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 چکیده
تجارب زیسته  با هدف شناسایی پیشایندهای موّفقیّت و عدم موّفقیّت تحصیلی بر اساسهش وژـپاین 

ژوهش کنندگان در پدانشجویان موفق و مشروط با روش پژوهش کیفی پدیدارشناسی انجام شد. مشارکت
صورت که به بود 01دانشجو با معدل تحصیلی باالی  3وضعیت تحصیلی مشروط و  دانشجو با 02شامل 

ای هی گردید. مصاحبهآورجمعهدفمند انتخاب شدند و اطالعات آنان از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته 
جویان های دانشگردید. از مصاحبه لیوتحلهیتجزمکتوب درآمده و با روش کالیزی  صورتبه شدهضبط
های دانشجویان مشروط مضامین عوامل مضامین عوامل فردی و عوامل اجتماعی و از مصاحبه موفق
ر چنین دآمد. هم به دستتأثیر انگیزشی منفی همساالن و مشکالت خانواده ، مشکالت آموزش، فردی

 ،یلیعالقه به رشته تحص، هدفمندی، زیر مضمون مشترک شامل عملکرد تحصیلی قبلی 01 هاگروهمقایسه 
تأثیر انگیزشی دوستان و شرایط ، سازگاری با شرایط، مکان کنترل، امیدواری، تالش، های مطالعهمهارت

 .یردقرار گ مشاوران موردتوجههای مشاوره تحصیلی تواند در برنامهها انتزاع شد که میخانواده از تحلیل

موّفقیّت تحصیلی، مشروطی تحصیلی، تجارب زیسته، پدیدارشناسی توصیفی :یکلید یهاواژه
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 مقدمه
است.  انیدانشجو 0موّفقیّت تحصیلی هادانشگاهیکی از اهداف نظام آموزش عالی در 

عی و ارائه تعریف دقیق و جام قرارگرفته موردتوجهموّفقیّت تحصیلی از زوایای مختلف 
کاری بسیار مشکل است. در بسیاری از متون ، همه ابعاد و زوایا باشد رندهیدربرگ کهآناز 

یکسان در  1و عملکرد تحصیلی 2موّفقیّت تحصیلی با مفاهیمی همچون پیشرفت تحصیلی
شده  مطرحمشهورترین ابزار سنجش آن  عنوانبهو نمرات درسی و معدل  شده گرفتهنظر 
، 1؛ تین تو و پاسر2102، 6؛ دفریتاس2111، 1؛ چوی0441، 9)بونس و هاتکینسون است
( موّفقیّت تحصیلی را 0444) 4ستین(. آ2101، 3گیبسون و رنکین، نقل از یورک 2116

 یهارتبه و اتنمر طریق از که استکرده  تعریف کالسی زشموآ در نهاهوشمند پیشرفت
های موّفقیّت نشانه عنوانبههای دیگری مالک، عالوه بر معدل .شودیم داده ننشا کالسی

 ،( موّفقیّت تحصیلی را شامل سه جزء پیشرفت2114) 01. آرتینواندشدهیمعرفتحصیلی 
فقیّت موّ، ( در مدل خود2101داند. یورگ و همکاران )رضایت و تداوم انگیزش می

ها هارتفراگیری م، ی و شامل ابعاد اصلی دستاورد تحصیلیچندبعدتحصیلی را مفهومی 
 .اندتهپایداری و موّفقیّت شغلی دانس، رضایت، دستیابی به اهداف یادگیری، هاو شایستگی
ینی برای مقاصد پژوهشی که نتایج ع، ی بودن مفهوم موّفقیّت تحصیلیچندبعد باوجود

دستاوردهای تحصیلی که یکی از ابعاد موّفقیّت ، مدنظر استو محسوس تحصیلی 
در  .گرفته است قرارمالک عمل ، شودتحصیلی است و از طریق نمره و معدل ارزیابی می

عنوان یک نمود عینی از موّفقیّت تحصیلی و مشروطی به 01پژوهش حاضر معدل باالی 
 انیجودانشتحصیلی در انتخاب های عینی عدم موّفقیّت یکی از نمود عنوانبهتحصیلی 

 .است گرفته قرارمدنظر 
بدون ، ی پیشهادههاصطالح مشروطی در  دهدیممروری بر ادبیات پژوهشی نشان 

این  0411در سال  00. نخستین بار اسکارفشده استتعریف رسمی وارد حوزه پژوهش 
ت و اسمی ،چنینتجربی بکار برد. هم در پژوهشاصطالح را بدون ارائه تعریف مشخص 

                                                                                                                                        
1. academic success 

2. academic achivement 

3. academic performance 

4. Bunce, & Hutchinson 

5. Choi, N. 

6. DeFreitas, S. C. 

 

7. Tinto, V. & Pusser 

8. York, T. Gibson, Ch. & Rankin, S. 

9. Astin, A. W. 

10. Artino, A. 

11. Scarf, R. C. 
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در مقاله ، نیز بدون آنکه تعریف روشنی از این اصطالح ارائه دهند (0411) 0وینتر باتوم
 شدهنییعتاز سطح  ترنییپا خود برای اشاره به دانشجویی که نمره عملکرد تحصیلی وی

که نمرات خود را افزایش دهد  دشیمتوسط مؤسسه آموزشی بوده و به او فرصتی داده 
، 2)آرسند استفاده کردنداز اصطالح دانشجوی مشروط ، شداز موسسه اخراج می وگرنه
ده آمبا همین تعریف  شیوبکماین اصطالح  هادانشگاهی آموزشی هانامهنییآ(. در 2101
انگر بی شیوبکمای برخوردار نیست ولی از تعریف بسنده، . اگرچه این اصطالحاست
 حدنصاباش از دهد عملکرد تحصیلیی است که به دانشجو هشدار میتیوضع
تر پایین ،کندآموزشی دوره تحصیلی و دانشگاهی که تحصیل می نامهنییآدر  شدهفیتعر

ود شتعداد دروس انتخابی به وی فرصت داده می ازجملههایی است و با ایجاد محدودیت
 معدل تحصیلی خود را ارتقاء دهد.

