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مسألهیانبومقدمه
استکردهایفابشريجوامعبقايوتداومدراساسینقشدیربازازپرورشوآموزش

ورشد.اندیافتهبیشتربقايشوندمجهزسالحاینبهبهتراندتوانستهکهکشورهاییو
هادولتآموزش،برايتقاضا.ماستعصرمشخصوجوهازیکیآموزشهاينظاميتوسعه

وخدماتيتوسعه.دارندمبذولزمینهدراینرابسیاريتوجهکهاستکردهمجبوررا
زیاديهايهزینهدانشگاهیهايآموزشبهنیازجهاناقتصاديپیشرفتوصنایعگسترش

افتايگفتهبهیاتحصیلیشکست؛نمایندپرداختراآنبایدهادولتکهداردپیشدررا
ومسئوالنواساتیدمربی،ومعلممادر،پدر،ازاعمکسهمهکهاستايواژهتحصیلی

درآیا:کهدهدمیقرارپرسشاینبرابردرراآنانوآوردمیخودبهراجامعهریزانبرنامه
شوم؟موفقآنجبرانبهکهکنمچهآرياگرایم؟داشتهقصوريمیانه

سويازتحصیلیهايشکستجبرانوپیشگیريبرايهاییکوششخوشبختانه
سهممیانایندرامااستشدهانجاماجتماعیوآموزشیریزانبرنامهوسساتؤمافراد،

اینبروزازجلوگیريدرتوانندمیعالیآموزشمراکزوهاخانوادهویژهبهکهراثريؤم
علمطالبیکتحصیلیشکستاینکهتشخیصبرايشود.میمتذکرنمایندایفافاجعه
برخی.درآیندتجدیدنظربهبایدمطالبیسلسلهشودروشناوتحصیالتسطحازنظرصرف

وفرهنگیفقروجودخانوادگی،نامناسبشرایطفرد،سرشتپیشجملهازعواملآناز
وتشخیصدسترسقابلپرورشیوآموزشیامکاناتکمبودومحیطیوخانوادگی
.هستندپیشگیري
افتازمنظور.استنقصانوکاستوکمکمی،کمبود،معنیبهلغوينظرازافت
نامطلوبسطحیبهبخشرضایتسطحازدانشجویانتحصیلیعملکردکاهشتحصیلی

نظردرتحصیلیافتمعادلنیزتحصیلتركيکلمهفارسیمتونازبعضیدرامااست.
سطحبهباالترسطحیکازنزولازاستعبارتتحصیلیافتعبارتیباستشدهگرفته
آن،دقیقمعنايبهتحصیلیافت).1375:51بیابانگرد،(آموزشوتحصیلازترپایین
درفردبالفعلتوانوبالقوهاستعدادوتوانبینتوجهیابلقي فاصلهکهاستزمانی
يهمهتواندمیتعریفاینچهاگر.باشدمشهودتحصیلیپیشرفتودرسیهايتفعالی

بهعمدتاًوماندهعقبتحصیلازتحصیل،درپیپیهايشکستدنبالبهکهراکسانی
کهشوددانشجوییوآموزدانشهرشاملتوانمیوشودنمیخالصهتجدیداصطالح
.اوستانتظارحدوبالقوهتوانازکمتراوهیدانشگاپیشرفتوآموزشگاهیهاياکتساب

وتحصیلیافتدچاراستممکننیزتیزهوشدانشجویانتعریفایناساسبرلذا
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تربیتوتعلیماهدافدراما.نسبیوعاماستايلهمسأتحصیلیافتلذا؛شوندآموزيکم
يدورهپایانتاآموزشکردناجبارتربیتوتعلیمهدفکهاستشدهعنوانگونهاین

تحصیلیافتجزءنمایدتحصیلتركدورهاینپایانتافرديچناچهواستراهنمایی
.شودمیمحسوب

نظري پژوهشمبانی
نگرانیودلسرديکهشودمیسببدانشگاهمختلفهايبخشدرصحیحریزيبرنامه
ایندرنیزماديوسانیانهايسرمایهویابدکاهشآنهاوضعیتبهنسبتدانشجویان

نخواهدهدفبههرگزنباشدصحیحریزيبرنامهدارايکهسازمانیکلیبطور.نرودهازمینه
وداشتهدانشجویانعلمیسطحبرمنفیثیرتأخودهادانشگاهدرریزيبرنامهعدم.رسید

نوعاینازییهانمونه.آوردمیفراهمتحصیلوعلمامربهنسبتراآنهادلسرديموجبات
بردنباالجهتهادانشگاهدرآموزشیکمکوسایلووامکاناتفقدانچونتوانمیرا

درکهمشکالتیدیگروتحصیلازفراغتازبعدمناسبشغلکردنپیداعلمی،سطح
برد.نامشودمیدانشجویاندرخودیابیونفسبهاعتمادشدنکمسببهادانشگاه

اندداشتهبسزاییثیرتأکهمنفیاستعاملیخوداجتماعیوفرهنگیواقتصاديمشکالت
بیگانههايفرهنگدستخوشکمتردارندقرارباالترسطحدرعلمینظرازکهکشورهاییو

درشدهارائههايآموزشبهمربوطهاپیشرفتاینتمامکهاستمحلیدانشگاه.شوندمی
بایدپس.شودمیتولیدآندرنووروشنهاياندیشهکهاستمکانیواستآن

برثرؤمعواملوشدهبررسیهادانشگاهمشکالتوشودبخشایندرزیاديگذاريسرمایه
آنهاکاهشدرسعیوشناساییمملکتنداینسازانآیندهکهدانشجویانتحصیلیافت
سازماندرافرادیادگیريدفراینازیادگیرندهسازمان.شودمیشروعافرادازیادگیري؛شود
ضروريسازمانیادگیريدركتسهیلبرايفرديیادگیريفراینددرك.استآمدهپدید
، 1ایکهارا(شودنمیمنجرسازمانییادگیريبهالزاماًفردي،یادگیريحال،هربه.است

انیسازمیادگیريمنظوربهفرديیادگیريتلفیقيیادگیرندهازمانسيهوظیف).1999
يهزمیندرآنيهتوسعواستشدهمطرحگوناگونايهدیدگاهازادگیريیمفهوم.است

