناسي ارشد» اجرا کردند .هدف پژوهش ،شناسايي شاخصهای
پذيرشي مؤثر در موفقیت تحصیلي دانشجويان دورههای کارشناسي ارشد در رشتههای
مهندسي و مديريت در دورههای آموزش الکترونیکي و تدوين آنها در قالب يک مدل
ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Academic Success Inventory For College Students
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پیشبین ي بود .شیوه ورود به دوره کارشناسي ارشد ،نوع دانشگاه محل تحصیل مقطع
کارشناسي ،نوع رشته تحصیلي مقطع کارشناسي و معدل کل مقطع کارشناسي به
عنوان متغیرهای پیشبین و معدل کل واحدها در مقطع کارشناسي ارشد بهعنوان متغیر
مالک گردآوری شدند .از میان متغیرهای پیشبین وارد شده در تحلیل ،رشته تحصیلي
مقطع کارشناسي (مهندسي) ،پذيرش از طريق آزمون اختصاصي ،معدل کل مقطع
کارشناسي ،نوع دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسي (دولتي) و رشته تحصیلي
مقطع کارشناسي (علوم پايه) به ترتیب بهعنوان مؤثرترين عوامل يا پیشبیني کنندههای
موفقیت در مقطع کارشناسي ارشد شناسايي شدند .همچنین رحیمي ( )1393پژوهشي
را با عنوان «تفاوتهای فردی از نظر سبک يادگیری و موفقیت تحصیلي در
دانشجويان» اجرا کرد .در اين پژوهش سبکهای يادگیری ترجیحي دانشجويان و سهم
هريک از آنها به عنوان پیشبیني کنندههای موفقت تحصیلي دانشجويان بر اساس
معدل آنها مطالعه شد .درمجموع 982 ،دانشجوی دختر و پسر با روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند .نتايج نشان داد که معدل دانشجويان با سبکهای يادگیری
رقابتي و مشارکتجو همبستگي مثبت و با سبک يادگیری اجتنابي ،همبستگي منفي
دارد .تنها سبک يادگیری اجتنابي توانست نمره معدل دانشجويان را به صورت
معنيداری تبیین کند .درنتیجه آگاهي از سبکهای يادگیری دانشجويان به مدرسان
کمک ميکند تا سبک آموزشي خود را با سیستم يادگیری دانشجويان ،تطبیق و
موفقیت تحصیلي آنان را افزايش دهند.
درمجموع ،مرور اين مطالب نشان ميدهد که موفقیت و افت تحصیلي دانشجويان
تحت تأثیر عوامل مختلفي قرار ميگیرد .بهطور کلي با شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت
و افت تحصیلي و کشف الگوهای ساختاری موفقیت تحصیلي ،ميتوان برنامههای
آموزشي مناسب را برای دستیابي يادگیرندگان به هدفهای آموزشي و هدايت آنان به
سمت هدفها ،طراحي و اعمال کرد .بدين ترتیب ،زمینه بهبود و افزايش عملکرد
تحصیلي يادگیرندگان ايجاد ميشود تا آنان با صرف انرژی و هزينه کمتر بازده
بیشتری داشته و با سرعت بیشتری به هدفهای آموزشي نائل شوند.
هدف و پرسشهای پژوهش
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،شناسايي عوامل مرتبط با موفقیت و افت تحصیلي در
دانشجويان دانشگاه يزد بود .در اين خصوص ،دو پرسش مورد بررسي قرار گرفت:
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 -1مهمترين عوامل فردی ،آموزشي و اجتماعي مرتبط با موفقیت تحصیلي در
دانشجويان موفق دوره کارشناسي رشتههای علوم انساني دانشگاه يزد ،کدام است؟
 -2مهمترين عوامل فردی ،آموزشي و اجتماعي مرتبط با افت تحصیلي در
دانشجويان ضعیف دوره کارشناسي رشتههای علوم انساني دانشگاه يزد ،کدام است؟
روششناسی پژوهش
رويکرد اين پژوهش« ،کمّي» و روش پژوهش «توصیفي-پیمايشي» بود .جامعه
پژوهش شامل تمامي دانشجويان کارشناسي ترم  6و  8دانشکدههای پرديس علوم
انساني و اجتماعي دانشگاه يزد (دانشکدههای الهیات ،روانشناسي و علوم تربیتي،
علوم اجتماعي ،اقتصاد ،مديريت و حسابداری و زبان و ادبیات) با معدل کل باالی 17
و زير  14بود .با توجه به زمان اجرای پژوهش ،نمونه شامل دانشجويان ترم  6و ترم 8
بودند .که با بررسيهای انجام گرفته ،تعداد آنها  616نفر مشخص شد ( 206دانشجو با
معدل باالی  17و  410دانشجو با معدل زير  .)14دانشجويان با معدل کل باالی  17در
گروه دانشجويان دارای موفقیت تحصیلي و دانشجويان با معدل کل زير  14بهعنوان
دانشجويان دارای افت تحصیلي مورد بررسي قرار گرفتند .درواقع ،مالک ضعیف بودن
در رشتههای علوم انساني ،معدل زير  14است که در رشتههای ديگر اين مالک
متفاوت است .در ادامه حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد  242نفر تعیین
شد و نمونهها با استفاده از شیوه نمونهگیری تصادفي انتخاب شدند.
ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه بود:
الف -پرسشنامه عوامل موفقیت تحصیلی :در اين پژوهش برای سنجش عوامل
مؤثر بر موفقیت تحصیلي از پرسشنامه محققساخته استفاده شد .اين پرسشنامه دارای
 59گويه شامل سه شاخص عوامل فردی ( 28گويه) ،آموزشي ( 23گويه) و اجتماعي
( 8گويه) بود .گويهها با مقیاس لیکرت پنجدرجهای (خیلي زياد تا خیلي کم) دارای
ارزشي بین  1تا  5مورد بررسي قرار گرفت.
ب -پرسشنامه عوامل افت تحصیلی :اين پرسشنامه نیز دارای  59گويه شامل سه
شاخص عوامل فردی ( 28گويه) ،آموزشي ( 23گويه) و اجتماعي (8گويه) بود.
گويهها با مقیاس لیکرت پنجدرجهای (خیلي زياد تا خیلي کم) دارای ارزشي بین  1تا
 5مورد بررسي قرار گرفت .به منظور سنجش روايي صوری و محتوايي پرسشنامهها،
ابزار اندازهگیری پس از طراحي در اختیار  6تن از استادان و صاحبنظران دانشگاهي
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قرار گرفت و پس از به عمل آوردن اصالحات الزم ،اطمینان حاصل شد که
پرسشهای مطرح شده در پرسشنامهها دقیق ًا همان ويژگيهای مورد نظر پژوهشگر را
اندازهگیری کرده و ميسنجد .همچنین برای سنجش پايايي پرسشنامهها ،تعداد 30
نسخه از آن را دانشجويان سال آخر رشتههای علوم انساني تکمیل کردند.
پرسشنامههای تکمیل شده با استفاده از نرمافزار  SPSS24و با روش همساني دروني
از طريق محاسبه ضريب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت .در جدول ()1
مقدار ضريب آلفای کرونباخ برای هريک از عوامل مشخص شده است.
جدول ( )1مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای سازههای مختلف دو پرسشنامه
آلفای کرونباخ

