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این مجموعه با هدف ارائه چارچوبی کاربردی برای 
راهنمایی دانشجویان دچار افت تحصیلی نگاشته شده 
است و کمک می کند تا اساتید مشاور ضمن آشنایی با 

مشکل افت تحصیلی از اهداف و تکنیک های متناســب 
بهره برده و آگاه شــوند که برای رفع این مشکل 

تحصیلی، چگونه باید به راهنمایی، مشاوره و حمایت 
دانشجویان دارای افت تحصیلی بپردازند.
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پیشگفتار

ــال 1401، 25  ــکی در س ــوم پزش ــجویان عل ــی دانش ــن زمینه یاب ــق آخری طب
ــا 2 نمــره ای در  ــرم گذشــته دچــار افــت 1 ت ــه ت درصــد از دانشــجویان نســبت ب
معــدل شــده اند و 16 درصــد در مــاه گذشــته بیــش از 3 غیبــت داشــته اند و 36 
درصــد از آنهــا عالقــه کمی به رشــته تحصیلی خود داشــته اند. بـــا توجـــه بـــه امـــر 
خطیـــر ســالمت مردم و بـــا توجـــه به اینکه دانشـــجویان علوم پزشــکی بـــه لحاظ 
حساســـیت دوران تحصیـــل خـــود و شـــرایط خاص این مقطـــع از زندگی به ویـــژه 
در بـدو ورود بـه دانشـگاه، فشـار روانـی و اجتماعـی بیشـتری را تجربـه میکننـد، 
ضـــرورت امـــر مشـــاوره و کمک به آنهـــا بـــرای مدیریـــت زود هنگام مشـــکالت 

تحصیلــی بیشـــتر نمایان می شـــود.
در ایــن راســـتا، نقــش اســـاتید مشـــاور دانشــگاهی، یکــی از مهمتریــن عناصــر 
نظــام آمـــوزش عالـــی و دانشـــگاهی، در تحقـــق اهــداف و رســـالت های آموزشـــی 
انکارناپذیــر اســـت. پشـــتیبانی و تشـــویق های اســاتید مشـــاور ســبب پیشـــرفت 
حرفــه ای، افزایــش عالقــه دانشـــجو به امر یادگیری و کمک به رشـــد شـــخصیتی 
او، ایجــاد حــس مثبــت در دانشـــجو، و تحریـــک دانشـــجو بـــه دریافـــت مشـــاوره 
های بیشـــتر بـــرای دســـتیابی بـــه موفقیتهـــای شـــغلی بیشـــتر وی می شـــود. به 
ویـــژه، اجـــرای برنامـــه دقیـــق مشـــاوره از سـوی اسـاتید مشـــاور تاثیـر به سـزایی 
بـــر دانشـــجویان ســـال پایینـی و یـا دانشـــجویان در معـرض خطـر افـت تحصیلـی 
دارد. اســـاتید مشـــاور بـــا تســـلط بـــر آیین نامــه اســتاد مشــاور و دانشــجویان 
آســیب پذیر، آشــنایی بــا محیـــط و فرهنـــگ دانشـــگاه و نیــز بـــا جامعه بــه عنوان 
ــه در  ــی قابــل توجـ ــد نقشـ ــد و قابــل اعتمــاد دانشـــجو، می تواننـ فــردی خردمنـ
هدایـــت دانشـــجویان جهـت مدیریـت فعالیت هـای تحصیلـی نظیـر برنامه ریـزی، 

ادامـــه تحصیـــل و پذیـــرش مســـئولیت های شـــغلی آینده داشـــته باشـند.
کتابچـــه راهنمـــای کمــک بــه دانشـــجویان دارای مشـــکل افـــت تحصیلی که 
بــا هـــدف ارائـــه چارچوبـــی کاربــردی بــرای راهنمایــی دانشـــجویان دچـــار افــت 
ــاتید  ــای اس ــای راهنم ــه کتاب ه ــت، از مجموع ــده اسـ ــته شـ ــی نگاشـ تحصیل
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مشــاور اســت که کمـــک میکنـــد اســـاتید مشـــاور ضمـــن آشـــنایی با مشـــکالت 
دانشــجویان از اهـــداف و تکنیکهـــای مداخله ای متناســـــب بهـــره ببرنـــد و آگاه 
شـــــوند کـــه بـــرای رفـــع ایـن مشـکالت، چگونـــه بایـد بـه راهنمایـــی، مشـاوره و 

ــجویان بپردازنــد.  حمایــت و ارجــاع دانشـ
بــه نوبــه خــود از زحمــات اداره مشــاوره دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران و 
نویســنده محتــرم ایــن کتابچــه تشــکر و قدردانــی مــی نمایــم باشــد کــه موجــب 
ارتقــا در دانــش، نگــرش و شایســتگی دانشــجویان نظــام ســالمت کشــور شــود.

 دكتر سيامك طهماسبی 
رييس اداره مشاوره و سالمت روان
معاونت دانشجويی و فرهنگی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مقدمه
آمــوزش  بــازده  نشــانگر  مهم تریــن  بی تردیــد 
ــام  ــک نظ ــه ی ــانگر کاری ک ــته ترین نش ــم و برجس عل
آموزشــی بایــد داشــته باشــد، پیشــرفت تحصیلــی 
ــام  ــر نظ ــت ه ــن رو، موفقی ــت. از ای ــدگان اس یادگیرن
ــه  ــا چــه حــد ب ــه ت ــن دارد ک ــه ای آموزشــی بســتگی ب
ایــن مهــم دســت یافتــه اســت. بــا ایــن وجــود، آمارهــا 
از ایــن ایــده حمایــت نمی کننــد و افــت تحصیلــی 
ــوزش  ــز آم ــده مراک ــای عم ــی از چالش ه ــواره یک هم
عالــی و دانشــگاه ها محســوب می شــود و می تــوان 
آن را نشــانه ای از مشــکل و معضــل آموزشــی در ایــران 

ــت. پنداش
برحســب تعریــف، افــت تحصیلــی بــه معنــای 
كاهــش عملکــرد تحصیلــی از ســطحی رضایت بخــش 
بــه ســطحی نامطلــوب و کمتــر از توانایــی اســت. 
ســازمان یونســکو )1984( مفهــوم شکســت تحصیلی 
ــش  ــل زودرس و کاه ــرک تحصی ــه، ت ــرار پای ــه تک را ب
کیفیــت آموزشــی و تحصیلــِی یادگیرنــدگان نســبت 
تحصیلــی  شکســت  دیگــر،  عبــارت  بــه  می دهــد. 
کــه  اســت  تحصیــل  در  عدم موفقیــت  معنــی  بــه 
درس،  تکــرار  مشــروطی،  نظیــر  معیارهایــی  بــا 
طوالنی شــدن مــدت تحصیــل، اخــراج،  انصــراف، 
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تــرک تحصیــل و عملکــرد پاییــن قابــل بررســی اســت. 
در این میان، افـــت تحـــصیلی، دانشــجویان علوم 
پزشــکی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت؛ زیــرا اگــر 
ــکی دارای  ــوم پزشـ ــه علـ ــصیل حیطـ یــک فـارغ التحـ
معلومــــات مناســــب دانــــشگاهی نباشــــد بــه علــت 
حساســیت شــغلی و ارتبــاط آن  بــا ســالمت افــراد 
جامعـــه، ایـــن مشکل به صورت بحرانـی تـری خـود را 
نـــشان مـی دهـــد. بنا بـــر پژوهش های انجـام شـــده به 
تقریب 12 درصد از دانـــشجویان دانـــشگاه های علـوم 
پزشـــکی کـــشور در طـــی تحصیل خود، حـــداقل یـک 
تـــرم مـــشروط مـــی شـــوند کـــه نه تنهــا ممکــن اســت 
دانشــجویان را از لحــاظ روان شــناختی دچــار مشــکل 
نمایــد؛ بلکــه، از نظــر تحصیلــی نیــز آن هــا را در 
معــرض خطــر محرومیــت از تحصیــل قــرار می دهــد.