فردي،یادگیرييشدهشناختهرویکردهايوسیع،بطور.داردطوالنیتاریخیروانشناسی،
استگشتالتيهنظریواجتماعیـناختیشيیهنظرشناختی،يهنظریرفتاري،ينظریه

1 Ikehara



93زمستان ،2شماره،نهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 186

مفهومشدننروشبراي.استشدهمطرحیادگیريهايمدلازسیعیويمحدودهدرکه
.دادتشخیصنظريمتونمرورباراکانونچهارتوانمیسازمانییادگیري

سازمانییادگیريدرفرديیادگیرينقشبریادگیرييزمینهدراولیهتحقیقات
يشیوهبامتفاوتي،فردیادگیريبهوابستگیباسازمانییادگیريسیستم.داشتتأکید

).1983، 1(شیرواستاوااسـتشدهبررسیسازمانیاعضـاييههمبرايدانش،تقسیم
نظردریادگیري،برايسازمان،نمایندگانراافـرادسـازمانی،یـادگیرياینکهممهينکته

دردافراکهافتدمیاتفاقزمانیسازمانییـادگیري).1978، 2(شون و ارگریساستگرفته
هاآن. کنندبررسیسازمان،درراآنسپس،کنند،تجربهرامبهمموقعیتیسازمان،یک
عدمکلیفرایندتناسـبعـدمدلیلبهپاسخ،وفعالیتانتظارموردوواقعینتایجبین

وسازمانیپدیدیاسازمانازتصوراتشاناصالحبرايبنابراین،کنند،میدركراتطابق
يهنظریوسیلهبدین.کنندمیتالشانتظاراتونتایجآوردنبرايهایشانلیتفعابازسازي
ویادگیريموجـببهیادگیرنـدهسـازمان(همان).کندمیتغییراستفادهموردسازمانی

ترسریعآموختنبرايسازماندرانسانینیرويتوانایی.شودمیشناختهافرادشرفتار
یادگیرندهسازمانبرايتوجهقابلرقابتیمزایايایجادباعثدیگر،هايسازمانبهنسبت

دفراینقطریازرادافکهافتدمیاتفاقزمانیسازمانییادگیري).1998، 3دگوس(ودشیم
سازمانیکبنابراین،.دارندیکدیگرباايهوشیارانهتعاملتجربه،موجببـهووزشآم

دکنزتمرکانکارکنرديفلتکامافـزایشومـدیریت،ارزیابیبربایـدابتدا،دریادگیرنده،
).1998و دیگران، 4(اسکاربرو

که آن را به وجودکارکردگرایی، یک کل مرکب از اجزائی استيبر اساس نظریه
است دچار تغییر و ممکنآورند و در بقاي آن سهیم هستند، اگر چه هم اجزا و هم کلمی

یک نظام يبافتهکوشد تا ماهیت در همردگرایی میدگرگونی شوند. بدین ترتیب کارک
).1372اجتماعی را در کلیت آن درك نماید (اسکیدمور، 

فرض اصلی این نظریه این است که جامعه و نهادهاي موجود در آن مثل آموزش و
اي هستند که هر یک نقش مهم و ضروري در حفظ بقاي کلپرورش، اجزاء به هم پیوسته

کنند. در این رهیافت کارکرد جامعه شباهت زیادي به کارکرد بیولوژیک بدنجامعه ایفا می
کنند و هر عضويآدمی دارد. بدین ترتیب که هر یک از اعضاء براي بقاي بدن فعالیت می

1 Shirvastava
2 schon & Argyris
3 Degeus
4 Scarbrough & al et
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طور که وجود قلب یا مغز براي بقاي آدمیکند. هماننقش مهمی در کل نظام بدن ایفا می
نیز براي بقاي جامعه، ضرورت دارد. در چهارچوبموزش و پرورشآضروري است، وجود 

پردازي به تحلیل اثرات ی آموزش و پرورش، این شیوه نظریهشناسسطح کالن جامعه
پور، پردازد (شارعن: آموزشی بر کل جامعه میآکالس درس بر حسب کارکرد 20ساختار
1387 .(

ر حسب کارکرد خود بمدرسه بر حسب کارکردش براي نظام آموزشی و نظام آموزشی
بدین معنا که کالس درس عاملی ). 1981(رابینسون، نمایندایفاي نقش میبراي جامعه

شود که بتواند براي ایفاي اي تربیت میشخصیت افراد به گونهاست که از طریق آن
).1981داشته باشد (دماین، هاي بزرگسالی آمادگینقش

گر و ندارها یا ماعی به دو گروه داراها یا سلطهتهاي اجمتضاد، نظايبر مبناي نظریه
شوند که دائماً در حال ستیزه و تنش هستند. ثروتمندان از قدرت، تقسیم میسلطه بر

امتیاز و نفوذ و کنترل جامعه برخوردارند و فقرا در مقابل در کسب سهمی از ثروت، کاالها،
ل مبارزه هستند و این تهدیدي جامعه بطور دائم با گروه ثروتمند در حاثروت و قدرت

ویژه آموزش و پرورش از این دیدگاه تعلیم و تربیت به.اجتماعی موجوداست براي ثبات
قشرها و طبقات خاص جامعه براي تحکیم هنجارها و اي است در دسترسمی، وسیله

جامعه. دیدگاه تضاد، آموزش و پرورش همگانی را بههاي مورد نظر و دوام خود درارزش
زش نند که راهیابی به سطوح عالی آموکتلقی میداريسرمایهينوعی ابزار جامعهيمنزله

کند. ص و اغواء و فریب مردم، کنترل میتخصیو پرورش را از طریق کارکرد گزینش و
آن افراد جامعه را در جهت مختلفطریقکسانی که بر نظام آموزشی تسلط دارند، از

).54: 1377زاده، ی کنند (قلیتحقق مقاصد خویش تربیت م
یادگیرياسـتسـازماندروندرفـرديیـادگیريجـامعاحساسسازمانییادگیري