ت پیشرف، یک نظام آموزشیدر نشانگر بازده آموزش  نیترردیدی نیست که مهمت 
شواهد پژوهشی مبنی بر تعداد  های کشور مادر دانشگاه .تحصیلی یادگیرندگان است

هایی در تحقق چنین هدفی است که دانشجویان مشروط حاکی از کاستی توجهقابل
 02ر حدود آما .جدی مواجه کند چالش با را عالی آموزش تواند نظامپیامدهای آن می

، (0142، برادران و اطلسی، آذری، های علوم پزشکی )فتیدرصدی مشروطی در دانشگاه
ها )کوهی درصدی مشروط شدن در مقطع کارشناسی دانشگاه 21آمار نزدیک به 

ای از این شواهد است. مروری بر متون پژوهشی ( نمونه0141، نصرآبادی و نوابی پور
ده ش انجامهای متعددی پژوهش، مشروط شدن دانشجویان دهد در ارتباط با عللنشان می

 9و یا شکست تحصیلی 1یکی از نمودهای افت عنوانبهمشروطی  هاآنکه در اغلب  است
مستلزم مرور متون حوزه ، مطالعه جامع موضوع، ینا. بنابرقرار گرفته است یموردبررس

را ف. در پژوهشی است، های عینی آن استمشروطی هم یکی از نمود کهافت تحصیلی 
، اجتماعی-اقتصادی، عوامل آموزشی نشان دادند (0142افضلی و دالور )، ی افضلیلیتحل

به ترتیب بیشترین تأثیر را برافت تحصیلی دانشجویان  تیجنسخانوادگی و ، فردی
-( در پژوهش خود به شش عامل روانی2101) 1آلویز-گراسپو و میگز، اند. ارثداشته

سازمانی و اجتماعی در افت تحصیلی دانشجویان ، اقتصادی، تحولی، گیخانواد، آموزشی

                                                                                                                                        
1. Smith, C. P. & Winterbottom, M. T. 

2. Arcand, I. 

3. drup-out 

 

 

4. scholar failure 

5. Arc, M.E., Crespo.B & Míguez 

Álvarez C. 
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( علل اصلی 2101) 0چنین در پژوهش رومنکنند. همدانشگاه گالیسیا در اسپانیا اشاره می
ر فشا، خانواده تیوضععوامل بیرونی )، عوامل درونی )شخصی(، شکست تحصیلی

شکالت تدریس معلمان و م، های درسیفشار اقتصادی( دشواری رشته، اجتماعی
خود علل شکست  در پژوهش( 2109) 2. موراروشده است ذکرمشکالت اقتصادی 

 ،مشکالت انطباق با محیط آموزشی، تحصیلی را به ترتیب شامل مشکالت خانوادگی
ات منفی تأثیر، شرایط نامناسب آموزشی، مشکالت روابط تحصیلی، مشکالت انگیزشی

 .کندیمای بیان های تحصیلی و حرفهراهنماییفقر و ضعف ، اعتیاد، محیط
های پیشگیرانه تواند در برنامهی خود ارزشمند است و میجابهها این یافته
اما دستیابی به راهکارهایی برای مداخله در پدیده عدم موّفقیّت ، یردقرار گ مورداستفاده

صیلی م موّفقیّت تحتری از این پدیده است. موّفقیّت یا عدتحصیلی مستلزم درک عمیق
ای عمیق است که پی بردن به جوانب مکتوم و های انسانی تجربههمچون سایر پدیده

ای آن مستلزم بررسی آن از زاویه دید کسانی است که آن را تجربه کرده و عوامل زمینه
رسد تعدادی از دانشجویان ورودی با درک انتظارات اجتماعی درگیر آن هستند. به نظر می

موفق به سازگاری با ، قبلی یهادورهزشی تحصیالت دانشگاهی و تفاوت آن با و آمو
شوند و تعدادی هم قادر به این سازگاری نبوده و شرایط و انطباق با انتظارات جدید می

 ندیر فرادگردند. باید دید چنین دانشجویانی های آن میدرگیر شکست تحصیلی و پیامد
ز انطباق مانع ا کنند که باعث تسهیل و یارا تجربه میاجتماعی –تحصیل چه شرایط روانی

پژوهش حاضر درصدد است با ، بنابراین؛ شودبا الزامات تحصیل دانشگاهی می هاآن
مشروط( ناموفق )( و 01معدل باالی موفق )بررسی تجارب زیسته تحصیلی دانشجویان 

به  قایسه این عواملپرداخته و با م هاآنبر وضعیت تحصیلی  مؤثربه شناسایی عوامل 
 تبیین این پدیده کمک کند.

