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Abstract

Academic failure is the root of many
psychological and emotional disturbances in
students. In spite of its importance, there has not
been enough studies to represent the academic
failure indicators with an exploratory approach in
Iran. This study is to identify the signs of academic
failure in undergraduate students by using a
meaningful understanding of the perception and
experience of a group of professors and students
of University of Tehran. For this purpose, we
selected the research participants from the
professors and students of the faculties of
Electrical and computer Engineering, Foreign
Languages, Management, Science and Fine Arts,
using criterion sampling. In the professors' group
after the 19th interview and in the students' group
after the 10th interview, theoretical saturation of
the data was obtained, but for more confidence in
the findings, we continued the interviews in the
professors' group up to 28 subjects and in the
students group up to 20. Data were collected using
semi-structured interviewing technique and
analyzed using the MAXQDA software based on
Colaizzi's method. In order to increase the
credibility, transferability, dependability and
confirmability, peer debriefing, negative case
analysis, triangulation, explaining the exact details
of the data collection and analysis process, and
long-term immersion were utilized. The results
revealed 3 themes: Functional, behavioral, and
psychological subcategories, 8 sub-themes, and 26
symptoms. Findings showed that students with
academic failure experience worse functional,
behavioral and psychological symptoms of it and
face numerous challenges and problems.
Keywords: Teacher’s Perception, Academic
Failure, Academic Failure Signs, Academic
Performance

چکیده
 نابسامانیها،اُفتتحصیلی دانشجویان ریشه بسیاری از انحرافها
، عاطفی میباشد و بهرغم این اهمیت-و آشفتگیهای روانی
،تاکنون در کشورمان مطالعات کافی با رویکردی اکتشافی
بهمنظور بازنمایی نشانگان اُفتتحصیلی دانشجویان انجام نشده
 تالش کردیم تا با استفاده از روش، در مطالعه حاضر.است
پدیدارشناسی توصیفی و معناکاوی در ادراک و تجربهزیسته جمعی
 نشانههای،از اعضای هیأتعلمی و دانشجویان دانشگاه تهران
اُفتتحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران را
 مشارکتکنندگان پژوهش را از میان.شناسایی و بازنمایی کنیم
اعضای هیأتعلمی و دانشجویان دانشکدهای مهندسی برق و
 با، علوم و هنرهای زیبا، زبان و ادبیات خارجی، مدیریت،کامپیوتر
استفاده از نمونهگیری مالکی انتخابکردیم؛ در گروه اعضای
 و در گروه دانشجویان در مصاحبه19 هیأت علمی پس از مصاحبه
 در، اشباع نظری دادهها بهدستآمد؛ اما برای اطمینان بیشتر،10
 نفر ادامه20  نفر و در گروه دوم تا28 گروه اول مصاحبهها را تا
 دادهها با استفاده از فن مصاحبه نیمهساختاریافته گردآوری.دادیم
MAXQDA و مبتنی بر راهبرد کُالیزی و نرمافزار
 باورپذیری، تأییدپذیری، بهمنظور افزایش اتکاپذیری.تحلیلگردید
 از شیوههای «بازرسی و بازبینی در زمان،صحت دادهها
 «بهرهگیری از نظرات همکاران پژوهشی و تأیید،»کُدگذاری
 مرور متوالی. و «درگیری طوالنیمدت» استفاده کردیم،»آنها
 ما را به شناسایی و دستهبندی،مصاحبهها و مقایسه مستمر دادهها
 هشت زیرمضمون، رفتاری و روانشناختی،سه مضمون عملکردی
، بر پایه نتایج بهدستآمده. نشانگان رهنمون ساخت26 و
 ابعاد جدیدتری از،دانشجویانی که با اُفتتحصیلی مواجه شدهاند
 رفتاری و روانشناختی اُفتتحصیلی را،نشانههای عملکردی
تجربه کرده و با چالشها و مشکالت متنوع و متعددی مواجه
.هستند
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مقدمه
دوره آموزش عالی ،دورهای کلیدی برای توسعه کشور است و ازاینرو مسؤوالن ،دانشجویان را تشویق میکنند
تا به شاخصهای توسعه بهتر دست یابند که این امر باعث قرارگرفتن دانشجویان در معرض شرایط استرسزا
میشود (پووزو -رادیلوو ،پرسیادو -سرانوو ،آگوستا -فرناندز ،آگویلرا -والسکو و دیلگادو -گارسیا )2014 ،و
اثرات خود را بر عملکرد دانشجویان خواهد داشت.