هردرمستقل،بطوراگر،حتیکهاستفرديسطحدریادگیريفرایندمجموع،درامع،ج
باهیادگیرندسازمانینبنابرا)؛1997، 1(دیلن و رومیداردجمعیماهیتافتد،اتفاقفرد
ماتالي و (شودمیارزیابیوتوصیفجمعییادگیريوافرادتراکممجموعگرفتننظردر

یامثبتسازمانبرايلزوماً،فردي،یادگیريکهاستدرستتصوراین). 1997، 2هیالند
یابگیرندیادسازماندرمنفیچیزهايکارکناناستممکنزیرانیست،کنندهکمک

1 Dillen & Romme
2 Matlay & Hyland
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دریغسازمانازراآنکهحالیدربکارگیرند،خـودشخصیآگاهیودبهببرايرایادگیري
.نکنند

فرضیات پژوهش
داريمعنیيرابطهتحصیلیافتواساتیدتدریسيشیوهبینرسدمینظربه-1

.داردوجود
يرابطهتحصیلیافتبروزدرخانوادگیهايتنشواختالفاتبینرسدمینظربه-2
.داردوجودداريمعنی

افتبروزدرترمطولدردرسیغیرکتبيمطالعهعدمبینرسدمینظربه-3
.داردوجودداريمعنیيرابطهتحصیلی
تحصیلیافتبادرسکالسدردانشجویانبودنمختلطبینرسدمینظربه-4

.داردوجودداريمعنیيرابطه

ي پژوهشمتغیرها
.داردوجودتحصیلیافتواساتیدتدریسيشیوهبینداريمعنیتفاوت-1

.استوابستهمتغیرتحصیلیافتومستقلمتغیراساتیدتدریسيشیوه
تحصیلیافتبروزدرخانوادگیهايتنشواختالفاتبینداريمعنیتفاوت-2

.داردوجود
.استوابستهمتغیرتحصیلیافتومستقلمتغیرخانوادگیهايتنشواختالفات

افتبروزدرترم،طولدردرسیغیرکتبيمطالعهعدمبینداريمعنیفاوتت-3
.داردوجودتحصیلی

متغیرتحصیلیافتومستقلمتغیرترمطولدردرسیغیرکتبيمطالعهعدم
.استوابسته
تحصیلیافتبادرسکالسدردانشجویانبودنمختلطبینداريمعنیتفاوت-4

دارد.وجود
وابستهمتغیرتحصیلیافتومستقلمتغیردرسکالسدردانشجویانودنبمختلط

.است
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موضوعاهمیت
اززیاديبسیارمقدارسالههمهکهاستبزرگیمشکلومعضلبعنوانتحصیلیافت

بعنوانمادانشگاهیالتحصیالنفارغ.شوندمیتلفراهایندرمملکتهايسرمایه
بهراجامعهدرموجودمسایلومشکالتوکنندمسئولیتلقبوبتوانندبایدمتخصصانی

چندانامراینهادانشگاهدرآموزشوتدریسينحوهبهامادهند.انجامايشایستهنحو
مقابلدرکهبطوريبرندنمیخودهايآموختهازچندانیبهبودآنهاونیستممکن
يجامعهنیستند.آنحلبهقادروانندناتوکنندمیبرخوردآنباکهلئمساترینساده

باشندداشتهراآنتواناییتحصیالتاتمامازبعدکهداردنیازالتحصیالنیفارغبهماکنونی
درکهحالیدر.رسانندپایانبهايشایستهنحوبهرودمیانتظارهاآنازکهراکارهاییکه

وصحیحیادگیريبهقادردانشجویان،مشکالتیکسريوجودعدمعلتبهماهايدانشگاه
ومتناسبشغلهاآنکهشودمیمشخصبیشترزمانیمشکلاینونیستندمطالبکامل

مدتیازبعدوزمانمروربهکهشوندمشغولدیگريشغلبهونکنندپیداراخودتخصص
).1391:51، نفیسیيترجمهژاك(هلککنندمیفراموشکلیبهراخودهايآموخته

ف پژوهشهد
دانشجویانتحصیلیافتبرثرؤمعواملوعللبررسیتحقیقاینانجامازهدف

راآنهاوپرداختهعواملاینشناساییبهکهباشدمیاهوازمرکزنورپیامدانشگاهدختر
تکمیلدانشگاهدانشجویانخودتوسطکهاالتیؤسبهتوجهباودهیممیقراربررسیمورد
راهوکردهانتخابراثرؤمعواملترینمهماالتؤسبهشدهدادهدرصدهايواستشده
استآنتحقیقاینانجامازتالشنهایتکنیم.پیدامشکالتاینرفعبرايراالزمحل
مشکالتاینحلدرسعیوشدهمطرحآنهاافتبرثرؤمعواملودانشجویانمشکالتکه
باشیم.داشتهافتعواملاینکاهشوتحصیلیموانعو

پژوهشپیشینه
تحصیلیکیفیتکاهشوتحصیلیافتمیزانيدربارهدرستیآمارچهاگر

قابلنکتهاینولینیستدستدرمتفاوتهايدانشگاهومختلفهايرشتهدردانشجویان
ومعضلیکبعنوانتحصیلیافتکنونیيجامعهدروحاضرحالدرکهاستتوجه

شدهماهايدانشگاهدانشجویاناززیاديبسیارمیزانساالنهکهباشدمیبزرگمشکل
وپایهتکرارآنينتیجهکهاستآموزشینظامکنونیمعضلترینمهمتحصیلیافتاست.
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يبالقوهنیروهاينیافتنپرورشوآموزشبودجهرفتنهدرنهایتدرواستتحصیلترك
تواندمیآنهاکردنبرطرفدرتالشوتحصیلیافتواملعوعللبررسیاست.انسانی
میزانکهشدهمشخصآمدهعملبههايبررسیدردهد.افزایشراآموزشینظامکارآیی

ایندرموجودآموزشینظامبهمشکلاینواستبیشترمحروممناطقدرتحصیلیافت
پرورشوآموزشکهاستاینبرعمومیاعتقادکهآنجاییازگردد.برمیمناطق
هايتالشبهنهادنارجضمننهدمیبنیانراجامعهيآیندهبنايسنگتریناساسی

مناطقدرآموزشیموجودهاينارساییازبارهايطرحمناطقایناساتیدومعلمین
نیست.بدشودمیتحصیلیافتبروزسببکهمحروم

