
  :درخواست کننده واحدنام 
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 باسمه تعالی
 

 پژوهشی طرحدرخواست پیشنهاد 
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 

 

 
 :شناسنامه طرح -1

 مشروطی در میان دانشجویان دانشگاه یزدزمینه ها و پیامدهاي کشف  عنوان طرح: –

 98 خرداد :تاریخ ارائه –

 ارزیابیبنیادي   کاربردي   نوع:    –

 خیر   بله این پروژه ادامه طرح دیگري است؟آیا  –

  درصورت مثبت بودن جواب، نام طرح را بنویسید. –

 :بیان مسئله –2
آموزش عالی کشور است که نه تنها باعث اتالف وقت  نشجویان، یکی از مشکالت عمده مراکزدا مشروط شدنافت تحصیلی و به دنبال آن 

). در مورد افت 2006(علیخوانی و همکاران،به دنبال داردهاي جاري شده، بلکه مسائل و مشکالت روانی، خانوادگی و اجتماعی  هزینهو 
ناتوانی و شکست در انجام و اتمام موفقیت آمیز دوره «تحصیلی تعاریف و تعابیر متفاوتی ارائه شده است که وجه مشترك همه ي آن ها 

معیارهاي مختلفی  افت تحصیلی به معنی عدم موفقیت در تحصیل بـوده کـه بـا). 1386(تمنائی فر، نیازي و امینی، » تحصیالت رسمی است
 معدل یا کسب مشروطی .انصراف، ترك تحصیل و... قابل بررسی است مدت تحصیل، اخراج، نظیـر مشـروطی، تکـرار درس، طـوالنی شـدن

معیارهـا یـا از مشـروطی ناشـی شـده  کی از مصادیق مهم افت تحصـیلی اسـت و غالبـاً سـایری ،تحصیلی در نـیم سـال12کمتر از  درسی
 ). 2008(مطلق و همکاران،شودمی و یـا بـه وقـوع آن منجـر

، شـده مـشروط یابنـد، مـی راه دانـشگاه بـه جهـان در که هـا دانشجوتعداد زیادي از میلیون سـاله هـر که است داده نشان مطالعات
به گزارش خبرنامه ). 41-29: 1379برسانند(بازرگان،  پایان به مقرر در موعد را خـود تحـصیالت تواننـد نمـی یـا کننـد مـی تحصیل ترك

به ادعاي بسیاري از مدیران آموزشی، و مدیران مراکز  مشروط می شوند. دانشجویان دانشگاه تهران  درصد 8هر ساله  )1391(دانشجویان ایران
است. در مورد دانشگاه یزد نیز این آمار قابل  یافته افزایش عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه مشروطی دانشجویان آمارمشاوره دانشگاه ها، 

مالحظه است. براساس آمارهاي موجود بیش از یک سوم دانشجویان در حین تحصیل در مقاطع مختلف در دانشگاه یزد، حداقل یک بار مشر 
 هزار دانشجوي مشروطی). 4اند(وط شده 

مشروطی دانشجویان داراي عوامل و پیامدهاي آموزشی، تحصیلی، روانی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادي است که نباید نادیده گرفت. 
، لمروري بر مطالعات پیشین نشان می دهد عوامل متعددي در مشروط شدن دانشجویان موثر است: عواملی همچون وضعیت تاهل، اشتغا
از  سن، وضعیت اقتصادي، بیماري، مشکالت خانوادگی، وضعیت و انتظارات دانشگاه ها و اساتید، وضعیت خوابگاه ها و هم اتاقی ها و غیره.

سوي دیگر مشروط شدن پیامدهاي تحصیلی، از جمله سرخوردگی آموزشی، عقب ماندن از برنامه آموزشی و دلزدگی از تحصیل و رشته 
ند به دنبال داشته باشد. اما پیامدهاي مشروطی صرفا تحصیلی نیست و ممکن است موجب انگ خوردن، بالتکلیفی، تحصیلی را می توا

افسردگی، بیکاري، احساس ضعف، کاهش عزت و اعتماد به نفس، خشم، افزایش اضطراب و استرس شود. همچنین می تواند کشیده شدن به 
د. چرا که در برخی موارد خودکشی فرد را نیز به همراه دارد. اهمیت این تبعات به قدري است سمت انحرافات اجتماعی را به دنبال داشته باش