علــوم  دانشــجویان  امــر خطیــر  بــه  توجــه  بــا 
پزشــکی و بــا توجــه بــه اینکــه دانشــجویان بــه لحــاظ 
ــرایط  ــود و ش ــل خ ــد و تحصی ــیت دوران رش حساس
خــاص ایــن مقطــع از زندگــی به ویــژه در بــدو ورود بــه 
دانشــگاه، فشــار روانــی و اجتماعــی بیشــتری را تجربه 
می کننــد، ضــرورت امــر مشــاوره و کمــک بــه آنهــا 
ــان  ــی بیشــتر نمای ــت مشــکالت تحصیل ــرای مدیری ب
ــی و عوامــل  ــه فراوان ــن، پرداختــن ب می شــود. بنابرای
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ــی، به  منظــور تشــکیل  ــت تحصیل ــژه، اف ــه وی ــی ب ــا مشــکالت تحصیل ــط ب مرتب
ــن دســته از  سیســتم آموزشــی هوشــیار کــه قابلیــت شناســایی و غربال گــری ای
ــای  ــاذ راهکاره ــن، اتخ ــت. هم چنی ــروری اس ــد، ض ــته باش ــجویان را داش دانش
پیشــگیرانه و مداخلــه ای نیــز می توانــد کمــک شــایانی بــر کاهــش افــت تحصیلــی 
و در نتیجــه، بهبــود وضعیــت جســمانی، روانشــناختی و آموزشــی دانشــجویان 
داشــته باشــد و از اثــرات ســوء و هــدر رفتــن ســرمایه های اقتصــادی کشــور نیــز 

ــد. پیشــگیری نمای
در ایــن راســتا، نقــش اســاتید مشــاور دانشــگاهی، یکــی از مهم تریــن عناصــر 
ــی و دانشــگا هی، در تحقــق اهــداف و رســالت های آموزشــی  نظــام آمــوزش عال
ــرفت  ــبب پیش ــاور س ــاتید مش ــویق های اس ــتیبانی و تش ــت. پش ــر اس انکارناپذی
حرفــه ای، افزایــش عالقــه دانشــجو بــه امــر پژوهــش و کمــک بــه رشــد شــخصیتی 
او، ایجــاد حــس مثبــت در دانشــجو، تحریــک دانشــجو بــه دریافــت مشــاوره های 
بیشــتر بــرای دســتیابی بــه موفقیت هــای شــغلی بیشــتر، افزایــش مهارت هــای 
ــق  ــه دقی ــرای برنام ــژه، اج ــود. به وی ــی وی می ش ــرفت تحصیل ــی و پیش اجتماع
مشــاوره از ســوی اســاتید مشــاور تاثیــر به ســزایی بــر دانشــجویان ســال پایینــی و 
یــا دانشــجویان در معــرض خطــر افــت تحصیلــی دارد. اســاتید مشــاور بــا تســلط 
بــر آیین نامه هــا، محیــط و فرهنــگ دانشــگاه و نیــز آشــنایی بــا جامعــه به عنــوان 
فــردی خردمنــد و قابــل اعتمــاد دانشــجو، می تواننــد نقشــی قابل توجــه در 
هدایــت دانشــجویان جهــت مدیریــت فعالیت هــای تحصیلــی نظیــر برنامه ریــزی 
ــته  ــده داش ــغلی آین ــئولیت های ش ــرش مس ــل و پذی ــه تحصی ــتراتژیک، ادام اس

باشــند. 
ــی  ــه دانشــجویان دارای مشــکل افــت تحصیل کتابچــه راهنمــای کمــک ب
ــار  ــجویان دچ ــی دانش ــرای راهنمای ــردی ب ــی کارب ــه چارچوب ــدف ارائ ــا ه ــه ب ک
افــت تحصیلــی نگاشــته شــده اســت، کمــک می کنــد تــا اســاتید مشــاور ضمــن 
ــره  ــب به ــی از اهــداف و تکنیک هــای متناســ ــت تحصیل ــا مشــکل اف آشــنایی ب
ــه  ــد ب ــه بای ــی، چگون ــن مشــکل تحصیل ــع ای ــرای رف ــه ب ــوند ک ــد و آگاه شــ ببرن
راهنمایــی، مشــاوره و حمایــت دانشــجویان دارای افــت تحصیلــی بپردازنــد. 
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فعالیت هــای تحصیلــی،  بــرای مدیریــت  دانشــجویان  راهنمایــی  فرآینــد  در 
ــه  ــه می شــوند و ب ــی بیشــتر در دانشــگاه برانگیخت ــت تحصیل ــرای موفقی ــا ب آنه
کمــک اســاتید خــود یــاد می گیرنــد چگونــه شــخصًا بــرای دســتیابی بــه وضعیــت 

مطلــوب هدف گــذاری، برنامه ریــزی و تــالش کننــد.
امیــد اســت بــا مطالعــه ایــن مجموعــه ضمــن آشــنایی و مهارت آمــوزی 
ــه  ــبی در حیط ــه مناس ــان، زمین ــجویان عزیزم ــی دانش ــت تحصیل ــه اف در زمین
ــش پیشــرفت  ــز افزای ــی دانشــجویان و نی ــت تحصیل ــع در اف کمک رســانی به موق

ــد.  ــان فراهــم آی ــی آن تحصیل
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مفهوم موفقیت تحصیلی

موفقیـت تحصیلـی یکـی از چالش برانگیزتریـن مباحـث و مفاهیـم در حیطـه 
روانشناسـی تربیتی به حسـاب می آید. زیرا، باور بر این اسـت افرادی که پیشـرفت 
تحصیلـی بهتـــری دارنـد، بـه احتمـال بیشـتر تحصیــــل را بـه پایـان می رسـانند 
و کسـب نمره هـای بـاال در امتحانـات می توانـد موفقیـت آتـی آن هـا را در ورود 
بـه تحصیـالت باالتـر و شـغل پیش بینـی کنـد )حسـن آبادی و احمدیان نسـب، 
1398(. در ادبیـات تعاریـف متعـددی بـرای موفقیـت تحصیلـی دانشـجویان ارائه 
شـده اسـت. ژنـگ و مصطفـی )2022( بـا توجـه بـه ادبیـات در تعریـف موفقیـت 
تحصیلـی دانشـجویان دیدگاه هـای متعـدد را مدنظـر قـرار دادند که ایـن دیدگاه ها 

از: عبارت انـد 
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نخسـت موفقیـت تحصیلـی برابـر بـا عملکـرد تحصیلـی در نظـر گرفته می شـود و 
معیـار رایج پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان معـدل )معدل اعتبار( اسـت که 
می تـوان به طـور دقیـق از نمرات هر درس برای سـنجش پیشـرفت تحصیلی 

دانشـجویان آن را محاسـبه کرد. 
دوم، موفقیـت تحصیلـی شـامل مفاهیم شـناختی، رفتاری و روانشـناختی اسـت 
و آسـتین )1974( اسـتدالل کـرده اسـت کـه پیشـرفت تحصیلـی را می تـوان 
به دو جنبه پیامدهای شـناختی و غیرشـناختی؛ و پیامدهای روانشـناختی و 
رفتاری نسـبت داد. پاسـکارال )1991( و سـایر پژوهشـگران بر این باورند که 
موفقیـت تحصیلـی عالوه بـر توانایـی شـناختی، شـامل عوامـل روانشـناختی 
نظیـر هـوش، تغییـرات روانشـناختی و پشـتکار نیـز می شـود. بلـوم )1956( 
معتقـد اسـت کـه موفقیـت تحصیلـی شـامل حیطه هـای دانـش، نگـرش ، 