عالیآموزشنظامدراتالفیاوتحصیلیافتایجادباعثمتعدديعواملوعلل
.نمودتقسیمآموزشینظامخارجیوداخلیعواملوعللبهراآنهاتوانمیکهگردندمی

وداشتهثیرأتهمبرنیستندجداهمازعواملاینکهداشتنظردررانکتهاینبایدالبته
.نمودبررسیمجزاطوربهراآنهاتواننمی

از:عبارتنددانشجویانتحصیلیافتردثرؤمعواملازبرخی
.جامعهدراجتماعیواقتصادييشایستهجایگاهازآموزشبرخورداريعدم-1
.تحصیلیهايترمزمانمدتبودنکوتاهودرسیکتبزیادحجم-2
.دروسنمودنکاربرديومحفوظاتبهتوجهودرسیمطالببودنتئوري-3
.آزمایشگاهیوزشیآمووسایلازاستفادهعدم-4
.آزادمشاغلبامقایسهدرتحصیلیمدركنبودنکارآمد-5
کارکردنپیدابرايدانشجویاننفسبهاعتمادعدموناامیديومشکالت- 6

.تحصیالتپایانازبعدمتناسب
.تفریحیوعلمیهايگردشبرايمناسبوکافیامکاناتعدم-7
.اساتیدازبسیاريعلمیباربودنپایین-8
.ورزشیوفرهنگیآموزشی،فضايشدیدکمبود-9

.تدریسدرآمدنروزبهجهتمناسبالگوهايوهاروشازاستفادهعدم-10
.هاخانوادهاجتماعیواقتصاديمشکالتولئمسا-11
مالیفقروجامعهواقعینیازهايباآموزشیهايبرنامهتناسبعدمه،تغذیسوء-12

.دانشجویانهايخانوادهازبسیاريدر
امربهجديپرداختنبرايدانشجویاناکثردرالزموقويهايانگیزهوجودعدم-13
.تحصیل
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الف) تحقیقات داخلی
نقشتبیین«عنوانتحتايمقالهدر،)1392(همکارانونصرآباديکوهیمحسن

به»کاشانشهردرآنکنترلراهکارهايودانشجویانتحصیلیافتدرسازمانیعوامل
وآموزشيزمینهدرمختلفیمسائلباکاشاندانشگاهکهیافتنددستنتیجهاین

عواملاینجملهازدارد.متعدديعواملدرریشهمسائلاینکهاست،مواجهیادگیري
محیطاستادان،درسی،منابعوکتبآموزش،رویکردهايشاملـدانشگاهنظامناتوانی

ارزشیابی،ينحوهها،آموزشبودنتجربیونظريآنان،پذیريانعطافودانشگاهیادگیري
برايدانشجویانمیلوانگیزهایجاددرـايمدرسهنظامهايکاستیودانشگاهادارينظام

نامناسب،وضعیتاینينتیجهاست.بیشترعلمیکوششوفکرتولیدخالقیت،یادگیري،
درصدي43بهنزدیکآماروکارشناسیمقطعدرمشروطیيدرصد20بهنزدیکآمار

).1392است (کوهی نصرآبادي، کاشاندانشگاهدر14پایینمعدل
دانشجویانتحصیلیافتبرثرؤمهايپدیدهدیگرازیادگیريمحیطپذیريانعطاف

دگاندهنتعلیماکثرکهرسیدنتیجهاینبهپژوهشیدر،)1376(خلیلیکهاستدانشگاه
بهنیزآناندرصد90وپرسندنمیخوددانشجویانازداردمتعدديهايپاسخکهاالتیسؤ

کنند.نمیتوجهییادگیرندگانتفکريشیوه
عالیآموزشدرتحصیلیافتعنوانتحتخوديمطالعهموضوعدرنورشاهینسرین

علومآموزشیگروهدرتحصیلیافتمیزانکهیافتدستنتیجهاینبه،)1375(سالدر
شاملتحصیل،حیندرافتلحاظبهچهونامثبتازقبلاولیهافتلحاظبهچهپایه،
سایربهنسبتمشروطی،میزانومجازحدازبیشتوقفانصراف،اخراج،تحصیل،ترك
يتوجهمورداستالزمامر،اینواستبیشترتوجهیقابلمقداربهآموزشیهايگروه

تحصیليزمینهکهچراگیرد؛قرارمتوسطهآموزشتحصیلیمقطعدرسیریزانبرنامه
مقاطعدرسیمحتوايوآموزشیریزيبرنامهينحوهازعالیآموزشدردانشجویان

طرحنتایجاساسبرهمچنین؛نیستثیرأتبیمتوسطهوراهنماییبخصوصپیشین،
مردانمیاندرتحصیلامرنرساندنجامانبهوتحصیلتركکهگفتتوانمیالذکرفوق

يتوجهموردتواندمیتفاوتاینوجودعللبررسیدارد.بیشتريرواجزنانبهنسبت
گیرد.قرارکشوريمسئوالنوریزانبرنامه

چگونگیوتحصیلیافتعواملوعللعنوان؛تحتتحقیقیدرفرامینمرتضی
دقیقینکاتبهبایدکشورآموزشینظامرتغیدرکهاستمعتقد1367سالدرآنکاهش
بابایستیمواردسایروهاروشيارائهها،برنامهساختها،هدفتدویندرتاگرددتوجه
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نظامبتوانیموگشتهمواجهطلبد،میآموزشینظامدررابنیاديرتغیکهجدیديدیدگاه
تحصیلی،افتانواعواملعکردنبرطرفباوبخشیمسامانراخودپرورشوآموزش
وکردهجلوگیريمنابعاتالفازتادادهافزایشراآموزشینظامخارجیوداخلیکارایی
وتعالیمسیردراست،کشورجوانانونوجوانانکودکان،همانکهراگرانقدرييسرمایه
گیرد.قرارجامعهسعادتوتکامل

درتحصیلیافتبرثرؤماجتماعیمسائلعنوانتحتخودتحقیقدرمظاهريامیر
-میتواناوالیقراخودآموزاندانشوقتیکهیافتدستنتیجهاینبه،)1392(سال