عوامل مرتبط با موفقیت و افت
تحصیلی

تعداد گویه

پرسشنامه موفقیت
تحصیلی

پرسشنامه افت تحصیلی

عوامل فردی

28

0/81

0/86

عوامل آموزشي

23

0/90

0/84

عوامل اجتماعي

8

0/75

0/74

بررسي پايايي گويههای پرسشنامه نشان داد که گزارههای همطیف هر بخش،
همبستگي دروني بااليي دارند .مقدار آلفای باالی  0/7نشانگر پايايي مناسب پرسشنامه
است .دادهها به کمک نرمافزار آماری  SPSSدر دو سطح توصیفي و استنباطي تحلیل
شد .در سطح توصیفي ،آمارهای توصیفي و نمودارهای متناسب با متغیرهای پژوهش
گزارش شد و در سطح استنباطي از روشهای آماری تي تکنمونهای ،مقايسه میانگین
در جوامع مستقل و آزمون فريدمن استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
برای استفاده از روشهای پارامتری در تحلیل اطالعات نیاز است دادهها از توزيع
طبیعي پیروی کنند .بدين منظور برای بررسي نرمال بودن متغیرها از آزمون
کولموگروف اسمیرنف استفاده ميشود .بنابراين با توجه به جدول ( )2هر سه متغیر
در هر دو گروه نرمال هستند.
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جدول ( )2آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها
افت تحصیلی

موفقیت تحصیلی
فردی

آموزشی

اجتماعی

فردی

آموزشی

اجتماعی

میانگین

3/41

3/05

3/15

2/61

2/69

2/58

انحراف معیار

0/449

0/625

0/683

0/559

0/554

0/721

0/645

0/781

0/571

0/699

1/131

0/825

0/80

0/576

0/90

0/741

0/155

0/504

آماره  Zکولموگروف
اسمیرنف
مقدار معنيداری

پرسش اول :مهم ترین عوامل فردی ،آموزشی و اجتماعی مرتبط با موفقیت
تحصیلی در دانشجویان موفق دوره کارشناسی رشتههای علوم انسانی دانشگاه
یزد ،کدام است؟
جدول ( )3آزمون آماری فریدمن برای زیرعوامل فردی در گروه موفقیت تحصیلی
تعداد

آماره کایدو

درجه آزدی

سطح معنیداری

69

264/68

27

0/001

درجدول ( )3آزمون فريدمن برای رتبهبندی زيرعوامل فردی در گروه موفقیت
تحصیلي ارائه شده است .نتايج آزمون فريدمن بامقدار  264/68و در سطح معنيداری
 P >0/001در جدول ( )4نشان ميدهد که در عامل فردی در گروه موفقیت
تحصیلي ،زيرعامل «عالقه به رشته تحصیلي» در رتبه اول تأثیرگذاری و زيرعامل
«نقش تحصیالت پدر» درآخرين رتبه قرار ميگیرد.

نامة آموزش عالی
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جدول ( )4رتبهبندی گویههای عوامل فردی در گروه موفقیت تحصیلی با آزمون فریدمن
گویهها

رتبه

میانگین رتبه آزمون فریدمن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

18/75
18/16
17/92
17/42
16/97
16/80
16/42
16/33
16/07
16/07
15/83
15/54
15/49
15/10
14/64
14/64
14/41
14/38
14/33
13/49
13/31
13/30
12/52
12/17
10/57
8/77
8/44
8/17