برای اُفت تحصیلی تعاریف متفاوتی ارائه شده است که وجه مشترک همه آنها ،ناتوانی و شکست در انجام
و اتمام موفقیتآمیز دوره تحصیالت رسمی است (تمناییفر ،نیازی و امینی .)1386 ،اُفت تحصیلی بهمعنای عدم
موفقیت در آموزش است (عبدلرزاق ،کمال ،محسن ،طارق ،الزبیدی و الموسوی .)2017 ،به این معنا که فراگیر
از یك سطح باالتر به سطحی پایینتر در تحصیل و آموزش نزول کرده است .پس آن را میتوان کاهش عملکرد
فراگیر دانست (رحیمی .)1378 ،هنگامی که اُفت تحصیلی رخ میدهد ،فراگیری که از نظر نمره ضعیف است ،به
انتظار خود نمیرسد و معیارهای دانشگاهی را برآورده نمیکند (ویدیاستوتی ،کورانیاوان و چاندرا.)2017 ،
پژوهشهای زیادی پیرامون عوامل مرتبط با اُفت تحصیلی انجام شده است و هریك از پژوهشگران عوامل
متعددی را در این زمینه مؤثر دانستهاند (سو و سو )2006 ،و دیدگاهها و نظرات مختلفی توسط صاحبنظران
و اندیشمندان این حوزه ارائه گردیده است .معنای این سخن آن است که مجموعهای از عوامل وجود دارند
که باعث اُفت تحصیلی و بهتبع آن اتالف منابع انسانی و غیرانسانی نظام آموزشی میگردند (تمناییفر ،نیازی
و امینی .)1386 ،از جمله عواملی که در تحقیقات شناخته شدهاند ،میتوان به نقش تعامالت بین دانشجویان و
دانشگاه (کاهو و نلسون ،)2018 ،فقدان محیط مثبت و حمایت (بانرجی ،)2016 ،عوامل روانی در کنار عوامل
آموزشی ،خانوادگی ،اقتصادی ،سازمانی و اجتماعی (کابریرا ،توماس ،الوارز و گنزالس )2006 ،اشاره داشت.
همچنین دیگر عوامل شناخته شده شامل :نمره آزمون ورودی در دانشگاه و سطح تحصیالت خانواده (فیروو و
لیاندرو آلمیدا ،)2019 ،راهبردهای یادگیری ،مهارتهای اجتماعی و رفتارهای دانشگاهی (فارگگیا ،هان،
واتسون ،موس و بوتتومز )2018 ،و تأثیر مثبت بهبود مدیریت مناسب تصمیمات کوتاهمدت تا طوالنیمدت،
طراحی هیأت علمی ،موارد فنی (کالیمونیا ،خودیرواب و کوینوازولبرک ،)2016 ،است .رابطه میان آموزش عالی
و شادی در نتایج تحقیق لی ( ،)2011نشان داده شده است و نتیجه تحقیقات لیوبومیرسکی ،شلدون و اسکید
( ،)2005بر بازدهی باالتر فردی ،خانوادگی و اجتماعی و تحصیلی افراد شاد تأکید دارد.