بودننابسندهیاکوششفقدانهمچونکنترلقابلعاملیبهراهایشانشکستبینند،
درراانآنموفقیتکهشوندمیمتمرکزراهبردهاییرويبراحتماالًدهند،مینسبتدانش
کند.میتضمینآینده

نشانآموزاندانشتحصیلیشکستوموفقیتيزمینهدردیگريتحقیقنتایج
عمدتاًویکدیگرباهمسوها،موفقیتدنبالبهدخترانوپسراناستنادهاي«دهد:می

بیرونیعواملبربیشترپسرانشکست،ازپسکهحالیدراست،شخصیودرونیعوامل
.»اندداشتهکیدأتشخصیودرونیعواملبربیشتردخترانوتیموقعی

ب) تحقیقات خارجی
هادانشگاهکهاستمعتقدفرانسويشناسجامعهوشناسانسان)،1998(بوردیوپیر

باشند.گردد،میعنوان»آکادمیکانسان«کهچیزيتربیتبهقادرباید
يهاي طبقهخانوادهدر تحقیقی نشان داده است کسانی که از،)1996استونسون (

).2005، 1(شئولیت و لویتسپایین هستند عملکرد تحصیلی ضعیفی دارند
تحقیقی به این نتیجه رسید که پسران بیش از دختران در،)1999جنیفر باکینگهام (

از قبیل وي با بررسی متغیرهاي مختلفی.گیرنددر معرض افت تحصیلی قرار می
هاي آموزشی و عوامل برنامهآموزش ويهاي بیولوژیکی دو گروه جنسی، نحوهتفاوت

قبیل از دست دادن پدر اقتصادي و ... نشان داد که تأثیر عوامل اجتماعی و خانوادگی از
.ثر بوده استؤمتغیرها بر روي افت تحصیلی پسران ميبیش از بقیه

1 Sheoelits & Levits
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پژوهششناسیروش
انسانیعلوميدانشکدهدختردانشجویانتعدادتحقیقایندرآماري ي جامعه

در1391-1392تحصیلیسالدرنفر1200حدودکهاهوازواحدنورپیامدانشگاه
تمامیبینازشدهارائهتحقیقدراند.گرفتهقراربررسیموردباشند،میدومنیمسال

91-92تحصیلیسالدرانسانیعلوميدانشکدهمختلفهايرشتهدردختردانشجویان
استفادهموردابزاراست.شدهانتخابآماريينمونهبعنواننفر150تعداددومنیمسالدر
نفر150تحقیقدررفتهبکارافرادتعداد.استبودهپرسشنامهطریقازتحقیقایندر

حجم،بامتناسبتحقیقایندر.باشدمیپرسشنامهتحقیقدررفتهبکارابزاروباشدمی
بررسیازاستعبارتتحقیقاینموضوعیقلمرو.استشدهاستفادهايخوشهاينمونه
پیامدانشگاهانسانی،علوميدانشکدهدختردانشجویانتحصیلیافتبرثرؤمعواملوعلل
تحقیقاینانجامبراياست.شدهبررسی91-92تحصیلیسالدرکهاهوازواحدنور
تحصیلبهمشغول92دومنیمسالدرکهدختردانشجویانبینپرسشنامهسريیک
انجام91-92تحصیلیسالدومنیمسالدرتحقیقایناز نظر زمانی گردید.توزیعاندبوده

شهر اهواز تحقیققلمرو مکانی این .استبودهسالنیمایندرشدهمشاهدهمواردتمامو
مقدارکهآنجاییازاست؛55/0بابرابرتحقیقاینيرسشنامهپاالتسؤپایاییباشد.می

يپرسشنامهبنابراین؛باشدمی75/0تا50/0اعدادبینو%5ازتربزرگآمدهبدستآلفاي
.شودمیمعرفیخوبوگزارشقابلحاضر

پژوهشاالتؤس
ت؟اسثرؤمتحصیلیافتدرمیزانچهتاخانوادگیهايتنشواختالفات-1
است؟ثرؤمتحصیلیافتبروزدرمیزانچهتااضطرابواسترسشمانظربه-2
است؟ثرؤمدانشجویانبازدهیروياساتیدتدریسيشیوهآیا-3
است؟ثرؤمتحصیلیافتدرحديچهتاوالدینتحصیالتمیزانشمانظربه-4
است؟ثرؤمجویاندانشتحصیلیافتدرتحصیلیيرشتهيعالقهعدمشمانظرب-5

هاي پژوهشیافتهونتایج
تحقیقموردجمعیتمورددرمدهآبدستآمارواطالعاتبررسیبهبخشایندر

سکونت،وضعیتهل،أتوضعیتسن،حسببرپاسخگویانتوزیعشاملکهپردازیممی
.باشدمی...ودرآمد
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سنحسببرپاسخگویانتوزیع:1جدول
تجمعیددرصدرصدفراوانیسن

25-18863/573/57
33-26301/203/77
41-34233/157/92
49-42113/70/100

150100جمع

منفردصورتبهابتدادرسنیهايگروهتحقیقایندر1جدولمندرجاتاساسبر
49تاساله18بینسنیناینکهبهتوجهبااطالعاتشدنواردازبعدبودشدهبردهبکار
34- 26،41- 18،33-25گروه4بهراآنهاSPSSافزارنرمازاستفادهبابودندمتغیرساله

باسال18- 25سنیگروهکهشودمیمشاهدهراستاایندرکرده،بنديتقسیم41-49و
سنیگروهادامهدرهمچنین؛استدادهاختصاصخودبهراآماربیشتریندرصد3/57

3/7باسال41-49سنیگروهودرصد)3/15(سال34- 41ودرصد)20(سال33-26
مالحظهکهطورهمان.استدادهاختصاصخودبهراهافراوانیتعدادکمتریندرصد

فراوانیازرویممیپیشسال41-49سمتبهسال18- 25سنیگروهازچههرشودمی
.باشدمیماينمونهبودنترجوانازنشاناینکهشودمیکاستهپاسخگویان