عالقه به رشته تحصیلي
درک صحیح والدين از ارزش و جايگاه تحصیالت
داشتن انگیزه کافي برای مطالعه و تحصیل
توجه والدين به وضعیت تحصیلي دانشجو
زندگي در کنار خانواده
تغذيه کافي و مناسب
آشنايي با رشته تحصیلي
ارتباط با دوستان عالقهمند به تحصیل
نداشتن ترس و اضطراب از حضور در کالس درس
تالش کافي در يادگیری مطالب درسي
داشتن هدفها و انگیزههای مشخص در زندگي
مناسب بودن مکان مطالعه در خانه يا خوابگاه
حضور مرتب در کالسهای درسي
نداشتن مسائل و مشکالت خانوادگي
نداشتن مسائل و مشکالت عاطفي و رواني
داشتن تمرکز الزم برای مطالعه
نداشتن مشکالت اقتصادی و محدوديتهای مالي
آگاهي از تواناييهای خود
اعتماد به نفس قوی
قوی بودن بنیه علمي
نداشتن اضطراب امتحان و ترس از شکست
توانايي در برنامهريزی و مديريت زمان
شاغل نبودن در حین تحصیل
آشنايي با شیوههای درست مطالعه
داشتن برنامه منظم و هفتگي برای مطالعه درسها
نقش تحصیالت مادر
حضور در کالس با مطالعه قبلي درس
نقش تحصیالت پدر

جدول ( )5آزمون آماری فریدمن برای زیرعوامل آموزشی در گروه موفقیت تحصیلی
تعداد
74

آماره کایدو
320/71

درجه آزدی
22

سطح معنی داری
0/001
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درجدول ( )5آزمون فريدمن برای رتبهبندی زيرعوامل آموزشي در گروه موفقیت
تحصیلي ارائه شده است .نتايج آزمون فريدمن با مقدار 320/71و درسطح معنيداری
 P>0/001در جدول ( )6نشان ميدهد که در عامل آموزشي در گروه موفقیت
تحصیلي ،زيرعامل «تسلط استادان در تدوين و تفهیم موضوعات درسي» در رتبه اول
تأثیرگذاری و زيرعامل «مهمان شدن در سايردانشگاهها» در آخرين رتبه قرار ميگیرد.
جدول ( )6رتبهبندی گویههای عوامل آموزشی در گروه موفقیت تحصیلی با آزمون فریدمن
گویهها

رتبه

میانگین رتبه آزمون
فریدمن

تسلط استادان در تدوين و تفهیم موضوعات درسي
تعامل مناسب میان استاد و دانشجو
جذاب بودن مطالب درسي
مشارکت و همکاری در کالس درس
تصحیح عادالنه اوراق امتحاني
استفاده از سازوکارهای تشويقي و ترغیبي از سوی استادان
رقابت تحصیلي میان دانشجويان
مناسب بودن خدمات دانشگاه (کتابخانه ،اينترنت ،امکانات رفاهي و)...
پیچیده و دشوار نبودن مطالب کتابهای درسي
مناسب بودن پرسشهای امتحاني مطرح شده از سوی استادان
ارزشیابي (امتحان) مستمر از پیشرفت تحصیلي دانشجو در طول ترم
مناسب بودن ساعات تشکیل کالسها
وجود منابع درسي و کمکدرسي مناسب
اطمینان يافتن استاد از میزان يادگیری دانشجو از مطالب جلسه قبل
وجود امکانات تفريحي نشاطانگیز در کنار تحصیل (امکانات مطلوب
ورزشي ،نمايش فیلم ،گردش علمي ،مسابقات فرهنگي و ...در دانشگاه)
مختلط بودن کالسهای درس
آشنايي با قوانین و مقررات آموزشي دانشکده
دسترسي به استاد در خارج از کالس برای رفع اشکاالت درسي
شلوغ نبودن کالسهای درس
ارتباط مناسب با مسئوالن آموزشي و دانشجويي دانشکده
نظارت مرکز مشاوره بر عملکرد تحصیلي دانشجويان
انتقال از ساير دانشگاهها
مهمان شدن در ساير دانشگاهها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

16/87
15/84
14/95
14/84
14/75
13/41
13/37
12/97
12/97
12/91
12/71
12/65
11/81
11/46

15

11/41

16
17
18
19
20
21
22
23

11/26
10/68
10/64
10/52
10/22
6/93
6/43
6/41

جدول ( )7آزمون آماری فریدمن برای زیرعوامل اجتماعی در گروه موفقیت تحصیلی
تعداد
76

آماره کایدو
78/43

درجه آزدی
7

سطح معنیداری
0/001

نامة آموزش عالی
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درجدول ( )7آزمون فريدمن برای رتبهبندی زيرعوامل اجتماعي در گروه موفقیت
تحصیلي اراوه شده است .نتايج آزمون فريدمن با مقدار  78/43و در سطح معنيداری
 P >0/001در جدول ( )8نشان ميدهد که در عامل اجتماعي در گروه موفقیت
تحصیلي ،زيرعامل «آشنايي با بازار کار رشته تحصیلي» در رتبه اول تأثیرگذاری و
زيرعامل «تفاوت گويش و خردهفرهنگها با گويش و فرهنگ حاکم در دانشگاه» در
آخرين رتبه قرار ميگیرد.
جدول ( )8رتبهبندی گویههای عوامل اجتماعی در گروه موفقیت تحصیلی با آزمون فریدمن
گویهها

رتبه

میانگین رتبه آزمون فریدمن

آشنايي با بازار کار رشته تحصیلي
ارتباط محتوای درس با نیازهای واقعي جامعه و دانشجو
توانايي در برقراری ارتباط مناسب درسي و اجتماعي با استاد و
همکالسيها
لذت بردن از لهجه استادان و سهولت انتقال مفاهیم
درگیر نشدن در روابط عاطفي با جنس مخالف
توزيع مناسب امکانات تحصیلي در جامعه
درگیر نشدن در فعالیتهای جانبي دانشگاهي (ورزشي ،تفريحي،
سیاسي ،انجمنها و)...
تفاوت گويش و خردهفرهنگها با گويش و فرهنگ حاکم در
دانشگاه