 روش
 موردمطالعهتجربی یا توصیفی انجام شد. جامعه  1یدارشناسیپداین پژوهش با روش کیفی 

دانشگاه  41-46شامل دانشجویان شاغل به تحصیل مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 
و  شده بودندط یا چندمین بار مشرو نیاولبرای  49-41لرستان که در نیمسال دوم 

دانشگاه لرستان  41-46دانشجویان شاغل به تحصیل مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 
                                                                                                                                        
1. Roman, M. D. 

2. Moraru, M. 

3. phenomenological inquiry 
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کسانی  هاآنبود که از بین ، کرده بودندکسب  01معدل باالی  49-41که در نیمسال دوم 
ور طگیری هدفمند انتخاب و بهصورت نمونهبه، که مایل به مشارکت در پژوهش بودند

 ادامه یافت. هادادهبه عمل آمد و این فرایند تا اشباع  انفرادی مصاحبه
از  ،و مشروط موفقتر و درک تجارب زیسته دانشجویان دستیابی عمیق منظوربه

صاحبه در م سؤاالت پژوهش یاتادباستفاده شد. ابتدا با مرور  افتهیساختار مهینمصاحبه 
باز و بر اساس اهداف پژوهش تنظیم  صورتبهساختاری قالب فرم راهنمای مصاحبه نیمه

نفر از دانشجویان مصاحبه شد و با توجه به نظرات  2مقدماتی با  صورتبهگردید. سپس 
 ومانعجامعو برای اطمینان از  آمد به عملاصالحات الزم  هاسؤالو بازخورد آنان در مورد 

 به تأیید اساتید محترم رسید. هاآنکفایت ، تسؤاال بودن
ده هماهنگ ش هاآنبا ، کنندگانتدوین راهنمای مصاحبه و تهیه لیست مشارکتبعد از 

و ضبط مکالمات تکمیل گردید. سپس پژوهش و فرم رضایت آگاهانه برای مشارکت در 
 سؤاالتا شروع و ب« از تجارب تحصیلت بگو» یکلانفرادی و با عبارت  صورتبهمصاحبه 
 ترقیعمت برای کشف اطالعا« یشتر توضیح بدهلطفاً ب»و « این مطلب یعنی چه؟»اکتشافی 

خنده و... از ، ی از قبیل گریهرکالمیغچنین جهت ثبت اشارات ادامه یافت. هم
ها طی مراحل تحلیل و یادداشت شدهضبطمیدانی استفاده شد. اطالعات  هاییادداشت
 ( تحلیل شد.0134، )محمدپور 0کالیزی

وسط ی تنیبازب، هاافتهافزایش دقت و مقبولیت یبرای اطمینان از روایی پژوهش و 
و برای افزایش  9و جستجوی شواهد مغایر 1ی توسط همکارنیبازب، 2کنندگانمشارکت

ی هارشته، ی از هردو جنسکنندگانمشارکتهای پژوهش با دعوت از قابلیت انتقال داده
 لحاظ شد.، و دفعات مشروطی مختلف

 اهافتهی
و دانشجویان ناموفق وضعیت تحصیلی خود را چگونه توصیف  موفق: دانشجویان سؤال

ان معدل دانشجوی افتهیساختار مهیناز طریق مصاحبه  سؤالی پاسخ به این برا ؟کنندیم
 ،تجارب دوران دانشگاه، با محوریت تجارب تحصیلی دوران پیش از دانشگاه 01باالی 

دانشجویان ، چنینرفتند. همهای آینده مورد مصاحبه قرار گعوامل موّفقیّت و برنامه
عوامل  ،تجارب دوران دانشگاه، مشروط نیز با محوریت تجارب تحصیلی پیش از دانشگاه

                                                                                                                                        
1. Colaizzi 

2. member checking 

3. peer checking 

4. disconfirming evidence 
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ان های آنمصاحبه مشروطی و راهکارهای جبران مورد مصاحبه قرار گرفتند که از تحلیل
ت شترکامگرفتن و تلفیق بر اساس  اررـق مـه رکناآمد که پس از  به دستتعداد زیادی کد 

 آمد. به دست 2و  0مضامین به شرح جداول شماره ، و حذف موارد تکراری

 انتزاع شده از مصاحبه با دانشجویان موفق نیمضام .1جدول 

 حیطه مضمون مضمونریز ای از عبارات مهمنمونه
خوب/ قبولی در آزمون ورودی مدارس خاص/  و معدلنمرات 

 کسب مقام در المپیادها/ قبولی سال اول در کنکور/ ...
تجارب 

 قبلی

عوامل 
 فردی

پیشایندهای 
 موّفقیّت

ی/ مدیریت زمان/ هدفمندی در مطالعه/ مطالعه خوانشیپ
 لیمتکی/ تهیه منابع و بردارادداشتدرست دروس دانشگاهی/ ی

 جزوات/... موقعبه

مهارت 
 مطالعه

ه ی به رشتمندعالقهنگرش مثبت به تحصیالت دانشگاهی/ 
تحصیلی/ قصد ادامه تحصیل در رشته/ احساس غرور از 

 /...در دانشگاهتحصیل 

عالقه و 
 رضایت

و  موردعالقهآگاهانه رشته  انتخابپیدا کردن کار خوب/ 
 ی برای ادامه تحصیل/ درس خواندن برایزیربرنامهکاربردی/ 

 خدمت به جامعه/...
 یهدفمند

روزانه مطالب/ پیگیری مطالب تا درک کامل آن/ با تمام  مرور
قدرت تالش کردن در شرایط سخت/ پافشاری در انجام 

 ...تکالیف/

و تالش 
 یسرسخت

ی/ امید به یاری خدا/ صبر داشتن/ نیبخوشتوکل و امیدواری/ 
 دعا و عبادت/...