هلأتوضعیتحسببرپاسخگویانتوزیع:2جدول
تجمعیدرصددرصدفراوانیهلأتوضعیت

893/593/59مجرد
617/400/100متاهل
150100جمع

پاسخگویاندرصد2،3/59جدولدرموجودوشدهانجاممشاهداتمبنايبر
کمترینکههلأمتدرصد7/40وانددادهاختصاصودخبهراآماربیشترینکهمجردند
.استدادهاختصاصخودبهراپاسخگویاندرصدوفراوانی

سکونتوضعیتحسببرپاسخگویانتوزیع:3جدول
تجمعیدرصددرصدفراوانیسکونتوضعیت

630/420/42بومی
870/580/100بومیغیر

150100جمع
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درصد58وبومیپاسخگویاندرصد42شودمیمشاهده3جدولدرکهطورهمان
.هستندبومیغیر

درآمدمیزانحسببرپاسخگویانتوزیع:4جدول
تجمعیدرصددرصدفراوانیدرآمدمیزان
947/627/62درآمدبدون

17/03/63تومانهزار300زیر
47/20/66تومانهزار301-500بین
360/240/90ومانتهزار501-900بین

150/100/100باالبهتومانهزار901
150100جمع

بدونازکهاستشدهتقسیمگروهپنجبهدرآمد4جدولدرمندرجاماراساسبر
پاسخگویاندرصد7/62شودمیمشاهده.استمتغیرباالبهتومانهزار901تامدآدر

300زیردرآمديگروهباشدمیفراوانیبیشترینرايداکهندارنددرآمدياندداشتهاعالم
بهالزمالبته.استدادهاختصاصخودبهراتعدادکمتریندرصد7/0باهمتومانهزار
دارايدرصد24با501-900درآمديگروههستنددرآمددارايکهکسانیبیناستذکر

.باشدمیآماربیشترین

شغلنوعبحسبرپاسخگویانتوزیع:5جدول
تجمعیدرصددرصدفراوانیشغلنوع
1157/767/76شاغلغیر

150/107/86دارخانه
77/43/91کارمند
107/60/98دبیر
30/20/100آزاد
150100جمع

درصد10وبودهشغلفاقدپاسخگویاندرصد5،7/76جدولمندرجاتاساسبر
بهکامالًمنظراینازبنابراین؛هستندشغلدارايآنانزاکمیدرصدودارندخانهآنان

باشند.میمتکیخانواده
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تحصیلیافتومتغیرهابینيرابطهآماريهايشاخص:6جدول

همبستگیضریبتعدادمتغیر
پیرسون

سطح
معناداري

150245/0003/0تحصیلیافتواساتیدتدریسيشیوه
150223/0006/0تحصیلیافتویخانوادگهايتنشواختالفات

150415/0000/0تحصیلیافتوترمطولدردرسیغیرکتبيمطالعهعدم
514/0- 150054/0تحصیلیافتودرسکالسدردانشجویانبودنمختلط

افتواساتیدتدریسيشیوهبین"يفرضیهآزمونازحاصلهنتایجاساسبر
بابرابرمعناداريسطحو245/0پیرسونهمبستگیضریب،"داردوجودرابطهتحصیلی

95/0باپسباشدمی05/0ازترکوچکمعناداريسطحکهآنجاییازباشدمی003/0
رد0Hفرضوییدأت1Hفرضاطمیناندرصد99/0باگفتتوانمیحتیواطمینان

.داردوجودمعنادارييطهرابتحصیلیافتواساتیدتدریسيشیوهبیننتیجتاًشود.می
وخانوادگیهايتنشواختالفاتبین"يفرضیهزمونآازحاصلهنتایجاساسبر

برابرمعناداريسطحو223/0پیرسونهمبستگیضریب،"داردوجودرابطهتحصیلیافت
95/0باپسباشدمی05/0ازترکوچکمعناداريسطحکهآنجاییازباشدمی006/0با

رد0Hفرضوییدتأ1Hفرضاطمیناندرصد99/0باگفتتوانمیحتیوناناطمی
معنادارييهرابطتحصیلیافتوخانوادگیهايتنشواختالفاتبیننتیجتاً.شودمی

چنین؛باشدمیمستقیمومثبتهمبستگیضریبشود،میمشاهدهادامهدر.داردوجود
افتآنتبعبهشوندبیشترخانوادگیهايتنشواختالفاتچههرکهگیریممینتیجه

مطالعهعدمبین"يفرضیهزمونآازحاصلهنتایجاساسبر.رودمیباالترنیزتحصیلی
همبستگیضریب،"داردوجودرابطهتحصیلیافتوترمطولدردرسیغیرکتب

معناداريسطحکهآنجاییازباشدمی000/0بابرابرمعناداريسطحو415/0پیرسون
درصد99/0باگفتتوانمیحتیواطمینان95/0باپسباشدمی05/0ازترکوچک

درسیغیرکتبمطالعهعدمبیننتیجتاً.شودمیرد0Hفرضوییدأت1Hفرضاطمینان
شود،میمشاهدهادامهدر.داردوجودمعنادارييرابطهتحصیلیافتوترمطولدر

دانشجویانچههرکهگیریممینتیجهچنینباشدمیمستقیموتمثبهمبستگیضریب
.رودمیباالترنیزشانتحصیلیافتآنتبعبهباشندداشتهترمطولدرکمترييمطالعه
کالسدردانشجویانبودنمختلطبین"يفرضیهزمونآازحاصلهنتایجاساسبر

سطحو)-054/0(پیرسونستگیهمبضریب،"داردوجودرابطهتحصیلیافتودرس
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باشدمی05/0ازتربزرگمعناداريسطحکهآنجاییازباشدمی514/0بابرابرمعناداري
بودنمختلطبیننتیجتاً.شودمیییدأت0Hفرضورد1Hفرضاطمینان95/0باپس

مشاهدهادامهدر.نداردوجودمعنادارييرابطهتحصیلیافتودرسکالسدردانشجویان
مختلطمتغیردوبینهمبستگیوباشدمیمعکوسومنفیهمبستگیضریبشود،می

است.پایینوکمتحصیلیافتودرسکالسدردانشجویانبودن

پژوهشروایی
آلفايمقدارکهآنجاییازاست؛55/0بابرابرتحقیقاینيپرسشنامهاالتؤسپایایی

يپرسشنامهبنابراین؛باشدمی75/0تا50/0اعدادینبو05/0ازتربزرگآمدهبدست
.شودمیمعرفیخوبوگزارشقابلحاضر