1
2
3

5/41
5/37
5/18

4
5
6
7

4/63
4/53
4/18
3/75

8

2/96

پرسش دوم :مهمترین عوامل فردی ،آموزشی و اجتماعی مرتبط با افت
تحصیلی در دانشجویان ضعیف دوره کارشناسی رشتههای علوم انسانی دانشگاه
یزد ،کدام است؟
جدول ( )9آزمون آماری فریدمن برای زیرعوامل فردی در گروه افت تحصیلی
تعداد
145

آماره کایدو
460/63

درجه آزدی
27

سطح معنیداری
0/001

درجدول ( )9آزمون فريدمن برای رتبهبندی زيرعوامل فردی در گروه افت
تحصیلي درج شده است .نتايج آزمون فريدمن با مقدار  460/63و در سطح معنيداری
 P >0/001درجدول ( )10نشان ميدهد که در عامل فردی در گروه افت تحصیلي،
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زيرعامل «حضور در کالس بدون مطالعه قبلي درس» در رتبه اول تأثیرگذاری و
زيرعامل «تغذيه ناکافي و ضعف جسماني» در آخرين رتبه قرار ميگیرد.
جدول ( )10رتبهبندی گویههای عوامل فردی در گروه افت تحصیلی با آزمون فریدمن
گویهها
حضور در کالس بدون مطالعه قبلي درس
نداشتن برنامه منظم و هفتگي برای مطالعه درسها
مشغلههای ذهني و تمرکز نداشتن برای مطالعه
ناتواني در برنامهريزی و مديريت زمان
ناآشنايي با شیوههای درست مطالعه
نامساعد بودن مکان مطالعه در خانه يا خوابگاه
نداشتن انگیزه کافي برای مطالعه و تحصیل
ضعف اعتماد به نفس
اضطراب امتحان و ترس از شکست
تالش ناکافي در يادگیری مطالب درسي
نداشتن هدفها و انگیزههای مشخص در زندگي
آگاهي نداشتن از تواناييهای خود
حاضر نشدن در کالس درس
آشنا نبودن با رشته تحصیلي
ترس و اضطراب از حضور در کالس درس
عالقه نداشتن به رشته تحصیلي
ارتباط با دوستان بيعالقه به تحصیل
وجود مسائل و مشکالت عاطفي و رواني
ضعف بنیه علمي
اشتغال در حین تحصیل
عدم درک صحیح والدين از ارزش و جايگاه تحصیالت
بيتوجهي والدين نسبت به وضعیت تحصیلي دانشجو
وجود مشکالت اقتصادی و محدوديتهای مالي
نقش تحصیالت مادر
وجود مسائل و مشکالت خانوادگي
نقش تحصیالت پدر
دوری از خانواده
تغذيه ناکافي و ضعف جسماني

رتبه

میانگین رتبه آزمون فریدمن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

19/64
18/49
18/47
17/75
17/48
16/35
16/26
16/16
15/89
15/80
15/70
14/92
14/89
14/55
14/37
14/33
14
13/97
13/60
13/06
12/49
12/36
12/12
11/64
11/57
11/30
9/94
8/90
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جدول ( )11آزمون آماری فریدمن برای زیرعوامل آموزشی در گروه افت تحصیلی
تعداد
147

آماره کایدو
563/94

درجه آزدی
22

سطح معنیداری
0/001

درجدول ( )11آزمون فريدمن برای رتبهبندی زيرعوامل آموزشي در گروه افت
تحصیلي ارائه شده است .نتايج آزمون فريدمن بامقدار  563/94و در سطح معنيداری
 P >0/001درجدول ( )12نشان ميدهد که در عامل آموزشي در گروه افت تحصیلي،
زيرعامل «طراحي پرسشهای دشوار از سوی استادان» در رتبه اول تأثیرگذاری و
زيرعامل «انتقال از ساير دانشگاهها» درآخرين رتبه قرار ميگیرد.
جدول ( )12رتبهبندی گویههای عوامل آموزشی در گروه افت تحصیلی با آزمون فریدمن
گويهها

رتبه

میانگین رتبه
آزمون فريدمن

طراحي پرسشهای دشوار از سوی استادان
پیچیدگي و دشواری مطالب کتابهای درسي
نبود امکانات تفريحي نشاطانگیز در کنار تحصیل (امکانات مطلوب ورزشي،
نمايش فیلم ،گردش علمي ،مسابقات فرهنگي و  ...در دانشگاه)
جذاب نبودن مطالب درسي
دسترسي نداشتن به استاد در خارج از کالس برای رفع اشکاالت درسي
نامناسب بودن ساعت تشکیل کالسها
نداشتن مشارکت و همکاری در کالس درس
نبود تعامل مناسب میان استاد و دانشجو
شلوغ بودن کالسهای درس
نامناسب بودن خدمات دانشگاه (کتابخانه ،اينترنت ،امکانات رفاهي و)...
تسلط نداشتن استادان در تدوين و تفهیم موضوعات درسي
استفاده نکردن از سازوکارهای تشويقي و ترغیبي از سوی استادان
نبود رقابت تحصیلي میان دانشجويان
کمتوجهي استاد به يادگیری دانشجو از مطالب جلسه قبل
نبود ارزشیابي (امتحان) مستمر از پیشرفت تحصیلي دانشجو در طول ترم
نظارت نداشتن مرکز مشاوره بر عملکرد تحصیلي دانشجويان
تصحیح ناعادالنه اوراق امتحاني
نداشتن ارتباط مناسب با مسئوالن آموزشي و دانشجويي دانشکده
کمبود منابع درسي و کمک درسي مناسب
آشنا نبودن با قوانین و مقررات آموزشي دانشکده
مختلط بودن کالسهای درس
مهمان شدن در ساير دانشگاهها
انتقال از ساير دانشگاهها