 امیدواری

با مشکالت پایدار/ مقابله  کنار آمدناحساس توانایی و مهارت 
رکز ی هدف/ عدم تمنیگزیو جای نیبواقع/ مسئلهمبتنی بر حل 

 بر کمبود امکانات/...

سازگاری 
کارآمد با 

 شرایط
تبدیل موقعیت چالشی به فرصت یادگیری/ رقابتی دانستن 
فضای دانشگاه/ الگوگیری از افراد موفق/ تمایل به تکالیف 

 /...زیانگچالش

انگیزه 
 پیشرفت

به توانایی  و باورمسئله/ ایمان  در حلخود  نقشتمرکز بر 
 .خود در موّفقیّت/.. ادهرا ودانستن طرز فکر  کنندهنییتعخود/ 

 نترلمکان ک
 درونی
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 حیطه مضمون مضمونریز ای از عبارات مهمنمونه
/ حمایت هابچهدادن به تحصیل  تیاهمی/ و دلگرمایجاد امید 

دادن برای ادامه تحصیل/تأمین امکانات/ پیگیری  زهیانگو 
 مشکالت درسی دانشجو/...

حمایت 
 خانواده

عوامل 
 اجتماعی

 /یتگرحمادرسی/ دوستان  و رقابتبودن دوستان  اهل درس
 مثبت دوستان/... تجارب

حمایت 
 دوستان

د/ از راهنمایی و تشویق اساتی یریگبهرهروابط خوب با اساتید/ 
ی لگرمو دی معلمان/ ایجاد اعتماد ریگسختتأثیرپذیری مثبت 

 .توسط معلمان/..

حمایت 
 اساتید

ها را نشان نمایان شدن مضامین عوامل فردی و عوامل اجتماعی از مصاحبه 0جدول 
 دهد.می

 انتزاع شده از مصاحبه با دانشجویان مشروط نیمضام .2جدول 

 مضمون زیرمضمون ای از عبارات مهمنمونه
حیطه 
 اصلی

 قبلی و اطالعات/ ضعف پایه هادر کالس و نامنظم حضور کم
ر دضعیف یا متوسط درسی  تیوضعدر رشته/ معدل پایین و 

 ..ی پیش از دانشگاه/.هادوره

تجارب 
 ناموفق

 عوامل
 فردی

پیشایندهای 
مشروطی 
 تحصیلی

 مطالعه دروس دانشگاهی به سبک دروس دبیرستان/ مطالعه
و بدون هدف/ نداشتن برنامه مطالعه/ فشرده درس خواندن 

 ی مطالب/...فراموش
 بی مهارتی

عدم آگاهی از واحدهای درسی/ عدم آشنایی با محیط 
ی از اطالعیبآن/  و عواقبدانشگاه/ عدم آگاهی از مشروطی 

 اساتید/...انتظارات 

فقدان 
 اطالعات

عدم عالقه به رشته و تحصیالت دانشگاهی/ اتالف وقت 
 دانستن تحصیل دانشگاهی/...

 فقدان عالقه

ی بندتیاولوی برای انجام کارها/ زیربرنامهی/ عدم فیبالتکل
 /...هاتیفعالقائل نبودن برای 

 هدفییب

ی هاتیفعال/ مشارکت نکردن در ترمدر طولدرس نخواندن 
 /...هادرسگرفتن  کمدستی دانشگاه/ ردرسیغدرسی و 

 تعلل ورزی
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 مضمون زیرمضمون ای از عبارات مهمنمونه
حیطه 
 اصلی

/ سخت مشکلکاری نکردن در مواجهه با و غصه خوردن 
گرفتن مشکالت/ ترسیدن شدید از مشکالت/ انکار مشکل/ 

 ...تداوم مشکالت/

ضعف حل 
 مسئله

جنس مخالف/  خصوصهو براحت نبودن با دانشجویان 
متفاوت/ مشکل  فرهنگ بای/ راحت نبودن ریناپذانعطاف

 /...هادر بحث/ عدم مشارکت در خوابگاهسازگاری 

عدم 
 سازگاری

ساتید/ ا دانستن ریسختگمقصر دانستن دیگران در مشروطی/ 
، خانواده، اساتید) یرونیبجستجوی انگیزه از عوامل 

 دوستان(/...
 سبک اسناد

احساس عدم توانایی قید درس را زدن/ تصمیم به انصراف/ 
یری تر/ پیگبرای ادامه دوره/ تصمیم به گرفتن مدرک پایین

 نکردن مشکالت درسی/...
 ناامیدی

 وی پشت سرهم هاکالسمنابع درسی/  موقعبهعدم معرفی 
/ عدم رضایت از هاکالسبودن  کنندهکسل /کنندهخسته

 ...تدریس اساتید/

ی هاروش
 تدریس

مشکالت 
 آموزش

مطالب/  کردن بر حفظ/ تأکید اساتید ترمانیمنگرفتن امتحان 
 ابهام در سؤاالت امتحان/ نامشخص بودن انتظارات استاد/...