ارزش، مهـارت یـا رفتار مناسـب اسـت.
سـوم، مینکوفسـکی )2015( بـا تأکیـد بـر تجلـی شایسـتگی ها معتقـد اسـت کـه 
موفقیـت تحصیلـی شـامل ارزش هـا، حـل مسـئله تحلیلـی و مهارت هـای 
موفقیـت  گـزارش  در   )2015( بـووی  ایالتـی  دانشـگاه  و  اسـت  اجتماعـی 
تحصیلـی اشـاره کـرده اسـت که ارزش افـزوده موفقیت تحصیلی در سـه بعد 
شایسـتگی های اصلـی، شـهروندی، و حرفـه ای بـودن معنـی پیـدا می کنـد. 
چهارم، مقوله مسـئولیت پذیری مطرح اسـت. موفقیت تحصیلی نه تنها شـامل 
هـوش و توانایـی عملـی، بلکـه تسـلط بـر دانـش جامعـه و طبیعـت انسـانی، 
توانایـی یادگیـری و آگاهـی مسـئولیت پذیری اسـت )مک کیـون و روزالیـن، 
2009(. به واقـع، موفقیـت تحصیلـی عالوه بـر توانایی های شـناختی و عملی 

شـامل رشـد هیجانی دانشـجویان است.
بـا توجـه بـه دیدگاه هـای ارائـه شـده، بـه نظـر می رسـد کـه موفقیـت تحصیلـی 
پدیـده ای چندُبعـدی اسـت. یـورک، گیبسـون و رنکیـن )2015( در مدلـی جامـع 
از مفهـوم موفقیـت تحصیلـی، بـر شـش مؤلفـه مهـم تمرکـز کردنـد. در ایـن مدل 
مفهوم موفقیت تحصیلی شـامل پیشـرفت تحصیلی، رضایت از تحصیل، کسـب 
مهارت هـا و شایسـتگی ها، پشـتکار، دسـتیابی به پیامدهای تحصیلـی و موفقیت 
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شـغلی می شـود. از ایـن رو، موفقیـت تحصیلـی به طـور ویـژه بـه پیامدهـای خـاص 
تجارب آموزشـی اشـاره دارد.

پیشـرفت تحصیلـی بـه عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان و ارائـه توانمندی های 
تحصیلـی اشـاره دارد. پیشـرفت تحصیلـی نتیجـه مسـتقیم دسـتیابی بـه اهـداف 
یادگیـری و کسـب مهارت هـای خوشـایند اسـت. اهـداف یادگیـری بیانگـر اهـداف 
تعیین شـده آموزشـی یـا برنامه هایـی اسـت کـه کسـب دانـش محتوایـی، دانـش 
تخصصـی، مهارت هـا و شایسـتگی ها را دربرمی گیرد. رضایت منـدی پیامد ادراک 
از جـو آموزشـی، متناسـب بـودن رشـته تحصیلـی و پیشـرفت اهـداف آموزشـی 
دانشـجویان در نظـر گرفتـه می شـود. ایـن جنبـه مهـم بهزیسـتی دانشـجویان، بـر 
توانایـی آن-هـا جهـت نیـل به موفقیت تاثیر شـگرفی می گذارد. پشـتکار با تداوم 
پیشـرفت دانشـجویان مرتبـط اسـت. درنتیجه پشـتکار بـه تمرکز، عالقـه و ترفیع 
پیـش رو اشـاره دارد. در نهایـت، ایـن مدل موفقیت شـغلی را نیـز دربرمی گیرد که 
بـه پیامدهـای پـس از فارغ التحصیلی اشـاره دارد. شـکل 2-1 نمـای کلی مفهوم 

موفقیت تحصیلی

تالش و پشتکار

دستیابی به پیامدهای یادگیری کسب مهارت و شایستگی

موفقیت شغلی رضایتمندی

پیشرفت تحصیلی

شکل 2-1. مدل موفقیت تحصیلی یورک، گیبسون و رنکین )2015(

16

راهنمای کمک به دانشجویان دارای مشکل افت تحصیلی



موفقیـت تحصیلـی را نشـان می دهـد.
بنابرایـن، اگـر نگاه آسیب شناسـانه به دسـتاوردهای عملکرد تحصیلی داشـته 
باشـیم می تـوان بـه افـت و شکسـت تحصیلـی دانشـجویان توجهـی ویـژه داشـت. 
افت تحصیلی براسـاس رویکرد ABC با سـه شـاخص وضعیت حضور در کالس، 
رفتـار آموزشـی یادگیرنـده و عملکـرد در دوره تعریف می شـود )مـک اور و مک اور، 
2009(. بـا توجـه بـه این سـه شـاخص می تـوان دو تعریف جامـع از افت تحصیلی 

ارائـه داد )حسـن آبادی و احمدیان نسـب، 1398(: 
از سـطح  پایین تـر  یـا  انتظـار  مـورد  از سـطح  عملکـرد تحصیلـی ضعیف تـر   
توانمنـدی کـه خـود را بـه صـورت مشـروطی، افـت شـدید معـدل، حـذف یـا 
تکـرار درس)هـا(، نمـره پاییـن در درس)هـا( و طوالنی شـدن مـدت تحصیـل 
نشـان می دهـد و بـا الگوهای نسـبتا پایـداری از کاهش خودکارآمـدی و ارزش 
تحصیـل، افـت شـدید انگیـزش و رفتارهای پیشـرفت همراه اسـت. از این رو، 

افـت تحصیلـی یـک مشـکل هیجان-محـور قلمـداد می شـود.
درگیـر نشـدن در فعالیت هـای درسـی و کالسـی کـه خـود را به صـورت غیبت   
انـدک در  یـا در رفتـن زیـاد از کالس، رفتارهـای ضعیـف کالسـی، شـرکت 
فعالیت هـای فـوق برنامـه، ارتبـاط بـد بـا اسـاتید و همکالسـی ها، انتظـارت 
تحصیلـی پاییـن، عـدم رضایـت از تحصیـل، فقـدان تـالش و پشـتکار، عـدم 
پایبنـدی و تعهـد در انجـام فعالیت هـای درسـی نشـان می دهـد. ایـن حالـت 
ممکـن اسـت پیامدهـای ناگـواری بـرای خود یا اطرافیان در پی داشـته باشـد 

و بـا قوانیـن مرسـوم آموزشـی نیـز تداخـل پیـدا کنـد.
در تعریف نخسـت بر شـاخص عملکرد تاکید شـده اسـت و در تعریف دوم که 
ترکیبی از دو شـاخص دیگر اسـت سـطح مشـغولیت و درگیری تحصیلی مد نظر 
اسـت. براسـاس ایـن تعریـف، افـت تحصیلـی شـامل جنبه هـای مختلف شکسـت 
تحصیلـی اسـت و شکسـت در تـرم و موفقیـت در تـرم بـا هم ویژگی هایی هسـتند 
کـه بـرای توصیـف عملکـرد در تکالیـف تـرم بـه کار می رونـد کـه توسـط نمـرات 

فـردی و معـدل کل سـنجیده می شـوند. 
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عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی 

مطالعــات و پژوهش هــای متعــدد حکایــت از آن دارنــد كــه تنوعــی از عوامــل 
می توانــد بــه موفقیــت تحصیلــی منجــر شــوند. در دو دهــه گذشــته پژوهشــگران 
نشــان دادنــد کــه عوامــل فــردی ـ روانشــناختی، بافتــی ـ محیطــی و اجتماعــی از 
طریــق متغیرهــای شــناختی و انگیزشــی بــر موفقیــت تحصیلــی اثــر می گذارنــد. 
به طــور کلــی، می تــوان عوامــل موثــر بــر موفقیــت تحصیلــی را در 5 حیطــه 
ویژگی هــای  ویژگی هــای جمعیت شــناختی،  قبلــی،  تحصیلــی  پیشــینه  کلــی 
روانشــناختی، شــرایط محیطــی و فعالیت هــای یادگیــری الکترونیکــی طبقه بندی 
ــر  ــن عوامــل ب ــوان آنهــا را رایج تری ــد کــه می ت ــرا پژوهش هــا نشــان دادن کــرد، زی

موفقیــت تحصیلــی در نظــر گرفــت. 

عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان

توصیفعوامل

پیشینه تحصیلی 
قبلی

اطالعــات پیــش از ورود بــه دانشــگاه: پیشــینه تحصیلــی 
در دبیرســتان، نتیجــه آزمون ورودی )کنکور(، ســهمیه 

قبولــی، وضعیــت پذیرش
اطالعــات دانشــگاهی: معــدل تــرم، نمــرات درســی، 

معــدل کل

ویژگی های 
جمعیت-شناختی

تاهــل،  وضعیــت  نژاد/قومیــت،  ســن،  جنســیت، 
میــزان  )خانــواده،  اقتصــادی  اجتماعــی  موقعیــت 
تحصیــالت، شــغل، محــل ســکونت/فاصله تــا شــهر 
درآمــد  خانــواده،  اعضــای  تعــداد  تحصیــل،  محــل 

خانــواده(،
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توصیفعوامل

ویژگی های 
روانشناختی

عالقــه، رفتــار مطالعــه، اســترس، اضطــراب، درگیــری 
و مشــغولیت تحصیلــی، خودتنظیمــی، خودکارآمــدی، 
انگیــزش، ســالمت روانشــناختی، شــخصیت، نظــام 
باورهــا، انتظــارات پیامــد، تجــارب یادگیــری، انتخــاب 

اهــداف

شرایط محیطی
ــی،  ــول دوره تحصیل ــاختار کالس، ط ــدازه کالس، س ان

ــف ــا و تکالی ــوع برنامه ه ن

فعالیت های 
یادگیری 

الکترونیکی

تعــداد دفعــات ورود، تعــداد تکالیــف، تعــداد امتحانــات، 
ارزشــیابی تکالیــف، تعداد/زمــان کل مطالــب مشــاهده 

ه شد

همان گونـه کـه مشـخص اسـت، عوامـل گوناگونـی می تواننـد سـبب موفقیت 
تحصیلـی دانشـجویان شـوند. چنانچـه در هر یـک از این شـاخص ها نقصی وجود 
داشـته باشـد، دانشـجو بـا مشـکل افـت تحصیلـی یـا عملکـرد تحصیلـی ضعیـف 
مواجـه می شـود. بـرای مثـال، دانشـجویانی کـه دارای ویژگی هـای روانشـناختی 
مثبـت  انتظـارات  هسـتند،  پاییـن  خودکارآمـدی  باورهـای  نظیـر  آسـیب دیده 
کمتـری بـرای خـود در نظـر می-گیرنـد، به همیـن ترتیـب اهـداف پایین تـری را 
بـرای خـود تدویـن می کننـد و از مهارت هـای سـازماندهی )مدیریـت زمان( کمتر 
اسـتفاده کـرده و در مواجهـه بـا مشـکالت و موانـع تحصیلـی، زود می شـکنند و 
بـرای طوالنی مـدت تـالش نمی کننـد )زیرا انگیزش کمـی دارند( و خـود را ناتوان 
ارزیابـی می کننـد. در نتیجـه، ممکـن اسـت عملکـرد ضعیفـی را نشـان دهنـد و 

دچـار افـت تحصیلی شـوند.
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شناسایی دانشجویان دچار افت تحصیلی

هـر دانشـجو چگونگـی پدیدآیـی یـک مشـکل در زندگـی تحصیلـی خـود را 
به گونـه ای متفـاوت روایـت می کنـد. بنابرایـن، الزم اسـت از عالیـم رفتـاری افـت 
تحصیلـی آگاهـی داشـت تـا در صورت بروز یک یا چند نشـانه رفتـاری بتوان برای 
پیشـگیری از افـت تحصیلـی و تجربـه پیامدهـای ناخوشـایند تحصیلـی اقدامـات 

مرتبـط را انجـام داد. ایـن نشـانه ها عبارت انـد از:
احساس می کند نمی تواند انتظارات خانواده و یا اساتید را در مورد عملکردهای   

تحصیلی خود برآورده سازد. 
بـا پایبنـدی بیش ازحـد بـه تعهـدات خانوادگـی، کاری و اجتماعـی فرصـت کافی   

بـرای پرداختـن بـه فعالیت هـای تحصیلـی را نـدارد. 
توانایـی مقابلـه بـا شـرایط دشـوار و اسـترس  زای تحصیلـی نظیـر مواجـه شـدن   
بـا بیمـاران، بیمارسـتان و محیط هـای بالینـی را نـدارد و نگـران آسـیب زدن بـه 
بیمـاران در هنـگام حضـور در بخـش یـا نگـران ابتـال بـه بیماری هـای عفونی در 
هنـگام حضـور در بخـش اسـت و بـه صـورت منفعـل یـا اجتنابـی پاسـخ می  دهـد.
نمی  توانـد احساسـات و هیجانـات خـود را در برابـر موقعیت  هـای چالش برانگیز   

تحصیلـی به ویـژه محیط هـای بالینـی مدیریـت کند.
انتظارات غیرواقعی از عملکرد تحصیلی خود دارد.  

شکسـت خود را به عوامل بیرونی نسـبت می دهد و احسـاس می کند نمی تواند   
بر سرنوشـت تحصیلی خود کنترل داشـته باشـد.

دربـاره ی تکالیـف و یـا آزمون هـا نگرانی هایـی دارد کـه اضطـراب برانگیزنـد و از   
عملکـرد تحصیلـی متـداول جلوگیـری می کننـد.

مایـل نیسـت در کالس  هـا، محیـط بالینـی، آزمایشـگاه، شـیفت، بخش هـای   
بیمارسـتان یـا فعالیت  هـای پژوهشـی و انجمن  های علمی و اجتماعی دانشـگاه 

شـرکت کنـد یـا در آن هـا درگیـری فعالی داشـته باشـد.
قـادر نیسـت اهـداف واقع بینانه و برنامه زمان بندی شـده بـرای زندگی تحصیلی   

خود بنویسـد.

20

راهنمای کمک به دانشجویان دارای مشکل افت تحصیلی



مایـل نیسـت از مهارت هایـی )ماننـد مدیریـت زمـان، راهبردهـای مطالعـه و   
امتحـان دادن( کـه بـرای پیشـرفت تحصیلـی اش الزم اسـت اسـتفاده کنـد یا در 

اسـتفاده از آن هـا پشـتکار و تـداوم نشـان دهـد. 
بـرای انجـام تکالیـف تحصیلـی خـود ارزش قائـل نیسـت و اصـوال بـا هـدف رفـع   

تکلیـف یـا نمایـش بـه دیگـران وظایـف تحصیلـی خـود را انجـام می دهـد.
احسـاس می  کند توانایی الزم را برای انجام تکالیف، درک و فهم و کاربرد همه   
مطالـب درسـی، مواجـه شـدن بـا بیماران و تشـخیص بیمـاری، تجویز درسـت 

داروهـا، یـا فعالیت های تحصیلـی ندارد.
از ترس هایـی سـخن می گویـد کـه مانـع صـرف وقت و تـالش الزم بـرای مطالعه   

است.
فاقد مهارت های مدیریت زمان و تنظیم وقت است.    

کالس،  در  یادداشـت برداری  )ماننـد،  الزم  تحصیلـی  مهارت هـای  فاقـد   
خالصه بـرداری، اسـتمرار توجـه بـه سـخنرانی ها، راهکارهـای مؤثـر امتحـان 

اسـت. تحصیلـی اش  پیشـرفت  بـرای  دادن( 
شــیوۀ یادگیــری او بــا روش هــای معمــول آموزشــی کــه اســاتید بــه کار می برنــد،   

در تعــارض اســت.
ــی  ــه خوب ــد آن را ب ــا نمی توان ــد ام ــوال را می دان ــخ س ــان، پاس ــن امتح در حی  

ــد.  ــازمان ده س
از راهبردهای چگونگی پاسخ به سواالت عینی و تشریحی آگاه نیست.  