1
2

15/31
14/62

3

14/61

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

14/56
13/89
13/58
13/38
13/20
13/17
13/13
12/77
12/72
12/39
12/17
12/15
11/97
11/64
11/22
10/25
10/23
8/40
5/39
5/24
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جدول ( )13آزمون آماری فریدمن برای زیرعوامل اجتماعی در گروه افت تحصیلی
تعداد

آماره کایدو

درجه آزدی

سطح معنیداری

158

119/79

7

0/001

درجدول ( )13آزمون فريدمن برای رتبهبندی زيرعوامل اجتماعي در گروه افت
تحصیلي آورده شده است .نتايج آزمون فريدمن بامقدار  119 /79و در سطح
معنيداری  P >0/001در جدول ( )14نشان ميدهد که در عامل اجتماعي در گروه
افت تحصیلي ،زيرعامل «ارتباط نداشتن محتوای درسها با نیازهای واقعي جامعه و
دانشجو» در رتبه اول تأثیرگذاری و زيرعامل «لهجه داشتن استادان و مشکل در انتقال
مفاهیم» در آخرين رتبه قرار ميگیرد.
جدول ( )14رتبهبندی گویههای عوامل اجتماعی در گروه افت تحصیلی با آزمون فریدمن
گویهها

رتبه

میانگین رتبه
آزمون فریدمن

ارتباط نداشتن محتوای درسها با نیازهای واقعي جامعه و دانشجو

1

5/67

آشنايي نداشتن با بازار کار رشته تحصیلي

2

5/34

ناتواني در برقراری ارتباط درسي و اجتماعي مناسب با استاد و همکالسيها

3

4/61

توزيع نامناسب امکانات تحصیلي در جامعه

4

4/53

درگیر شدن در فعالیتهای جانبي دانشگاهي (ورزشي ،تفريحي ،سیاسي،

5

4/38

انجمنها و)...
تفاوت گويش و خردهفرهنگهای دانشجو با گويش و فرهنگ حاکم در

6

4/03

دانشگاه
درگیر شدن در روابط عاطفي با جنس مخالف

7

3/77

لهجه داشتن استادان و مشکل در انتقال مفاهیم

8

3/65

بحث و نتیجهگیری
يافتههای پژوهش حاضر نشان داد ازجمله عواملي که دانشجويان موفق در موفقیت
تحصیلي خود مؤثر ميدانند ،عبارتاند از :عالقه به رشته تحصیلي ،داشتن انگیزه و
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هدف ،تالش و کوشش ،اعتمادبهنفس ،حمايت های خانواده ،آينده شغلي مناسب رشته
تحصیلي ،مطالعه مستمر و برنامهريزی .از سوی ديگر ،دانشجويان ضعیف نیز عوامل
عالقه نداشتن به رشته تحصیلي ،نداشتن انگیزه ،آينده شغلي تضمین نشده ،نداشتن
تالش و کوشش ،بيتوجهي خانواده ،ضعف اعتمادبهنفس و درگیری در فعالیتهای
دانشگاه را در افت تحصیلي خود مؤثر ميدانند.
نتايج نشان داد که عواملي همچون عالقه به رشته تحصیلي ،درک درست والدين
از ارزش و جايگاه تحصیالت و داشتن انگیزه کافي برای مطالعه و تحصیل ازجمله
عوامل فردی مرتبط با موفقیت تحصیلي است .اين يافته با نتايج پژوهشهای
(تمناييفر ،نیازی و امیني1386 ،؛ کرمي و زرافشاني1390 ،؛ پیترسون2002 ،؛
پورآتشي ،شعبانعلي و موحد1388 ،؛ اوهانس کراتوسیان1391 ،؛ بهار20101،؛ سهرابي
و همکاران 1395 ،و صبوری و همکاران )1391 ،همسويي دارد .در تفسیر اين يافته
ميتوان گفت میزان موفقیت تحصیلي با میزان عالقه به رشته تحصیلي رابطه معنيدار
دارد و ميتوان نتیجه گرفت که دانشجويان ممتاز در مقايسه با دانشجويان مشروط
عالقه بیشتری به رشته تحصیلي خود دارند (تمناييفر و همکاران .)1386 ،انگیزش و
عالقه تحصیلي باال موجب فعالیتهای تحصیلي بیشتر ،انجام تکالیف درسي بیشتر و
درنتیجه موفقیت تحصیلي بیشتر ميشود (سیف .)1391 ،همچنین دانشجوياني که
خانوادهشان نگرش مثبت به تحصیل آنها دارند ،موفقیت تحصیلي باالتری دارند.
درواقع ،ارزشهای تحصیلي خانواده يا به عبارت ديگر ،ارزش و اهمیتي که هر
خانواده برای تعلیم و تربیت قائل است از عوامل عمده و مؤثر بر موفقیت تحصیلي
يادگیرندگان است .از سوی ديگر ،عواملي مانند حضور در کالس بدون مطالعه قبلي
درس ،نداشتن برنامه منظم و هفتگي برای مطالعه درسها و مشغلههای ذهني و تمرکز
نداشتن برای مطالعه نیز ازجمله عوامل فردی مرتبط با افت تحصیلي هستند .اين يافته
با نتايج پژوهشهای (منیری1385 ،؛ مهديون و همکاران1390 ،؛ رحیمي ،حشمتي و
مقدم1390 ،؛ زارع 1396 ،و فتحيزاده )1392 ،همسويي دارد .در تفسیر اين يافته
ميتوان گفت برای مطالعه مؤثر مانند هر کار ديگری به يادگیری مهارتها شامل
روشهای دريافت ،ذخیرهسازی و يادآوری صحیح مطالب نیاز است .مطالعه ثمربخش
به عوامل مختلفي بستگي دارد .کساني که به آموزش عالي راه مييابند ،با مسائل
ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جديدی روبهرو ميشوند که ميتواند عملکرد آنها را تحتالشعاع قرار دهد و نظام
آموزشي را در رسیدن به هدفهای تعیین شدهاش با مشکل مواجه کند (ادهمي،
جوادی و حقدوست .)1381 ،رعايت نکردن اصول و روشهای درست مطالعه
موجب پايین آمدن سطح بازدهي و کارايي فرد ،تضعیف روحیه ،کاهش اعتمادبهنفس
و خستگي و دلزدگي از مطالعه ميشود .از سوی ديگر ،برنامهريزی و رعايت اصول
مطالعه موجب افزايش توان يادگیری و کاهش افت تحصیلي ميشود .دقت و تمرکز
در کالس درس از عوامل مؤثر بر کاهش افت تحصیلي است .همچنین در پژوهش
فتحيزاده ( )1392دانشجويان معتقد بودند که عواملي چون وجود مشغلههای ذهني و
تمرکز نداشتن برای مطالعه ،حضور در کالس بدون مطالعه قبلي درس و نداشتن
برنامه منظم و هفتگي برای مطالعه درسها ،در افت تحصیلي آنها مؤثر است.
همچنین يافتهها نشان داد که عواملي مانند تسلط استادان در تدوين و تفهیم
موضوعات درسي ،تعامل مناسب میان استاد و دانشجو و جذاب بودن مطالب درسي
ازجمله عوامل آموزشي مرتبط با موفقیت تحصیلي است .اين يافته با نتايج
پژوهشهای (فولر2007 ،؛ اوهانس کراتوسیان1391 ،؛ منیری1385 ،؛ و کیم و
ساکس )2007 1،همسويي دارد .در تفسیر اين يافته ميتوان گفت که در هر نظام
آموزشي ،آموزشگر و شايستگيهای او از ارکان اساسي برنامههای آموزشي و از
مهمترين عوامل مؤثر در رشد و موفقیت تحصیلي يادگیرنده است .مهمترين عامل در
موفقیت فرايند ياددهي-يادگیری و موفقیت تحصیلي يادگیرندگان ،آموزشگر و نحوه
فعالیتهای وی است  .آموزشگر هر اندازه دارای رفتار انساني مطلوب باشد ولي از
نظر علمي ضعیف و ناتوان تلقي شود ،مورد قبول يادگیرندگان واقع نخواهد شد.
تسلط بر محتوا و موضوع تدريس ،رتبه علمي و میزان ارتباط رشته تحصیلي با
موضوع تدريس از مهمترين ويژگيهای آموزشگر است .اگر آموزشگری در مسائل
علمي ضعیف باشد و نتواند به پرسشهای شاگردان پاسخ دهد مسلماً در کار خود
شکست خواهد خورد .از سوی ديگر ،عواملي مانند طراحي پرسشهای سخت از
سوی استادان ،پیچیدگي و دشواری مطالب کتابهای درسي و جذاب نبودن مطالب
درسي ازجمله عوامل آموزشي مرتبط با افت تحصیلي هستند .اين يافته با نتايج
ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پژوهشهای (فتحيزاده1392 ،؛ میهايي2014 1،؛ رضايي 1389 ،و زارع )1396 ،همسو
است .بر اساس مطالعات انجام گرفته  ،نامناسب بودن عوامل دروني و بیروني نظام
آموزشي ،مانند روشهای نامناسب تدريس استادان ،استفاده نکردن از تکنیکهای
کمک آموزشي ،استفاده از منابع آموزشي نامناسب ،عدم هدايت و مشاوره تحصیلي
دانشجويان بر مشروطي يا عدم موفقیت تحصیلي دانشجويان مؤثر هستند (رضايي،
 .)1389آگاهي و تسلط استادان در مورد روش تدريس و نحوه و شرايط استفاده از
آن ،تأثیر زيادی در موفقیت حرفه ای آنان دارد .اگر روش تدريس انتخاب شده با
توانايي فراگیران و محتوای درسها منطبق نباشد يا استاد مهارتهای الزم برای
استفاده از آن روشها را به دست نیاورده باشد يا زمینه اجرای آن روشها در کالس
فراهم نباشد ،در اين مورد استاد با شکست مواجه ميشود و کیفیت تدريس او
نامناسب خواهد بود و اين امر موجب عدم موفقیت تحصیلي دانشجويان ميشود.
وظیفه استادان اين است که با شناخت دانشجويان و آگاهي از چگونگي کاربرد
شیوههای مختلف تدريس مدل مناسبي را برای تدريس انتخاب کنند (زارع.)1396 ،
از سوی ديگر ،نتايج نشان داد که عواملي مانند ارتباط محتوای درسها با نیازهای
واقعي جامعه و دانشجو ،آشنايي با بازار کار رشته تحصیلي و توانايي برقراری ارتباط
علمي با استاد و همکالسي ها ازجمله عوامل اجتماعي مرتبط با موفقیت تحصیلي
هستند .اين يافته با نتايج پژوهشهای (اوهانس کراتوسیان1391 ،؛ وليزاده1386 ،؛
وادی 2000 2،و شیه و گامون )2002 3،همسويي دارد .در پژوهش اوهانس کراتوسیان
( ،)1391میزان تناسب برنامههای درسي با پیشرفتهای علمي و فناوری ،میزان
تناسب برنامههای درسي با نیازهای بازار کار و میزان تناسب برنامههای درسي با
توانايي های علمي و ذهني ،ازجمله عواملي است که در موفقیت تحصیلي دانشجويان
مؤثر است .يک برنامه درسي در حقیقت نقشهای است که در آن فرصتهای مناسب