ی هاوهیش
 ارزشیابی

پیشایندهای 
مشروطی 
ایجاد ناامیدی/ پایین آوردن انگیزه دانشجو/ سختگیری و  تحصیلی

ی بعضی اساتید/ درک نکردن دانشجو/ عدم راهنمایی بداخالق
 ندادن/... و مشورت

مشکالت 
 استاد تعامل

درس نخواندن/ تلف کردن وقت/ پرت کردن حواس دانشجو/ 
مطالعه/ دوستان با وضعیت درسی  زهیانگو فاقد  عالقهیب

 ...ضعیف/

مشکالت 
انگیزش  دوستان

منفی 
 همساالن

/ داشتن در خوابگاهممانعت از درس خواندن دانشجو 
و  هایاتاقهمتحصیلی مشابه/ اهل درس نبودن  مشکالت

 کردن دانشجو هنگام مطالعه/... مسخره
 هایهمکالس

اجبار / القاء ناامیدی/ عدم راهنمایی/ پیگیریعدم نظارت و 
ر قرار دادن به خاط فشارتحتبه انتخاب رشته خاص/  دانشجو

 ...زدن/ و سرکوفتشغل/ مقایسه 

 عدم
مشکالت  تیحما

 خانواده
 ،طالق، فوتخانواده )/ مشکالت مالی/ آشفتگی سوادییب

 ...اختالفات والدین(/
 مشکالت
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 مضمون زیرمضمون ای از عبارات مهمنمونه
حیطه 
 اصلی

 خاص
 خانواده

تأثیر انگیزشی منفی همساالن ، مشکالت آموزش، مضامین عوامل فردی 2طبق جدول  
 .شده استها انتزاع خانواده از مصاحبهو مشکالت 

 صورتبهها دهد تعدادی از مضامین و زیرمضموننشان می 2و  0مقایسه جداول 
در  اهزیرمضمون. این است یافتهگیری متفاوت در هردو گروه ظهور مشترک اما با جهت

 .شده است خالصه 1جدول 

 هاصاحبهی نمایان شده در تحلیل مهازیرمضمونمقایسه  .1 جدول

 موفقزیرمضمون نمایان شده در دانشجویان   زیرمضمون نمایان شده در دانشجویان مشروط
 تجارب تحصیلی موفق قبلی تحصیلی ناموفق پیشین تجارب

 اهداف سطح باال نییو تعهدفمندی  روشن نبودن اهداف
 ی به رشته تحصیلیمندعالقه عالقگی به رشته تحصیلیبی

 های مطالعه کارآمدمهارت مطالعههای ضعف مهارت
 یسرسختتالش و  ی درسیهاتیفعالتعلل در انجام 
 توکل و امیدواری امیدینا

 مکان کنترل درونی یانطباق ریغسبک اسناد 
 سازگاری کارآمد با شرایط ی با شرایطدر سازگارناتوانی 

 خانوادهبرخورداری از حمایت و نظارت  خانواده پیگیریو  عدم ترغیب
 برخورداری از حمایت دوستان اثر انگیزشی منفی همساالن

عوامل ، مضامین عوامل فردی، در تحلیل مصاحبه هردو گروه 1بر اساس جدول  
 .است یافتهمشترک ظهور  صورتبهخانوادگی و اثر انگیزشی همساالن 

 گیریبحث و نتیجه
در هر دو گروه از دانشجویان پایه و عملکرد درسی قبل ، های این مطالعهبر اساس یافته

ویان که در دانشج شدهیفتوصتحصیلی فعلی  تیوضعاز دانشگاه از عوامل مرتبط با 
های تحصیلی پیش از درسی متوسط و ضعیف در دوره تیوضع صورتبه، مشروط
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از عملکرد تحصیلی خود در  هاآنافت در دوره دبیرستان و عدم رضایت  ژهیوبهدانشگاه 
از عملکرد تحصیلی خود  موفقدانشجویان  کهیدرحال قرارگرفته مورداشارهاین دوران 

ای ههای پژوهشاند. این یافته با یافتهآمیزی بیان کردهتجارب موّفقیّت، دوراندر آن 
 هماهنگی (0444، و آستین 0131، ؛ هاشمی و همتی0133، کوهستانی و رضایی، )عنبری

و  ترازهتدارد. تأثیر انگیزشی اطالعات و تجارب تحصیلی قبلی در یادگیری مباحث 
ر دافزایش یا کاهش انگیزه دانشجویان  تبعبهاحساس شایستگی یا عدم شایستگی و 

بر اساس این  ( قابل تبیین است.2102، 0گری )دسی ورایانتعیینتئوری خود چارچوب
 ،در انسان است شناختیروانهای بنیادین کی از نیازکه یشایستگی  به زنیا یضاارتئوری 

 نشجویانیدا .دشو یگیردیا تکلیف به نسبت ننشجویادا عالقه نگیختنابر موجب تواندیم
 ایبر یبیشتر احتمالبه، دانندیم شایسته تکلیفیرا در  دخو، بر اساس تجارب قبلی که

جدیت بیشتری برای انجام تالش و و  هستندقائل  همیتا تکلیفدر آن  فعالیت ارتکر
 دهند.از خود نشان می آن

های مناسب مطالعه دروس دانشگاهی بوده چنین دانشجویان مشروط فاقد مهارتهم
 وفقمدانشجویان  کهیدرحالپرداختند. های دوران دبیرستان به مطالعه میو با همان روش

متفاوت با دانشجویان  کامالً ترمطولریزی مطالعه در روش مطالعه و هم برنامه ازنظرهم 
، 1(؛ )رنزولی2101، 2و کوثراحمد ، خان) یهاکردند. این یافته با یافتهمشروط عمل می