اُفت تحصیلی دانشجویان ،نه تنها یك مشکل فردی؛ بلکه یك معضل اساسی اجتماعی است که عواقب
ناشی از آن گریبانگیر جامعه نیز خواهد شد (جوالیی ،مهرداد و بحرانی .)1385 ،زیرا اگر هم به ترک تحصیل
نینجامد ،با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف تحصیالت دانشگاهی ،آموزش و فراگرفتن یك حرفه است،
دانشآموختگان ناکارآمد میتوانند ،مضرات و خطرات فراوانی برای جامعه و کشور داشته باشند (پتریدس،
چامارو -پرئموزیك ،فردریکسون و فارنهام .)2005 ،همچنین ،کسانی که از نظر تحصیلی شکست میخورند،
در طول زندگی چالشهای اجتماعی و اقتصادی چشمگیری را تجربه میکنند (رافاوت .)2004 ،اُفت تحصیلی
عالوه بر اینکه به اتالف منابع انسانی و تحمیل هزینههای جبرانناپذیر میانجامد ،بر زندگی اجتماعی و فردی
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دانشجویان نیز تأثیر مخربی دارد (زارعشاهآبادی و سلیمانی .)1391 ،بدیهی است که عالوه بر اتالف هزینهها،
موجب دیرتر راهیافتن فرد به بازار کار ،سرخوردگی و از دسترفتن روحیه وی میشود (غیبی و همکاران،
 .)1389هرساله دهها میلیارد از بودجه کشور را هدر میدهد و در نتیجه ،نیروهای بالقوه انسانی و سرمایههای
اجتماعی بیثمر میمانند (حنیفی و جویباری .)1389 ،در تحقیقات متعدد خصوصیات دانشجویان دچار اُفت
تحصیلی بیان شده است ،از جمله این خصوصیات داشتن ارتباط نامناسب با جنس مخالف (چراغی ،چعبی،
سلطانی و جعفری )1395 ،و استعمال سیگار (چنگیزیآشتیانی ،شمسی و محمدبیگی )1388 ،است .از دیگر
خصوصیات ،بیانگیزگی -که امروزه در بین برخی دانشجویان شایع شده است (آقاییافشار ،فصیحیهرندی و
نعمتاللهی ماهانی -)1394 ،و اضطراب امتحان -که خود بهطرز چشمگیری عملکرد را تحتتأثیر قرار میدهد
و در نتیجه موجبات اُفت تحصیلی (لیو ،منگ و زو )2006 ،و بهتبع آن ،سبب تضعیف خودپنداره تحصیلی
میگردد )کوگ و فرنچ -)2001 ،است .احساساتی که دانشجویان در محیط دانشگاهی تجربه میکنند ،به نتایج
مهمی مانند سازگاری و موفقیت تحصیلی و همچنین سالمت و رفاه دانشجویان مرتبط است (اوستین،
ساکلوفسکی و مستورز .)2010 ،اضطراب و فشار روانی ،میتواند منجر به عملکرد ضعیف تحصیلی و بیماری
دانشجو شود (ساکلوفسکی ،اوستین و مستورز ،بیتون و اوسبورنه .)2012 ،میتوان گفت ،خواستههای زندگی
مدرن موجب وقوع رویدادهای اجتماعی در جوانان میشود .بنابراین ،خواستههای درونی و بیرونی بهطور منفی
بر عملکرد و موفقیت تحصیلی دانشجویان تأثیر میگذارند (پووزو -رادیلوو و همکاران.)2014 ،
پژوهشهای زیادی پیرامون عوامل مرتبط با اُفت تحصیلی انجام شده است و هریك از پژوهشگران عوامل
متعددی را در این زمینه مؤثر دانستهاند (سو و سو )2006 ،و دیدگاهها و نظرات مختلفی توسط صاحبنظران
و اندیشمندان این حوزه ارائه گردیده است .معنای این سخن آن است که مجموعهای از عوامل وجود دارند
که باعث اُفت تحصیلی و بهتبع آن اتالف منابع انسانی و غیرانسانی نظام آموزشی میگردند (تمناییفر ،نیازی
و امینی .)1386 ،از جمله عواملی که در تحقیقات شناخته شدهاند ،میتوان به نقش تعامالت بین دانشجویان و
دانشگاه (کاهو و نلسون ،)2018 ،فقدان محیط مثبت و حمایت (بانرجی ،)2016 ،عوامل روانی در کنار عوامل
آموزشی ،خانوادگی ،اقتصادی ،سازمانی و اجتماعی (کابریرا ،توماس ،الوارز و گنزالس )2006 ،اشاره داشت.