يادگیری برای رسیدن به هدفهای جزئي يا هدفهای کلي مربوط به نظام آموزش
عالي در نظر گرفته شده است (وليزاده .)1386 ،همچنین میزان رضايت از استادان و
میزان رضايت از رابطه دانشجو با ساير دانشجويان ،از ديگر عوامل مؤثر بر موفقیت
تحصیلي است .درواقع ميتوان گفت هرچه محیط آموزشي به صورت عاطفي و
ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آموزشي باشد دانشجويان موفقیت تحصیلي باالتری کسب ميکنند .در حقیقت،
موفقیت تحصیلي دانشجويان تا حدود زيادی به شرايط محیطي و نحوه برخورد
آموزشگران بستگي دارد .فضای آموزشي بايد بهگونهای باشد که افراد اعتمادبهنفس
پیدا کنند و از خويشتن انتظار موفقیت داشته باشند و برای اينکه در اين جهت قرار
بگیرند به محیط آموزشي عاری از اضطراب و ترس و ناامیدی و تأيید از سوی
ديگران نیاز مداوم دارند .همچنین عواملي مانند ارتباط نداشتن محتوای درسها با
نیازهای واقعي جامعه و دانشجو ،ناآشنايي با بازار کار رشته تحصیلي و ناتواني در
برقراری ارتباط علمي با استاد و همکالسيها ازجمله عوامل اجتماعي مرتبط با افت
تحصیلي است .اين يافته با نتايج پژوهشهای (افضلي1391 ،؛ فتحيزاده1392 ،؛ کیم
و ساکس2007 ،؛ حیراني 1388 ،و زارع )1396 ،همسويي دارد .اگر محتوای
کتابهای درسي با نیازهای دانشجويان و آموختههای پیشین آنان ارتباطي نداشته باشد
و با مقدار زماني که برای يادگیری اختصاص دادهاند هماهنگي نداشته باشد ،با
نیازهای حال و آينده جامعه ارتباط نداشته باشد ،روان و جذاب و قابل فهم نباشد و
تفکر و روابط اجتماعي مطلوب را در يادگیرندگان ايجاد نکند به افت تحصیلي منجر
خواهد شد (افضلي .)1391 ،بنابراين ميتوان نتیجه گرفت که نداشتن انعطاف و
هماهنگي کتابها ،مواد آموزشي و محتوای برنامههای آموزشي با عاليق ،تواناييها و
نیازهای فردی ،اجتماعي و اقتصادی يادگیرندگان موجب ميشود که آنها با بيمیلي و
انگیزه ضعیف در برنامههای آموزشي و در فرايند ياددهي-يادگیری مشارکت کنند و
در نهايت ،عالقه نداشتن به تحصیل به افت تحصیلي آنها منجر ميشود .در پژوهش
فتحيزاده ( )1392دانشجويان عواملي چون پیچیدگي و دشواری مطالب کتابهای
درسي ،بيارتباط بودن محتوای درسها با نیازهای واقعي دانشجويان و نیازهای جامعه
و نیز نبود ارتباط و پیوستگي بین مطالب کتابهای درسي بر افت تحصیلي مؤثر
است .در پژوهش زارع ( )1396نیز مسائلي چون نبود امکانات تحصیلي ،متناسب
نبودن برنامهها و محتوای درسي با نیازهای جامعه ،تعامل نامناسب استاد با دانشجو،
بيحوصلگي و تخصص نداشتن استادان برای تدريس ازجمله عواملي است که بر
افت تحصیلي دانشجويان تأثیر دارند .درواقع به هر میزان که کیفیت تعامل استاد با
دانشجو و شیوه تدريس او مطلوب باشد به همان میزان افت تحصیلي کمتر خواهد
بود.
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همچنین نتايج نشان داد که عواملي مانند عالقه به رشته تحصیلي ،تسلط استادان
در تدوين و تفهیم موضوعات درسي و آشنايي با بازار کار رشته تحصیلي ازجمله
مهم ترين عوامل فردی ،آموزشي و اجتماعي مرتبط با موفقیت تحصیلي است .عالقه
داشتن به رشته تحصیلي از مواردی است که ميتواند در موفقیت تحصیلي تأثیرگذار
باشد؛ در اين خصوص استادان و خانوادهها و همچنین رسانههای گروهي نقش
مؤثری در معرفي رشتههای تحصیلي به دانشجويان دارند و ميتوانند دانشجويان را به
خوبي با رشتههای مختلف آشنا کنند تا آنها بتوانند با عالقه و شناخت کافي رشته
دانشگاهي خود را انتخاب کنند و در تحصیل آن رشته موفق باشند .همچنین استادان
دارای تخصص و مهارت کافي در تدوين و تفهیم موضوعات درسي ميتوانند بهخوبي
اطالعات الزم را در اختیار دانشجويان قرار داده و آنها را در فهم موضوعات درسي و
يادگیری آن ياری کنند .از سوی ديگر ،آشنا شدن با بازار کار رشته تحصیلي نقش
بسیار مؤثری در موفقیت دانشجويان دارد؛ به عبارت ديگر ،شناخت دانشجويان از
آينده شغلي رشته خود ،باعث ميشود که آنها بهخوبي در آن رشته تحصیل کنند و
آينده شغلي تضمین شده را پیش روی خود تجسم کنند .اين عوامل از مهمترين
عوامل مرتبط با موفقیت تحصیلي هستند که با توجه به آنها ميتوان موفقیت تحصیلي
را در دانشجويان افزايش داد.