یک ). 1994که مهمترین علت خودکشی در دانشجویان یکی از دانشگاه هاي آمریکا شکست تحصیلی گزارش شده است(ملی من و همکاران، 
د، جداي هزینه هاي مالی، به تاخیر افتادن فارغ التحصیلی دانشجو و به دنبال ترم مشروطی براي دانشجویان هزینه هاي متعددي به بار می آور

زینه ه آن به تعویق افتادن اهداف برنامه ریزي شده در زندگی آینده دانشجو از جمله اشتغال، ازدواج، سربازي، ادامه ي تحصیل و....در کنار این
ک دانشجوي مشروطی، آن شخص را دچار اختالالت احساسی از جمله احساس هاي گزاف، تغییر نگرش اساتید و طرز برخورد اساتید با ی



ه بضعف، انزجار، طرد شدن، افسردگی و...می کند که تمامی این اختالالت به دنبال خود انحرافات و آسیب هاي فراوانی را براي فرد و اجتماع 
پیامدهاي منفی ایجاد می کند. درنتیجه ضروري است براي جلوگیري مشروط شدن دانشجویان براي دانشگاه نیز هزینه هاي و ارمغان می آورد. 

از اتالف وقت، کاهش هزینه، جلوگیري از آسیب هاي اجتماعی، هدر رفتن منابع و امکانات و همچنین کم رنگ شدن و از دست دادن میل و 
 شود.  رغبت دانشجویان به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر، به وضعیت دانشجویان مشروطی توجه

این تحقیق با رویکرد تفسیري و روش کیفی انجام خواهد شد. همان طور که گفته شد اغلب تحقیقات انجام شده ودر داخل و خارج ایران 
با رویکرد کمی بوده است. در حالی که مشروط شدن و افت تحصیلی یک تجربه چندجانبه است که بدون نگاه عمیق و درون نگر نمی توان 

آن را شناسایی کرد. در این تحقیق در تالش هستیم تا مسئله مشروطی را از زاویه دید خود دانشجویان واکاوي کنیم. بنابراین ابعاد مختلف 
پژوهش حاضر با رویکر تفسیري، تالش خواهد کرد شرایطی که زمینه ساز مشروط شدن دانشجویان می شود را بفهمد و از طریق مصاحبه، 

و تفسیر خود دانشجویان و کنش ها و فرایندهایی که دانشجویان درگیر آن هستند را کشف کند. مشروط شدن درك عمیق تري از نوع نگاه 
یک فرایند است که درون خود زمینه ها و کنش هاي معینی نیز دارد. به عبارت دیگر در این مطالعه به دنبال پاسخ به این سواالت هستیم: 

انشجویان شده است؟ دانشجویان مشروطی، مشروط شدن را چگونه معنا می کنند؟ براي کنار چه زمینه هاي و شرایطی موجب مشروط شدن د
آمدن و مدیریت شرایط خود در مشروط شدن چه کنش ها و تعامالتی را در پیش می گیرند؟ و نهایتا مشروط شدن چه پیامدهایی در زندگی 

 درسی و فردي و اجتماعی آنها دارد؟  

  :در طرحمورد نظر اصلی  و خدمات اهداف -3
 شناسایی ویژگی هاي زمینه اي و تحصیلی دانشجویان مشروطی دانشگاه یزد-1
 مشروطی نزد دانشجویانکشف تعریف و معناي  -2
 مشروطی دانشجویان درحال تحصیل دانشگاه یزدها و کنش هاي مربوط به زمینهفهم  -3
 دانشجویان مشروطی کاهش دانشجویان مشروطیهاي  ارائه راهکار-4

 شیوه نامه اجرایی طرح هاي پژوهشی کاربردي دانشگاه یزد): 3و  2ماده  (بر اساسزمانی یا هزینه اي براي انجام طرحمحدودیت هاي  -4

 میلیون ریال 100:  اعتبار مورد نیاز

 یک سال مدت زمان اجرا:

 

 تائید واحد سفارش دهنده تهیه کننده

 محمدتقی صادقیدکتر نام و نام خانوادگی:  حسین افراسیابی نام و نام خانوادگی:

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلیسمت:  هیات علمی دانشکده علوم اجتماعیسمت: 

 امضاء:  امضاء:

 تاریخ: 1398//20/3 تاریخ:

 