 ( هماهنگ است.0142، و چنگیز انصاری، دوستحق( و )2114، 9(؛ )بالدوف2101

و  هازشیانگ آمده است. به دستهای عالقه و انگیزه تحصیلی یکی دیگر از زیرمضمون
عامل مرتبط با موّفقیّت  عنوانبهی متعددی هاپژوهشی تحصیلی در هایریگجهت

؛ 0149، ؛ لطفی عظیمی و ابراهیمی قوام0142، تحصیلی )مؤمنی مهموئی و پاکدامن
و  (0146، عرفانینقل از  2100، کوتزی، 2101، ؛ موال0141، خدیوی و وکیلی مفاخری

( 2109، عامل مرتبط با افت و مشروطی تحصیلی )مورارو عنوانبهکمبود و نقصان آن 
 همسو است.، هاآنی پژوهش حاضر نیز با هاافتهکه ی گرفته است قرارمورد تأکید 

ی هدفی و بیفیبالتکلدانشجویان مشروط از نوعی  کهیدرحالدر پژوهش حاضر  
زدند. این می با اطمینان از اهداف آینده خود حرف موفقدانشجویان ، کردندصحبت می

مورارو (؛ 2101) 1یکو کلسیراگلو ، گالمز، راپورت، های پژوهش عطایها با یافتهیافته

                                                                                                                                        
1. Deci, E. L. & Ryan, R. M 

2. Khan, Y. A., Ahamad, Z., & Kousar, S. 

3. Renzulli, S. J. 

4. Balduf, M. 

5. Atay, S, Ruppert, JJ Gülmez, N, 

Çırakoğlu, B, Kılıç, H. 
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در ، ی و وضعیت تحصیلیهدفمند( هماهنگ است. رابطه 2114بالدوف )( و 2109)
چارچوب انگیزه پیشرفت قابل تبیین است. انگیزه پیشرفت یا انگیزش موّفقیّت را میل یا 

به  هانآکه موّفقیّت در  انددانستهیی هاتیفعالاشتیاق برای شرکت و کسب موّفقیّت در 
وای موجب تمرکز ق، ی در سطح بهینهگذارهدفیی شخصی وابسته است. و تواناکوشش 

 اهتواند با جهت دادن به فعالیتو می شودها میو هماهنگی فعالیتایجاد انگیزه ، فکری
 کند. یاری در آموختنو تسهیل فرایند یادگیری فرد را 

ی کوشو سختورزی دانشجویان مشروط و تالش تعلل، هازیرمضمونیکی دیگر از  
در  ،های آموزشی و تحصیلیدر محیط ورزیتعلل پیامد منفی دانشجویان موفق است.

، بوهک، برونوت، میچینو؛ 2101، 0ای از عملکرد تحصیلی پایین )حسین و سلطانگستره
ها ها و بحثتر و شرکت غیرفعال در کالسنمرات پایین، (2100، 2جوهل و دالول

، اکیرش، کاگان) یلیتحصرضایت پایین از عملکرد و شکست ، (2100، )میچینو و همکاران
تفاوت در سطح  .شده است گزارشورز دانشجویان تعلل( در 2101، 1ایلهان و کاندمیر

ی تحصیلی همچون مدیریت هامهارتانگیزش تحصیلی و برخورداری از ، هدفمندی
ر ی آنان دکوشسختورزی یا تواند از پیشایندهای تعللزمان و تکلیف در دو گروه می

 ی تحصیلی باشد.هاتیفعالانجام 
 دانشجویان کهیدرحال، تحصیلی خودتوصیف دانشجویان از تجارب  براساس 

 با دانشجویان موفق، اندنبودهمؤثر با شرایط دانشگاه  و کارآمد سازگاری به مشروط قادر
 ادشدهجیا شرایط یریپذانعطافداده و با  انطباق جدید شرایط با را خود دانشگاه به ورود

سب کردند. ک را الزم تحصیلی یهاموّفقیّت، خود موقعیت بر تسلط با و پذیرفته بودند را
، نوابی پور ،یی که مشکالت انطباق با محیط آموزشی )کوهی نصرآبادیهاافتهبا ی افتهاین ی

، (؛ )اسپالمایر2102، 9(؛ )تین تو2109، ؛ )مورارو(2101، (؛ )رنزلی0142، یو صفوگنجی 
( را از عوامل 2101، به نقل عطای و همکاران 2102، 1الیوت و پریس، گیلمک، الو

 هب توان گفت ورودهماهنگ است. می، اندکردهشکست تحصیلی دانشجویان گزارش 
 یهایژگیو و فرد شناختیروان یهانهیزم اساس بر است و مهم رویداد یک دانشگاه
 در فرد شودیم موجب رویدادی چنین .دارد دنبال به را متفاوتی یهاواکنش، محیطی

                                                                                                                                        
1. Hussain, I., & Sultan, S. 
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 اب رویارویی و اجتماعی ارتباطات در سازگاری، جدید محیط با انطباق-جدایی فرایند
 یا ( موّفقیّت0142، فتی و همکاراننقل از  0441، )کنی زعمبه .کندتجربه  را مشکالت

 در ادشدهجیا تغییر به نسبت فرد یدهپاسخ خاص یهاوهیش به تحصیلی موّفقیّت عدم
رد. وی بستگی دا شناختیروان یهانهیزم اساس بر دانشجوعنوان بهفرد  زندگی شرایط

است  مسئلهیی همچون مهارت حل هامهارتی از مندبهرهمستلزم ، سازگاری با موقعیت
ی این پژوهش حاکی از ضعف مهارت حل مسئله در دانشجویان مشروط برای هاافتهو ی