Nکرونباخآلفاي of Items

55017

گیرينتیجهوبحث
بااهواز،دانشگاهکهاستاساسیموضوعاینبیانگرتحقیقهايیافتهمجموع،در
غیرومستقیمبصورتکهاست؛واجهمیادگیريوآموزشيزمینهدرمتنابهیمسائل

براياجتماعیتقاضايطرفی،ازاست.اثرگذاردانشگاهودانشجویانعملکردبرمستقیم
ویادگیريبرايدانشگاهبهشدگانوارداشتیاقوباالستتحصیلادامهودانشگاهبهورود

ازدارد.متعدديملعوادرریشهآشکار،تناقضایناست.اندكوپایینبسیارعلمیتالش
درسی،منابعوکتبآموزش،هايروششاملدانشگاه ـنظامناتوانیعوامل،اینجمله

میلوانگیزهایجاددراي ـمدرسهنظامهايکاستیودانشگاهیادگیريمحیطاستادان،
بوردیوپیراست.بیشترعلمیکوششوفکرتولیدخالقیت،یادگیري،برايدانشجویان

بهقادربایدهادانشگاهکهاستمعتقدفرانسوي،شناسجامعهوشناسانسان،)1998(
بنظر).1382:63(فاضلی،باشندگیرد،میعنوان"آکادمیکانسان"کهچیزيتربیت

ينتیجهموفقیتعدمایناست.نبودهموفقنیروییچنینتربیتدردانشگاهرسدمی
بعنوانمحیط،ایندردانشجودیگرعبارتبهست.امشارکتیغیرآموزشیفضايایجاد
است.یادگیرييپذیرندهصرفاًواستغایبیادگیريدرمشارکتازیادگیري،محور
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درتحصیلافتعللمورددرشدهانجامتحقیقاتازآمدهبدستنتایجاساسبر
انشگاهیدهايرشتهدردانشجویانمتناسبجذبعدمجملهازمختلفدالیلدانشگاه

يؤسسهمدرشدهانجامتحقیقاساسبر.استتحصیلیافتبروزمهمعواملازیکی
نهاییبنديجمعدر.عالیآموزشوفرهنگوزارتبهوابستهآموزشریزيبرنامهوپژوهش

لحاظبهچهنامثبتازقبلاولیهافتلحاظبهتحصیلافتمیزان"است:آمدهتحقیقاین
میزانومجازحدازبیشتوقفانصراف،اخراج،تحصیل،تركشاملیلتحصحیندرافت

امراینواستبیشترتوجهیقابلمقداربهآموزشیهايگروهسایربهنسبتمشروطی
کهچرا؛"استتوجهشایانمتوسطهآموزشتحصیلیمقطعدرسیریزانبرنامهبراي

محتوايوآموزشیریزيبرنامهينحوهازعالیآموزشدردانشجویانتحصیليزمینه
.نیستتأثیربیمتوسطهوراهنماییباالخصپیشینمقاطعدرسی

شدهمطرحاالتؤسبهپاسخگویینوعاساسبرگیرينتیجه
افتبربرثیرأتمیزانودرسکالسدردانشجویانشرکتالزامعدمخصوصدر
رازیاديگزینهپاسخگوافرادبیشتردرصدکهبودخواهدصورتاینبهنتایجآنانتحصیلی
شرکتبهملزمراخوددانشجویانچنانچهکهگرفتنتیجهتوانمیپسنمودند.انتخاب

میزانبالطبعباشند،داشتهکالستشکیلدربیشتريمشارکتودانستهدرسکالسدر
.شوندمیبنديدستهممتازدانشجویانجزءویافتهافزایشنیزآنهایادگیري

ایندانشجویانکهدهدمینشاناشکال)رفعشکل(بهاساتیدتدریسيشیوه
کهآنجاییازانگارند.نمیسودمندراآنویادگیرييکنندهتضمینراتدریسيشیوه

باشند،مینامهآیینطبقشدهذکرجلساتدرکالساتمامبهملزمنورپیاممدرسین
مختلفدروسمباحثيمطالعهباوافزودهخودتالشبرکمیدانشجویانکهبجاست
استفادهخوداساتیدآموزشازبتوانندتاباشندداشتهمطالبيزمینهدراياولیهآمادگی

ببرند.راکافی
خودخوانکهآنجاییازنور.پیامدانشگاهدروسبودنعاديیاخودخوانباارتباطدر

باشد؛میدانشجویانتعدادحیثازکالسننرسیدنصابحدبهبعلتبیشتردروسشدن
دردانشگاهآنواحدهايتعدادکردنکمبانورپیاممحترممسئولینکهبجاستپس

نمایند.رفعمشکلاینبزرگمرکزیکدرآنهاتجمیعومختلفهايشهرستان
ثیرأتدانشجویانتحصیلپیشرفتبرالتحصیلفارغتازهوتجربهکماساتیدازاستفاده

شوند،متمرکزتروکمترنورپیامدانشگاهواحدهايتعدادچنانچهبنابرایندارد،منفی
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بدلیلاینکهنمایندانتخابعلمیهیئتعضویکرشتههربرايتوانندمیامرمسئولین
بافرديانتخابباعثداوطلبان،ازآزمونومصاحبهازاعممختلفمراحلگذراندن
نماید.میبسزاییکمکآموزيعلمامردردانشجویانموفقیتبهکهشودمیاستعداد

بنابراینگردد؛میدانشجویانتحصیلیافتبهمنجرخانوادگیهايتنشواختالفات
نیازمورديهزینهتنهانهکهموظفنددانشجویانيخانوادهکهشدمتذکربایدرانکتهاین
آرامشدربتواندفرزندشانتابسازندخانهمحیطدرمناسبیبستربلکهکنندفراهمراآنان

بایدخودوالدینزحماتقبالدرهمخانوادهفرزنداندیگرسويازنماید.تحصیلکامل
دهند.انجاماحسننحوبهراخودوظایفونمودهمسئولیتاحساس