نوعی ناتوانی یادگیری، مانع موفقیت تحصیلی او است.  
بـه دلیـل عـدم عالقـه بـه رشـته های تحصیلـی خود سـردرگم بـه نظر می رسـد و   

دچـار مشـکالت تحصیلی اسـت.
اضطـراب شـدید ناشـی از تصـور فراغـت از تحصیـل، توانایـی او را بـرای اتمـام   
ملزومـات نهایـی تحصیلی )مانند، پایان نامه، پروژه های تحقیقـی( کاهش داده 

یا بـه مخاطـره می انـدازد.
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فلوچارت شناسایی و ارجاع دانشجوی دچار افت 
تحصیلی

ــرای هــر دانشــجویی مفیــد و صحیــح باشــد،  ــق ب ــه طــور مطل روشــی کــه ب
وجــود نــدارد. هــر کــس ســبک خــاص خــودش را دارد. بــه عــالوه افــراد از لحــاظ 
ظرفیــت برخــورد بــا مشــکالت تحصیلــی متفــاوت عمــل می کننــد. مهــم اســت 
کــه بدانیــم چگونــه در شــرایط ناگــوار به عنــوان یــک فــرد فرهیختــه و یاری رســان 
بــا دانشــجویان رفتــار کنیــم. در مرحلــه اول وقتــی با دانشــجویی ســروکار دارید که 
حــس می کنیــد مشــکالتی دارد یــا اگــر دانشــجویی از مشــکالت تحصیلــی خــود با 
شــما صحبــت کــرد، صادقانــه نگرانــی خــود را نســبت بــه شــرایط وی ابــراز کنیــد، 
ــی خــود  ــا مشــکالت تحصیل ــا ب ــد ت ــه او کمــک کنی ــد ب ــد کــه آماده ای اعــالم کنی
مواجهــه شــود، راه حل هایــی را بــرای مشــکالتش بیابــد و آنهــا را از ســر راه خــود 
ــر وضعیــت روانشــناختی  ــق و مثبــت ب ــری عمی ــد اث ــن عمــل می توان ــردارد. ای ب

دانشــجو داشــته باشــد.

ارجاع به مرکز مشاوره یا دفتر ارتقا 
برقراری ارتباط با دانشجوتحصیلی در دانشکده

ارجاع به مرکز مشاوره یا دفتر ارتقا 
شناسایی علت افت تحصیلیتحصیلی در دانشکده

ارجاع به مرکز مشاوره یا دفتر ارتقا 
تحصیلی در دانشکده

مشکل به گونه ای است که
می توانید به دانشجو کمک کنید

ارجاع به مرکز مشاوره یا دفتر ارتقا 
راهنمایی و آموزش راهبردها تحصیلی در دانشکده

ارجاع به مرکز مشاوره یا دفتر ارتقا 
نیازمند آموزش تخصصیتحصیلی در دانشکده

پیگیری

افت تحصیلی
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رهنمودها برای مداخله در افت تحصیلی

مطالبـات تحصیلـِی زندگـی دانشـگاهی اغلـب بـرای دانشـجویان طاقت فرسـا 
اسـت. دانشـجویان ممکـن اسـت دشـواری هایی را جهـت حصـول اسـتاندارهای 
تحصیلـی بـرای کسـب مـدرک تجربـه کننـد. عملکـرد تحصیلـی ضعیـف ممکـن 
اسـت بـه عواملـی مثـل بی توجهـی )غفلـت( دانشـجویان در قبـول مسـئولیت 
تکالیـف تحصیلی شـان، مهارت هـای تحصیلـی ناکافـی، دغدغه هـای شـخصی/

هیجانـی و غیـره نسـبت داده شـود. دانشـجویان اغلـب می تواننـد بـا راهنمایـی و 
ترغیـب و تشـویِق انـدک تغییـر جهـت داده و عملکـرد موفقیت آمیـز را آغـاز کنند. 
در ادامـه، راهبردهایـی بـرای بهبـود کارآمـدی تحصیلـی دانشـجویان ذکـر شـده 

است.
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ــرف  ــود ح ــات خ ــکار و احساس ــاره اف ــجو درب ــد دانش ــازه دهی اج
ــت  ــی از اف ــار ناش ــف فش ــب تخفی ــن کار موج ــب همی ــد. اغل بزن

تحصیلــی وی می شــود.
فرض بر این است که گام اول در بهبود عملکرد تحصیلی، تصدیق و پذیرش 
عملکـرد فعلـی )یعنـی مواجـه شـدن بـا بی توجهـی تحصیلـی( اسـت. قبـل از ارائه 
هرگونـه راهبـرد، گـوش دادن بـه صحبت های دانشـجو در مورد شـرایط تحصیلی 
ناخوشـایند و افـت تحصیلـی تجربه شـده می توانـد بـه پذیـرش شـرایط فعلـی وی 
کمـک کنـد. از ایـن رو، بـه دانشـجو کمـک کنیـد تـا باورهـا و احساسـات خـود 
)بـرای مثـال، اضطـراب، تردیـد، ناکامی، گناه، شـادی، افتخار یا شرمسـاری( را 

دربـاره ی  توانایی هـا و عملکـرد تحصیلـی اش مشـخص و روشـن سـازد. 
در ایـن شـرایط به طـور معمول دانشـجویان باورهـای غیرمنطقـی و انتظارات 
غیرواقع بینانـه )بـرای مثـال، "همـه نمراتـم بایـد عالی شـود" یا "به هرحـال درس 
آناتومـی را نمی فهمـم، بنابرایـن دلیلـی بـرای مطالعـه وجـود نـدارد"( نسـبت بـه 
وضعیـت تحصیلـی خـود دارنـد. به دانشـجو کمک کنید هـر یـک از باورهای خود 
را دربـاره ی عملکردهـای تحصیلـی اش، با طرح سـؤال و جواب به چالش بکشـد: 
"آیـا ایـن انتظـاری معقـول و )منطقـی( اسـت؟". از ایـن طریـق، بـه وی یـاری 
رسـانید تـا بـه ارتبـاط بیـن باورهـا و انتظـارات غیرمنطقـی و یـا دسـت نیافتنی و 

درگیری هـای عاطفـی و مشـکالت تحصیلـی فعلـی اش پـی ببرد.

ــادی  ــا حــد زی ــی ت ــه موفقیــت تحصیل دانشــجو را آکاه ســازید ک
ــت. ــا اس ــئله انتخاب ه مس

دانشـجویان بـا انتخاب هـای متعـددی در زندگی دانشـجویی مواجه می شـوند 
و در معـرض انواعـی از مهارت هـای خـاص رفتـاری قرار گرفته کـه می توانند آنها را 
پذیرفتـه یـا رد کننـد. آنهـا می توانند در مورد جهت و شـدِت تالش تحصیلی شـان 
تصمیـم بگیرنـد و بایـد بداننـد کـه مسـئولیت نهایـی بـرای موفقیـت یـا شکسـت 

تحصیلـی برعهـدۀ خود آنها اسـت. 
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بـا ایـن سـوال ها دانشـجو را به چالش بکشـید: »چـرا آنها هم اکنون دانشـگاه 
را انتخـاب کرده انـد و زمـان خودشـان را در آن می گذراننـد؟« یـا »چـرا تصمیـم 
گرفتند به دانشـگاه بیایند؟«. از دانشـجویان بخواهید کاربرگ زیر را کامل کنند.

سه دلیل برای حضور در دانشگاه بنویسید.

.................................................................................................................... -1

.................................................................................................................... -2

.................................................................................................................... -3

ایــن ســوال می توانــد نقشــی ترغیب کننــده در جهت دهــی و انتخــاب اهــداف 
از مهم تریــن دالیــل را  از دانشــجو بخواهیــد فهرســتی  آنهــا داشــته باشــد. 

ــد.  ــع آوری کن جم
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 از دانشـجو بخواهیـد اهـداف هوشـمندانه ای انتخـاب کنـد و در 
رسـیدن بـه آن هـا پایبنـدی و تعهـد داشـته باشـد.