 مشکالت تحصیلی و دانشگاهی بود. ازجملهمواجهه با مشکالت و 
 در و توکل یدواریو امناامیدی در دانشجویان مشروط ، هازیرمضمونیکی دیگر از  

 ؛ میکائیلی0141، های )کیافر و همکارانبود. این یافته با یافته پژوهش موفقدانشجویان 
 طورهمان ( همسو است.0141، وند یوسف رادمهر و، قدم پورنقل از  0141، و همکاران

رایندی ف و ی علمیهاموّفقیّتمعتبر برای  کنندهییشگویپ( امید را یک 2112) 0دریاسناکه 
ی هاراهنیز  از تفکر راجع به هدف فرد همراه با اشتیاق برای حرکت به سمت هدف و

 هاحلاهربا کاهش اشتیاق فرد برای یافتن  تواندیمناامیدی نیز ، داندیمرسیدن به آن هدف 
 ی گذارد.جابهو تالش برای رسیدن به هدف بر عملکرد تحصیلی اثرات منفی 

زیرمضمون بعدی سبک اسناد است. دانشجویان مشروطی عملکرد ضعیف تحصیلی  
اه خوابگ، مشکالت خانواده، سختی دروس، خود را به عواملی همچون سختگیری اساتید

بر  وفقماند. در مقابل دانشجویان دادهنسبت ، اندکنترلیرقابلو غو... که عواملی بیرونی 
پلمایر و )اس . این یافته با نتیجه پژوهشدارند دیتأکنقش و تالش خودشان در موّفقیّت 

اسناد  ( همخوانی دارد. بنا به نظریه2101، عطای و همکاراننقل از  2102، همکاران
 و موّفقیّت یهاعلت از فرد تفسیر و ادراک ( چگونگی0446، 2کلّینقل از  0431، )واینر

اد و بسته به نوع اسن گرددیم محسوب انگیزش یکنندهنییتع عوامل از یکی شکست
 بگذارد. ها تأثیربر عملکرد آن تواندیمکه  ردیگیمشکل  هاآنانتظارات متفاوتی در ، افراد
یی است که فقط در تحلیل مصاحبه هازیرمضمونفقدان اطالعات دانشگاهی از  

ن و ماز مدیریت یهامهارت، دانشگاه محیط .است یافتهمشروط ظهور  دانشجویان
 ازجمله ساتیدا با تعامل هایرتاـمه، و سطح انتظار اساتیدشیابی ارز هنحو، هـمطالع

این  د.اناطالعات کافی نداشته هاآننسبت به ، اندکه دانشجویان اظهار داشته مواردی است
( هماهنگ 2109، ( و )مورارو0142، و همکارانیافته با نتایج پژوهش )کوهی نصرآبادی 
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 ،دروس و چارت آموزشی، است. دانشجویان ورودی به اطالعاتی در مورد رشته انتخابی
از دانشگاه نی ...، رفاهی، آموزشی یهاو دستورالعملقوانین ، هانامهنییو آسیستم آموزش 
ری های محیط تحصیلی پیشگیمشکالت ناشی از عدم آشنایی با ویژگی دارند تا از بروز

)کوهی  ی اول و دومهاترمدرصد زیادی از دانشجویان در  آید. مشروط شدن به عمل
؛ استینبریکنر 2101، ؛ رومن0136، خزایی رضایی و، ؛ خزائی0141، نصرآبادی و نوابی پور

 است. ذکرقابلن اطالعات دانشگاهی ( نیز در ارتباط با فقدا2109، 0و استینبریکنر
از  و خانواده پیگیریو  تیحماعدم زیرمضموناز تحلیل مصاحبه دانشجویان مشروط  

فته با . این یاشده استانتزاع ، خانواده تیو حماترغیب  موفقتحلیل مصاحبه دانشجویان 
)افضلی و ، (0136، و همکاران (؛ )خزایی0136، نیازی و امینی، فرت )تمناییمطالعانتایج 

همسو است. ، (0149، و همکاران دوستحق)، (2101، (؛ )ارث و همکاران0142، همکاران
 ثبحقابلامروزه درگیری و مشارکت والدین در امور تحصیلی فرزندان یکی از حقایق 

اگرچه ضرورت مشارکت والدین در امور تحصیلی فرزندان در سنین کودکی و  است.
هایی که بین شرایط ولی پژوهش، تر استدانشگاهی محسوسنوجوانی و مقاطع پیش

دوست و حق، 2109، اند )موراروهایی یافتهخانواده و وضعیت تحصیلی دانشجویان رابطه
( خود شواهدی برای 2101، ارث و همکاران، 0142، افضلی و همکاران، 0149، همکاران

 دانشگاهی است. برای جوانان اهمیت نقش خانواده در عملکرد تحصیلی حتی
 زیرمضموندر تحلیل مصاحبه دانشجویان مشروط مضمون مشکالت آموزش با سه  

های نامناسب ارزشیابی و تعامل ضعیف روش، های تدریس اساتیدکیفیت نامطلوب روش
و  نیدرو ملاعونامناسب بودن ، هار اساس پژوهش. باست یافتهدانشجو ظهور -استاد

، ؛ ارث و همکاران0142، همکارانو افضلی ) یآموزشعوامل  قبیل از شیزموآ منظابیرونی 
های نامناسب آموزشی و ضعف راهنمایی طیو شرامشکالت روابط تحصیلی ، (2101