مواجهبیشتريتحصیلیافتبااستپایینآنانخانواردرآمدکهدانشجویانی
بهرسیدنبرايکهآنجاییازباشد.میمقولهاینزیادثیرأتازحاکیافرادپاسخشوندمی
یکداشتنآنهاترینمهمکهباشدمیمختلفیوسایلبهنیازايزمینههردرموقعیتیهر

امکاناتازخیلیباشندالزممالیتوانفاقدکهافراديرويهمینازاست.متعارفدرآمد
مشکالتباخوداهدافبهرسیدهراهدراینکهیاگیردنمیقرارآناندسترسدرازنیمورد

شوند.میمواجهايعدیده
فراهمجهتدررابیشتريامکاناتوزمینهنسبتهمانبهباالتتحصیالباوالدین

کهدلیلاینبهکنند.میایجادخودفرزندبرايجهت)هر(ازمناسبمحیطنمودن
بهترخیلیتوانندمی؛انددادهانجامخودموقعیتبهرسیدنبرايزیاديتالشخودشان
دانشجونتیجهدرودهندتشخیصخوبرااونیازهايونمودهدركراخودفرزندموقعیت

شود.موفقونمودهطیراعلمیمدارجتواندمیترراحت
چههرزیرابودواهدخمهمبسیارتحصیلیافتکاهشدردرسیغیرکتبيمطالعه

وآگاهیسطحازجامعهآنافرادنسبتهمانبهباشدبیشترجامعهیکيمطالعهسطح
گونههمینبههمدانشجویانمورددربرخوردارند.مختلفهايزمینهدرباالتريبینش
بیشتررا...وعلمیمطالبومنابعدرسی،کتببرعالوهجامعهازقشراینچنانچهاست،

ومسائلبهتردركدرراآنانامراینکهداشتخواهندبازتريدیدافقکنندمطالعه
بیشتريتحلیلوتجزیهتوانونمودهیاريخودتحصیلیيرشتهوجامعهمشکالت
داشت.خواهند

درتحصیلیافتباتحقیقایندراینترنتومجازيدنیايبهدانشجویانورودمیزان
مسائلدیگرازشوندمیاجتماعیهايشبکهواردوقتیافرادازخیلیزیرابودهارتباط
هايمحیطبهمعطوفکاملطوربراخودتوجهوشدهغافلخودزندگیامورکالًوروزمره
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بدلاجتماعیبزرگمعضالتازیکیبهخوداینامروزدنیايدرکهنمایندمیمجازي
است.شده

سن، تأهل، جنس مذکر، معدل تحصیلی نظیر افزایشتجمع عوامل تأثیرگذار بر افت
تواند احتمال افت تحصیلی می...دیپلم پایین، فقر و پایین بودن سطح اقتصادي خانواده و

بنابراین براي بهبود وضعیت تحصیلی اقدامات زیر الزم ؛ و عواقب پس از آن را تشدید بخشد
:رسدبه نظر می

اي شود و نظام آموزشی را از پایه یرستان توجه ویژهتحصیلی در دبيبه تقویت پایه-
.کرداصالح

.معدل دیپلم بعنوان یکی از شرایط ورود به دانشگاه در نظر گرفته شود-

برگزاري امتحانات پایان ترم و تشویق دانشجویان براي مطالعه و انباشته نشدن -
مندي دانشجویان رضایتيمینهپایان ترم با تقویت روابط اساتید و دانشجویان، زمطالب در

ارتقاي تا بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور از دانشگاه و
وضع تحصیلی آنها فراهم شود.

یلیتحصافتدهند،یها نشان مپژوهشریپژوهش و سانیايهاافتهیطور که همان
عـواملبه نقشیستین بااز آيریـشگیپياست و بـرایمعضل مهم و چندوجهکی

شناسان همه و روانمشاورانمعلمان،ن،یشده است که والددیتأکمـتعدد توجه داشت.
در معرض انیدانشجوییداشته باشند. شناسايمشارکت جدرانهیشگیپيهادر برنامهدیبا

.شودیمحسوب میگام اساسکیهاو کمک به آنیلیتحصافتخطر
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ست منابع:فهر
محمد حاضري، علیيترجمه،شناسی). تفکر نظري در جامعه1372اسکیدمور، ویلیام (

سبزیان، احمد رجب زاده، محمد مقدس و علی هاشمی گیالنی، تهران: نشر سفیر.سعید
افتدروالدینفقدانیاوکودکانافسردگیيرابطه). 1370(محمدحسینالیاسی،
.0047سریاليشماره. اجتماعیاقتصادييطبقهوتحصیل
يتوسعهکالنهايشاخصباتحصیلیافتبینيرابطهبررسی). 1370(حافظامینی،

اجتماعی،علوميدانشکدهينامهپایانملی،سطحفرهنگی درواجتماعیاقتصادي،
.7746سریاليشماره، طباطباییعالمهدانشگاه

ی، پزشکانیدر دانشجویلیعلل افت تحص). 1378ی (درعلیحی،موصلوبزرگی، غالمرضا
.رازیشیدانشگاه علوم پزشک

. 8ي ي لوح، شمارهنشریهچیست؟تحصیلی). افت1375اسماعیل (بیابانگرد،
يپسرانههايدبیرستاندرتحصیلیافتمهمعواملبررسی"). 1375محمدعلی (پوالدي،

، اهوازچمرانشهیددانشگاه، شناسیروانوعلوم تربیتیيي دانشکدهنشریه، "اهوازشهدا
.7999يشماره

دانشگاه،دردانشجویانتحصیلیافتوشکستدالیلبررسی).1377کیهان (يروزنامه
اسفند.اولشنبه،

مهر.اولها،حلراهعللتحصیلی؛. افت13779کیهان (يروزنامه
سازمان مطالعه و تدوین،تهران،شناسی آموزش و پرورش). جامعه1387پور، محمود (شارع

ها (سمت).کتب علوم انسانی دانشگاه
.آفرینشينشریهدانشجویان،مردوديخودوتحصیلی). افت1380عظیم (شیرازي،

). مصرف و سبک زندگی، تهران، نشر صبح صادق.1382فاضلی، محمد (
ارات محتشم.شناسی آموزش و پرورش، تهران: انتشجامعه.)1377(زاده، آذرقلی
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