فهرسـت دالیل حضور در دانشـگاه را با دانشـجو مرور کنید. بررسـی کنید آیا 
فهرسـت دارای اهـداف بلندمـدت اسـت )چیـزی که دانشـجو قصـد دارد در مدت 
پنـج یـا ده سـال آینـده بـه آن دسـت پیـدا کنـد(. بـه دانشـجویان بگوییـد تعییـن 
اهـداف خـاص می توانـد در اسـتفاده بهینـه از توانایی هـای آنهـا کمـک کنـد. در 
تعییـن اهـداف بایـد بـه اهـداف بلندمـدت، میان مـدت و کوتاه مدت توجه داشـت 
و بـرای تحقـق هریـک بایـد تـالش کـرد. جهـت تعییـن اهـداف اقدامـات زیـر را با 

دانشـجو تمریـن کنید.

اقدامات الزم برای تعیین اهداف

1- از دانشجو بخواهید 
اهداف را با کلمات روشن 

و مشخص بیان کند.

ــه چــه  ــه می خواهــد ب ــد ک ــا مشــخص کن دقیق
چیــزی و در چــه زمانــی دســت پیــدا کنــد. 
ــد پیشــرفت در مهارت هــای  ــال نگوی ــرای مث ب
مطالعاتــی، بلکــه بگویــد بــه کارگیــری روش 
بــرای  مــاه  آذر  پایــان  تــا  یادداشــت برداری 

مطالعــه دروس دشــوار.

2- مطمئن شوید اهدافی 
که انتخاب کرده قابل 

دسترس هستند.

زمــان کافــی بــرای رســیدن بــه اهــداف در نظــر 
گرفتــه اســت؟

مهــارت، توانایــی و منابــع کافــی بــرای رســیدن 
بــه اهــداف را در اختیــار دارد؟

3- در رسیدن به اهداف 
مصمم باشد.

همــواره مطمئــن باشــد کــه اهــداف در راســتای 
ارزش هــای وی هســتند و اثــر منفــی روی خــود 

و دیگــران ندارند.
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اقدامات الزم برای تعیین اهداف

4- اهمیت اهداف و چرایی 
آن را بررسی کند.

مطمئــن باشــد اهدافــی را انتخــاب کــرده کــه 
مهــم و ارزشــمند هســتند.

5- موانع رسیدن به اهداف 
را شناسایی کند.

موانــع و مشــکالت را مشــخص کنــد، بــرای 
مواجهــه بــا آنهــا برنامــه ای را تدویــن و راه 

ــد. ــدا کن ــا را پی ــا آنه ــه ب مقابل

6- استراتژیهای رسیدن به 
اهداف را بررسی کند.

ــزی  ــه چی ــرد؟ از چ ــد ک ــروع خواه ــه ش چگون
بایــد دوری کنــد؟ و چگونــه فراینــد را بــه اتمــام 

برســاند؟

 دانشـجو را آگاه سـازید برای دسـتیابی به اهداف، بایـد بتواند زمان 
و انـرژی خود را به طـور موفقیت آمیزی در تعـادل نگه دارد. 

زمــان ناکافــی و نابســنده مانعــی در مقابــل کفایــت تحصیلــی اســت. مدیریــت 
زمــان، شــامل برنامه ریــزی، ارزیابــی، پیش بینــی و تعهــد می شــود. بعــد از اینکــه 
جهــت حرکــت از طریــق تعییــن اهــداف روشــن شــد، بایــد مجموعــه فعالیت هایی 
کــه دانشــجو را بــه ایــن اهــداف می رســاند، تعییــن کــرد. ســپس، بایــد بــه 
دانشــجو یــاری رســاند کــه بــرای اجرایــی کــردن برنامه هــا، زمــان را تنظیــم کنــد. 
دانشــجویان بایــد زمانــی را بــرای حضــور در کالس، حضــور در آزمایشــگاه، حضور 
در بخش هــای بیمارســتان، حضــور بــه موقــع در شــیفت، زمانــی بــرای وظائــف 
شــغلی، زمانــی بــرای انجــام تکالیــف زندگــی، زمانــی بــرای لــذت بــردن از اوقــات 
فراغــت و زمانــی کــه واقعــًا بنشــینند و مطالعــه کننــد، بیابنــد. یافتــن زمــان بــرای 
ــر  ــی ب ــزی مبتن ــاط و برنامه  ری ــد دو مهــارت اســت: نظــم و انضب ــه نیازمن مطالع
ــور  ــان و به  منظ ــت زم ــرای مدیری ــر را ب ــردی زی ــنهادات کارب ــلیم. پیش ــل س عق

افزایــش توانایــی خودتنظیمــی بــه دانشــجو گوییــد. 
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پیشنهادات کاربردی جهت مدیریت زمان و انرژی

1- از دانشجو بخواهید هر هفته تعهدات تحصیلی، حرفه ای، اجتماعی و شخصی 
خود را فهرست کرده و زمان الزم برای انجام هریک را مشخص کند و به 

حضور در کالس و اتمام تکالیف تحصیلی خود توجه ویژه ای داشته باشد.

2- به دانشجو کمک کنید فعالیت های خود را براساس اهمیت اولویت بندی کند.

3- فهرسـت تعهدات زمان بندی شـده ی اولیه ی دانشـجو را با یادداشـت های 
روزانه او مقایسـه کنید و تفاوت بین زمان برنامه ریزی شـده و زمان صرف 

شـده برای هر فعالیت را بررسـی کنید.

4- از وی بخواهیـد سـخت ترین هفته هـا را مشـخص کنـد، اگـر زمـان تحویـل 
پـروژه بـا امتحانـات در طـول یک هفته واقع شـده اسـت، زمان بیشـتری را 

بـرای اتمـام تکالیف در نظـر بگیرد.

5- تعـداد واحدهـا را محـدود کنـد. تنهـا آن تعـداد واحـدی را انتخـاب کنـد که 
می توانـد بـه خوبـی از عهـده شـان بربیاییـد و مدیریتشـان کنـد. انتخـاب 

بیـش از 12 تـا 15 واحـد نیازمنـد نظـم و انضبـاط بیشـتر اسـت. 

6- تکالیـف درسـی پرحجـم نظیـر پژوهش هـا را بـه مراحـل کوچک تـر تقسـیم 
کنـد و زمـان معینـی را بـرای انجـام هـر یـک اختصـاص دهد. 

7- از دانشـجو بخواهیـد برنامـه روزانـه داشـته باشـد تـا هـم فعالیـت هـای 
تحصیلـی و هـم فعالیـت هـای غیـر درسـی را مـورد توجـه قـرار دهـد.

8- زمانـی را بـرای خوانـدن و مـرور کـردن یادداشـت هـا جهـت آمادگـی هر چه 
بیشـتر در کالس اختصـاص دهد.

9- با مرور مطالب بالفاصله بعد از کالس از فراموشی آنها جلوگیری کند.
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پیشنهادات کاربردی جهت مدیریت زمان و انرژی

10- از دامنـۀ توجـه فـردی اش آگاه باشـد و مطالعـه  را حـول آن برنامه ریـزی 
کنـد. اگـر بـرای دانشـجو 30 دقیقـه زمـان زیادی بـرای نشسـتن و مطالعه 
کـردن اسـت، بـا برنامه ریـزی زمـان مطالعـه در بخش هـای 25 دقیقـه ای 
آغـاز کـرده و بـه عنـوان پـاداش 5 دقیقـه بـه خـودش اسـتراحت دهـد. یـک 
اسـتراحت 5 دقیقـه ای نـه تنها به عنـوان تقویت خودتنظیمی عمل می کند 

بلکـه وی را سـرحال تر و بارآورتـر هـم می سـازد. 

11- در مورد برنامه ریزی زمان مطالعه  واقع بین باشد. معمواًل با چندین دورۀ کوتاه 
مطالعه نسبت به یک دورۀ طوالنی مطالعه دستاورد بیشتری خواهد داشت. 

12- زمـاِن اوِج کارآمـدی )بهـره وری( و زمانـی کـه احتمـااًل بهتریـن شـرایط 
مطالعـه را داریـد شناسـایی کند. آن زمـان را برای مطالعه برنامه ریزی کند 

به ویـژه، بـرای مطالعـۀ دشـوارترین دروس.  