همچنین ،نتايج نشان داد که عواملي مانند حضور در کالس بدون مطالعه قبلي
درس ،طراحي پرسشهای دشوار از سوی استادان و ارتباط نداشتن محتوای درسها با
نیازهای واقعي جامعه و دانشجو از مهمترين عوامل فردی ،آموزشي و اجتماعي مرتبط
با افت تحصیلي هستند  .حضور دانشجويان در کالس درس بدون اينکه مطالعه قبلي
داشته باشند ،موجب ميشود که در کالس درس تمرکز کافي نداشته و مطالبي که
استادان بیان ميکنند را متوجه نشوند .مطالعه درس از قبل باعث آمادگي ذهني در
دانشجو شده و درنتیجه يادگیری را افزايش ميدهد .استادان با طراحي پرسشهای
بسیار سخت موجب ميشوند که دانشجو نتواند بهخوبي از معلومات خود استفاده کند
و استرس و اضطراب ناشي از اين پرسشهای سخت مانع موفقیت دانشجويان در
امتحانات ميشود .از سوی ديگر ،اگر محتوای درسها و مطالبي که به دانشجويان
آموزش داده ميشود با نیازهای واقعي جامعه و دانشجو ارتباطي نداشته باشد و
در واقع دانشجو را برای زندگي در جامعه آماده نکند ،ميتوان نتیجه گرفت که دانشجو
عالقهای به کسب اين معلومات نداشته و در نتیجه به ايجاد افت تحصیلي منجر
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ميشود .اين سه عامل نیز از مهمترين عوامل مؤثر بر افت تحصیلي است که با توجه
به آنها و تالش برای رفع اين عوامل ميتوان از افت تحصیلي جلوگیری کرد.
درمجموع ،يافتههای پژوهش حاضر نشاندهنده آن است که مسائلي مانند داشتن
انگیزه و عالقه به رشته تحصیلي ،حمايت خانواده و درک درست والدين از ارزش و
جايگاه تحصیالت ،محتوای درسي مناسب ،تعامل مناسب میان استادان و دانشجويان و
آشنايي با بازار کار رشته تحصیلي ميتواند زمینهساز موفقیت تحصیلي دانشجويان در
تحصیالت دانشگاهي و همچنین عواملي چون نداشتن برنامهريزی برای مطالعه ،عالقه
نداشتن به رشته تحصیلي ،پیچیدگي و دشواری مطالب کتابهای درسي ،ارتباط
نداشتن محتوای درسها با نیازهای واقعي جامعه و دانشجو و ناآشنايي با بازار کار
رشته تحصیلي ميتواند به افت تحصیلي دانشجويان منجر شود.
در پژوهش حاضر از اين جهت که همزمان و به تفکیک دانشجويان موفق و
ضعیف يک دانشگاه دولتي ،عوامل مرتبط با وضعیت تحصیلي بررسي شد ،پژوهشي
بديع و تازه است .با وجود دشواری در مراحل اداری دريافت مجوز برای گردآوری
اطالعات درباره گروه نمونه پژوهش ،اما با همکاری گروه پژوهشي و معاونت
آموزشي دانشگاه يزد ،نمونه دقیق پژوهش ،تعیین و دادههای مرتبط گردآوری و
تحلیل شد .بنابراين ،مطالعه حاضر از اين جنبه يک پژوهش بديع است.
درمجموع ،بر اساس يافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر  ،پیشنهادهايي به
شرح ذيل ارائه ميشود:
 با توجه به اينکه نقش مهم و حساس نظارت ،مکمل فرايند تدريس در
موفقیت تحصیلي دانشجويان است ،بايد از نظام نظارت و ارزشیابي تحصیلي مناسب
استفاده شود .همچنین استفاده از آزمونهای میانترم و پايانترم پیشنهاد ميشود .الزم
است چگونگي نظارت بر کمیت و کیفیت مواد و منابع درسي ،تدريس و روشهای
آموزشي و کمیت و کیفیت امتحانات و ارزشیابيهای تحصیلي به روشي تعريف و
تعیین شوند.
 از جمله معايب و کاستيهای بیشتر اندازهگیریهای تحصیلي ،تأکید بیش از
اندازه محفوظات در پايینترين سطح يادگیری يعني دانش است .در حالي که استادان
بايد شرايط و تغییراتي در نحوه ارزيابي خويش به وجود آورند که نهتنها دانش بلکه
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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است را ارزيابي و اندازهگیری کنند؛ از اينرو ،ميتوان برای رسیدن به اين امر از انواع
آزمونهای عیني و انشايي متناسب با هدفهای يادگیری و محتوای درسها استفاده
کرد.
 مشکالت و مسائل رواني و عاطفي ،نقش قابل توجهي در شکست تحصیلي
دانشجويان دارد .بنابراين پیشنهاد ميشود که دفتر خدمات مشاوره دانشجويي در سطح
دانشگاهها کارآمدتر شوند.
 در بسیاری از موارد ،افت تحصیلي دانشجويان ناشي از شناخت نداشتن
دانشجويان از قوانین و مقررات آموزشي موجود در دانشگاه است .گرچه وظايف
اساسي اطالعرساني به عهده استادان راهنما است اما پیشنهاد ميشود که اداره کل
آموزشي دانشگاهها اطالعات الزم و ضروری را در اختیار دانشجويان قرار دهند.
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