مشکالت تدریس ، های درسیدشواری رشته، (2109، ای )موراروتحصیلی و حرفه
ضعف مشارکت در محیط یادگیری )کوهی نصرآبادی و ، (2101، معلمان )رومن

 هااستیس، (0136، و همکارانفضا و تجهیزات نامناسب )تمنایی فر ، (0142، همکاران
( از عوامل آموزشی مرتبط با 2101، نظام آموزشی )ارث و همکاران هاییمشخطو 

وان از تمی، شکست تحصیلی و مشروط شدن دانشجویان است. در تبیین این موضوع
( کمک گرفت. در کالس درس استاد 0441تو )الگوی انسجام تحصیلی و اجتماعی تین 
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، رستسلط بر موضوع د، تهیه محتوای آموزشی مفید ازجملههایی تکنیک یریکارگبهبا 
تعامل  ،های آموزشی متنوع و متناسب تدریس و ارزشیابیاستفاده از روش، روشنی بیان

 ه وجودبمثبت با دانشجویان و راهنمایی و مشاوره آنان در امور آموزشی وضعیتی را 
احتمال رضایت دانشجو از فضای ، آورد که با ایجاد محیط یادگیری مشارکتیمی

 رد.بهای درسی را باال میانگیزه تالش برای یادگیری و فعالیت تبعبهدانشگاهی و 
، ی انتزاع شده در این مطالعههازیرمضمونتوان گفت اگرچه ی میبنددر جمع 

ی طورکلبهاما ، خوردهمپوشانی به چشم می هاآنتنیده هستند و بین درهم طورمعمولبه
ای هعوامل خانوادگی و مشکالت آموزشی با یافته، در سه محور اصلی یعنی عوامل فردی

پیشایندهای وضعیت  عنوانبهرا  هاآنهای پیشین هماهنگ هستند که توجه به پژوهش
 .کندتحصیلی ضروری می

 منابع
افت  در حوزه شدهانجامی هانامهانیپای بر لیفرا تحل (.0141ع. )، دالور و .،ا، افضلی ،م.، افضلی

 .99-21، (01) 1، تربیتی یریگاندازه فصلنامه .تحصیلی
ای عوامل مؤثر برافت تحصیلی (. بررسی مقایسه0136م. )، امینی و .،م، نیازی ،م.، تمنایی فر

 09، شاهد رفتار دانشگاهپژوهشی دانشور -دوماهنامه علمی .و ممتازدانشجویان مشروط 
(29) ،14-12. 

اجتماعی -های فردی(. ارتباط ویژگی0149ط. )، چنگیز و .،ر، انصاری ،.ع، دوستحق
در ه ی توسعهاگاممجله  .دانشجویان علوم پزشکی کشور یا افت تحصیلی دانشجویان

 .131-111، (9) 02، پزشکی آموزش

 ننشجویادا تحصیلی و دیفر یهایژگیو سیر(. بر0136ص. )، خزائی و .،م، رضایی ،م.، خزائی
، پزشکی معلو هنشگادا نسمنا علمی مجله .موفق ننشجویادا با مقایسه در ناموفق پزشکی

4 (2) ،31-42. 
اس ی پیشرفت تحصیلی بر اسنیبشیپی انگیزش یادگیری در اواسطه(. نقش 0146ن. )، عرفانی

 09 ،تربیتی شناسیروانمجله مطالعات  .انآموزدانشراهبردهای شناختی و فرا شناختی 
(26) ،061-043. 

 ازنظر رویکرد مقایسه دو گروه از دانشجویان(. 0133ک. )، رضایی و .،ح، کوهستانی ،ز.، عنبری
 طرح .لوم پزشکی اراکانگیزشی برای یادگیری در دانشگاه ع راهبردهای یادگیری و
 .0133 سالپژوهشی 
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 افت علل بررسی سیستماتیک (. مرور0142ر. )، اطلسی و .،ح، برادران ،ش.، آذری ،ل.، فتی

 مرکز پزشکی مجله آموزش در توسعه یهاگاممجله  .پزشکی دانشجویان تحصیلی

 .011-011، (2) 01.پزشکی آموزش توسعه و مطالعات
 امید نظریه بر مبتنی گروهی آموزش تأثیر (.0141ل. )، وند یوسف و .،پ، رادمهر ،.ع، قدم پور

مجله  .اول متوسطه دختر انآموزدانش تحصیلی سرسختی و اشتیاق میزان بر اسنایدر
 .09-11،0، ی تربیتیهاپژوهش

. طرح میزان مشروطی دانشجویان دانشگاه کاشان(. 0141) .م، نوابی پور و .،م، ینصرآبادکوهی 
 دانشگاه کاشان. و توسعهی زیربرنامهمدیریت ، و توسعهپژوهشی معاونت طرح 

(. تبیین نقش عوامل سازمانی 0142) .س، صفوی و .،م، گنجی ،م.، نوابی پور ،م.، کوهی نصرآبادی
)مطالعه موردی: دانشگاه  آن و کاهشراهکارهای کنترل  در افت تحصیلی دانشجویان و

 .063-090، (1) 00، یسازمانفرهنگ مجله مدیریت .کاشان(
 .شناسان. تهران: جامعه0 ج کیفی یشناسروشضد روش منطق و طرح در  (.0134ا. )، محمد پور

راهبردهای یادگیری توسط  یریکارگبه(. مقایسه میزان 0131ا. )، همتی و .،ا .س، هاشمی
 .096-011، (2) 1، تربیتیی تازه در علوم هاشهیاندفصلنامه  .ناموفقدانشجویان موفق و 
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