13- برنامـۀ مطالعـه  را راهنمایـی انعطاف پذیـر امـا راسـخ و پابرجـا در نظـر 
بگیـرد، نـه قانونـی سـریع و سـخت.

14- وقتـی برنامـه ای کـه تمـام کـردن آن مشـکل بـوده برعهـده گرفتـه اسـت، 
قـول یـک پـاداش مناسـب را بـه خـود بدهـد.

15- محیـط مطالعـه را تحـت کنتـرل خود قـرار داده و مزاحمت هـای فکری را 
کند.  برطرف 

16- به دوستانی که مانع اجرای برنامه دانشجو می شود، جواب رد بدهد.

17- در طول برنامه مطالعه نه تلفن کند و نه به آن پاسخ دهد.

18- به برنامه اوقات فراغت توجه داشته باشد، زیرا سبب حفظ تعادل روانشناختی 
دانشجو می شود و قوای وی را برای مراحل بعدی مطالعه تقویت می کند.
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کفایت تحصیلی با برنامه ریزی خوب و نظم و انضباط شـخصی آغاز می شـود. 
چنانچـه بـرای ایجـاد چنین مهارت هایی دانشـجو به اطالعات یا کمک بیشـتری 

نیاز دارد به مرکز مشـاوره دانشـگاه و روانشـناس تحصیلی مراجعه کند. 

 به دانشـجو کمـک کنید میزان مشـارکت  خـود را در فرایند یادگیری 
دهد. افزایش 

یادگیـری فعـال بـه معنـای شـرکت در فعالیت هـای درونـی و بیرونـی کالس، 
آزمایشـگاه و بیمارسـتان، یادداشـت  برداری و مطالعـه فعـال اسـت. دانشـجویانی 
کـه یادگیـری فعـال را می پذیرنـد، نـه تنهـا بهتـر یـاد می گیرنـد، بلکـه از تجربـه 
یادگیـری بیشـتر لـذت می برنـد. ایـن یادگیرنـدگان بـه جـای اینکـه فقـط گیرنـده 
باشند، فعاالنه در یادگیری مشارکت می کنند و خالق و پویا هستند. پیشنهادات 

کاربـردی زیـر می توانـد بـرای ایجـاد انگیـزه در یادگیـری فعـال مفیـد باشـند.
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پیشنهادات کاربردی جهت مشارکت فعال در یادگیری

1- به  طور منظم و به موقع در کالس، آزمایشگاه و بیمارستان حضور داشته باشد.

2- از دانشجو بخواهید سر کالس، آزمایشگاه و بیمارستان در مباحث مشارکت 
داشته باشد و نظر خود را بیان کند.

3- در صـورت متوجـه نشـدن مطالـب در کالس، آزمایشـگاه و بیمارسـتان در 
پرسـیدن سـوال تردیـد نکند.

4- برای تکالیف اختیاری نظیر ارائه  های کالسی داوطلب شود.

5- بـا آمادگـی ذهنـی وارد کالس، آزمایشـگاه و بیمارسـتان شـود و تـا حدی از 
موضوعـی کـه تدریـس خواهد شـد، آگاهی داشـته باشـد. 

6- در مـورد موضـوع مرتبـط بـا درس درگیـر بحث هـای رسـمی و غیررسـمی 
بـا همکالسـی ها شـود و از ایـن طریـق، نکاتـی را کـه در حین سـخنرانی متوجه 

نشـده، شـفاف و واضح سـازد.

7- بــا ســایر افــراد مطلــع )دانشــجویان ســال باالتــر( دربــارۀ محتــوای درس 
تعامــل کنــد.

8- با اسـاتید هر درس خارج از زمان کالس برای تکمیل تکالیف یا مشـارکت 
در پروژه ها در ارتباط و تماس باشـد.

9- بــه گروه هــای یادگیــری نظیــر گروه هــای یادداشــت برداری، گروه هــای 
ــاتید  ــا اس ــر ب ــادل نظ ــث و تب ــای بح ــی و گروه ه ــای پژوهش ــه، گروه ه مطالع

ــد. ــا باش ــن گروه ه ــذار ای ــا پایه گ ــد ی بپیوندن
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بـه دانشـجو کمـک کنید بـه تکنیک های مطالعـه صحیح مـورد نیاز 
مجهز شـود و آن هـا را بیاموزد.

اغلــب دانشــجویان از راهبردهــای یادگیــری و مطالعــه کارآمــد آگاه نیســتند 
و تصــور می کننــد کــه راهبردهــای دوره دبیرســتان بــرای موفقیــت در دانشــگاه 
کفایــت می کنــد. در حالی کــه پژوهش هــا از ایــن رونــد حمایــت نمی کنــد. برخــی 
دانشــجویان گــزارش می کننــد کــه زمــان قابــل توجهــی را بــرای مطالعــه قبــل از 
ــد و  ــوب را کســب نکرده ان ــج دلخــواه و مطل ــا نتای ــد ام امتحــان، صــرف کرده ان
درصــد آموخته هــا پاییــن اســت.  برخــی کــه مشــکل تحصیلــی دارند، مشکل شــان 
را بــه فقــدان توانایــی نســبت می دهنــد در حالی کــه حقیقتــًا مســئله ایــن اســت 
کــه آن هــا هرگــز چگونــه یادگرفتــن را به خوبــی نیاموخته انــد. برخــی دانشــجویان 
ــد.  ــرد اســتفاده می کنن ــا دو راهب ــک ی ــف در تمــام دروس از ی ــرای همــۀ تکالی ب
چنیــن دانشــجویانی وقتــی بــا دروســی کــه نیازمنــد یادگرفتــن مطالــب پیچیــده 
اســت، مواجــه می شــوند اغلــب ابزارهــای ضــروری بــرای یادگیــری را در اختیــار 
ندارنــد. از ایــن رو، آمــوزش مهارت هــای مطالعــه بــا کاهــش خســتگی، اضطراب و 
بــا صرفه جویــی در وقــت و افزایــش انگیــزش دانشــجویان، موجــب یادگیــری بهتــر 

و پیشــرفت تحصیلــی آن هــا می شــود.
در ایـن راسـتا، راهبردهـا و روش هـای مطالعاتی متفاوتی وجـود دارد. در این 
نوشـتار تنهـا بـه یـک روش اشـاره شـده اسـت. SQ3R اختصـار روشـی اسـت کـه 
در حقیقـت توسـط موفق تریـن و کارآمدتریـن دانشـجویان مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیرد. حروف SQ3R نشـانگر مراحل این فرآیند هسـتند. این روش براسـاس 
مصاحبـه بـا هـزاران دانشـجوی موفـق دربـارۀ اینکـه چگونـه به اهدافشـان دسـت 
یافته انـد و چقـدر دسـتیابی بـه ایـن اهداف به طول انجامیده اسـت، تدوین شـده 

اسـت. ایـن روش را بـه دانشـجویان آمـوزش دهید.
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SQ3R مراحل روش
)Survey( مرحله اول: پیشخوانی یا مرور اجمالی

هدف از خواندن 
اجمالی، دستیابی به 
نکات و مطالب مهم 

کتاب و کشف ساختار 
متن و مطالب در زمان 

کوتاه و با سرعت زیاد 
است.

Ó .با بخش های مختلف کتاب درسی آشنا شوید
Ó .از اول تا آخر کتاب را یک نگاه اجمالی بیندازید
Ó .مقدمه را بخوانید
Ó  .فهرست محتوا را به صورت اجمالی بررسی کنید
Ó .به فصل آخر و صفحات پایانی کتاب نظری بیندازید
Ó.به هر فصل یک نگاه اجمالی بیندازید

)Question( مرحله دوم: پرسش

هدف از پرسش، افزایش 
دامنة تمرکز حواس و 
درک عمیقتر معانی 

است.

Ó با دارید  کنید که  تصور  می خوانید،  را  کتابی  وقتی 
نویسنده بحث می کنید. در مورد بیانات اظهار شده 
و ایده های ارائه شده پرسش هایی بپرسید. از خودتان 
بپرسید "چه"، "چگونه"، "چرا"، "چه کسی" و "کی". 
ببینید آیا نویسنده پاسخ هایی که شما را قانع کند ارائه 

کرده است یا نه. 
Ó .در کالس سؤال بپرسید
Ó گام سـؤال پرسـیدن شـما را فعـال می سـازد نـه یـک

پرسـش ها  بـه  پاسـخ  بـرای  شـما  منفعـل.  خواننـدۀ 
می کنیـد.  مطالعـه 

)Read( مرحله سوم: دقیق خوانی

هدف از دقیق خوانی، 
درک کامل مطالب 

خوانده شده و نگهداری 
آنها به گونه ی منظم و 

منطقی در حافظه است، 
به طریقی که یادآوری 
آنها برای کاربردهای 

بعدی میسر باشد.

Ó ایـدۀ اصلـی نویسـنده را در هر فصل شناسـایی کنید و
از رابطه مطالب آگاه شـوید.

Ó .بر آنچه می خوانید تمرکز کنید
Ó.از عالمت گذاری و حاشیه نویسی استفاده نمایید
Ó .همۀ تصاویر، جداول و نمودارها را مطالعه کنید
Ó مطالبــی را کــه خوانده ایــد بــا جمــالت و کلمــات

خودتــان بنویســد و  خالصــه کنیــد.
Ó ســعی کنیــد رابطــه بیــن مطالــب قبلــی و فعلــی را

دریابیــد.
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)Recite( مرحله چهارم: از برگفتن

هدف از برگفتن، این 
است که آنچه خواند ه اید 
را به خود پس دهید و از 

خود امتحان بگیرید.

Ó .دربارۀ آنچه خوانده اید از خودتان سؤاالتی بپرسید
Ó مهـم نـکات  یـادآوردن  بـه  بـرای  عامدانـه ای  تـالش 

دهیـد.  صـورت 

)Review( مرحله پنجم: مرور کردن

مرور کردن یک مهارت 
مطالعۀ مهم است و باید 

در هر فعالیت یادگیری 
لحاظ شود. 

Ó وقتی تکالیف کتاب درسی تان را به اتمام رساندید، قبل
از اینکه کتاب را ببندید به صورت خالصه یادداشت هایی 
و  کشیده اید  که خط  را  مطالبی  و  برداشته اید  که  را 

عالمت گذاری کرده اید مرور کنید. 
Ó قباًل را  آنچه  جدید،  مطالب  خواندن  آغاز  از  پیش 

خوانده اید مرور کنید. 
Ó.از نقشه ذهنی برای فهم مطالب و مرور استفاده کنید
Ó.در صورت امکان مباحث را با ترسیم شکل مرور کنید
Ó ،کتاب شناسی کتاب ها، ضمیمه ها، راهنماهای مطالعه

از خواندن شما  کار  و کتاب های  کلی مطالب  رئوس 
حمایت می کنند. 

Ó .مرور برای امتحانات را با دقت برنامه ریزی کنید

افـزون بـر ایـن، دانشـجویان بایـد بداننـد کـه چگونـه بـا اصطالحـات جدید در 
کتاب هـا مواجـه شـوند. در حقیقـت، می تـوان ادعـا کـرد کـه یادگیری بسـیاری از 
علـوم وابسـته بـه یادگیـری لغـات و اصطالحـات آن علـم اسـت. بـا توجه بـه اینکه 
واژگان بخـش مهمـی از دانش را شـکل می دهند، روش های توسـعه دایره واژگان 

را بـه دانشـجویان آمـوزش دهید. 
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روشهای توسعه دایره واژگان

1- در نگاه سطحی به مطالب کلمات ناآشنا را پیدا کنید.

2- سعی کنید معنی کلمات را پیدا کرده و در دفترچه یا کارت های 
مخصوص یادداشت کنید.

3- برای پیدا کردن معنی کلمات از متن استفاده کنید و با توجه به مفاهیم 
بقیه مطالب معنی کلمه مورد نظر را بفهمید.

4- اگر می توانید کلمه را تجزیه کنید و با توجه به ریشه کلمه معنی آن را 
حدس بزنید.

5- از فرهنگ اصطالحات تخصصی استفاده کنید یا آنها را در اینترنت سرچ 
کنید.

6- کلمات جدید را در گفتار و نوشتار به کار برید تا یادگیری به صورت 
عمیق اتفاق افتد. 

بـه دانشـجو کمـک کنیـد از منابـع کمک آموزشـی دانشـگاه بـرای 
بهبـود مهارت هـا و عادت هـای تحصیلـی خـود اسـتفاده کنـد.

بسـیاری از دانشـجویان از اهمیـت منابـع کمـک آموزشـی در دانشـگاه غافـل 
هسـتند. در راسـتای تقویت مهارت ها و عادت های تحصیلی کارآمد، دانشـجو را 
تشـویق کنیـد در دوره هـا و وبینارهایـی نام نویسـی کنـد که مهارت هـای تحصیلی 
دادن،  امتحـان  دادن،  گـوش  صحیـح،  مطالعـۀ  مهارت هـای  آمـوزش  )ماننـد 
تکنیک هـای تقویـت تمرکـز و حافظـه، تکنیک های تندخوانی یا سـایر راهکارهای 
یادگیـری مؤثـر( را آمـوزش می دهنـد. هم چنیـن، وی را بـه مرکـز کمک آموزشـی 
دانشـگاه ارجـاع دهیـد تـا بـه درک بهتـر محتـوای درس خاصـی کـه بـرای اتمـام 

موفقیت آمیـز کالس هـای فعلـی او ضـروری اسـت، دسـت یابـد.
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از دانشـجو بخواهیـد گزارشـی از احسـاس خودکارآمـدی دربـاره ی 
عملکـرد تحصیلـی اش ارائـه کند.

بـرای دانشـجو، تکلیفـی معیـن کنیـد کـه طـی آن برنامـه ای عملـی ترتیـب 
دهـد و رفتارهـای تحصیلـی مثبـت را بـر مبنـای نیازهـای تحصیلـی فعلی خویش 
اولویت بنـدی کنـد )بـرای مثـال: "عصرهـای جمعـه را بـه مرور تکالیـف تحصیلی 
هفتـۀ آینـده پیـش رو اختصـاص خواهـد داد و تعـادل الزم در برنامه هـا را ایجـاد 
خواهـد کـرد". " فـورًا بـا اسـاتید در مـورد مشـکل نمـرات، تکالیـف، آزمون هـا و 
گزارش هایـش صحبـت کنـد" و "درصورتی که در یک درس خاص مشـکل داشـته 
باشـد از دانشـجویان سـال باالیـی کمـک گیرد"(. هم چنین، دانشـجو را تشـویق 
کنید هر هفته از برنامه زمانی سـازمان یافته ای اسـتفاده کند و او را در دسـتیابی 
بـه رفتارهـای تحصیلـی مؤثـر در برنامه هـای در دسـت اقـدام، یـاری کنیـد. بـرای 
اطمینـان از به کارگیـری مهارت هـا و رفتارهـای جدیـد، در پایـان ایـن نیمسـال 
هـر هفتـه و در نیمسـال بعـد، دو هفتـه یـک  بـار و ماهـی یـک بـار، پیشـرفت های 

دانشـجو را طبـق برنامـه، بازنگـری کنید.

یادآوری مهم:
در ایـن نوشـتار، تنهـا بـه چنـد تکنیـک  و راهبـرد مهـم جهـت مداخلـه در 
افـت تحصیلـی اشـاره شـده اسـت. چنانچـه دانشـجو پـس از مداخلـه اولیـه بـه 
هـدف نرســـد، دانشـجو را بـه مرکـز مشـاوره ارجـاع دهیـد. در ایـن شـرایط 
ضروری اسـت که چگونگی و زمان برقراری تماس دانشـجو با مرکز مشـاوره و 

همچنیـن تـداوم ارتبـاط وی تـا رفـع مشـکل پیگیـری شـود.

با آرزوی موفقیت 
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