همچنین دیگر عوامل شناخته شده شامل :نمره آزمون ورودی در دانشگاه و سطح تحصیالت خانواده (فیروو و
لیاندرو آلمیدا ،)2019 ،راهبردهای یادگیری ،مهارتهای اجتماعی و رفتارهای دانشگاهی (فارگگیا و همکاران،
 )2018و تأثیر مثبت بهبود مدیریت مناسب تصمیمات کوتاهمدت تا طوالنیمدت ،طراحی هیأت علمی ،موارد
فنی (کالیمونیا ،خودیرواب و کوینوازولبرک ،)2016 ،است .رابطه میان آموزش عالی و شادی در نتایج تحقیق
لی ( ،)2011نشان داده شده است و نتیجه تحقیقات لیوبومیرسکی ،شلدون و اسکید ( ،)2005بر بازدهی باالتر
فردی ،خانوادگی و اجتماعی و تحصیلی افراد شاد تأکید دارد.
در زمینه اُفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران ،تحقیقات متعددی انجام شده است .از
جمله این تحقیقات میتوان به مطالعات هزارجریبی دستکی ()1373؛ آجرلو ()1379؛ شرافتی ( )1389و کرمی
و زرافشانی ( )1390اشاره کرد .در تمامی این تحقیقات ،علل و عوامل اُفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی
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مورد بررسی قرار گرفتند و اشارهای به نشانههای دانشجویان دچار اُفت تحصیلی نشده است و محققان چنین
تحقیقی نیافتند.
اُفت تحصیلی ،از بحثانگیزترین مسائلی که معموالً همه نظامهای آموزشی جهانی با آن دستبهگریباناند
و ساالنه بخش قابلتوجهی از بودجه ،نیروی انسانی و امکانات را تلف میکند و اثرات ناخوشایندی از نظر
روحی و روانی بر فراگیران وارد مینماید و مشکالت عدیدهای را نیز برای خانوادهها بهوجود میآورد (آزادیکتا،
 .)1391ایلدرآبادی ،فیروزکوهی ،مظلوم و نویدیان ( )1383نشان دادند ،میزان افسردگی در دانشجویانی که به
رشته خود عالقهمند نیستند بیشتر از سایرین است .رفعتی ،شریف ،احمدی و ضیغمی ( ،)1384در میان
دانشجویان دانشگاه شیراز نشان دادند که همبستگی معکوسی میان افسردگی و اُفت تحصیلی وجود دارد.
مقایسه وضعیت روانشناختی دانشجویان مشروط و غیرمشروط دانشگاه اصفهان نشان داد که دانشجویان
مشروط در مقایسه با دانشجویان غیرمشروط ،از شدت عالیم بیشتری در زمینه وسواس ،افسردگی ،خصومت،
اضطراب ،ترسهای مرضی ،اختالل خوردن و روانپریشی برخوردارند (عبدالهی ،آسایش ،جعفری و رضاییان،
 .)1390زارعشاهآبادی و سلیمانی ( )1391نیز ،رابطه بین افسردگی و اُفت تحصیلی را در میان دانشجویان
دانشگاه یزد نشان دادند .نتایج مطالعه دلآرام ،صالحیان ،فروزنده و علیدوستی ( ،)1391نشان داد که سالمت
عمومی دانشجویان ناموفق کمتر از دانشجویان موفق است و این مسأله در بُعد اضطرابی و افسردگی و سالمت
عمومی محسوستر بود .پورابراهیم ( )1393نشان داد ،کلیه مؤلفههای سالمت روانی بهجز مؤلفههای افکار
پارانوئیدی و روان گسستهگرایی بین دانشجویان مشروط و غیرمشروط متفاوت است و از نظر استوار و عابدی
( ،)1395باورهای انگیزشی دانشجویان مشروط و عادی متفاوت است .صفری یاسین و ادویاه دزواکیفلی ()2009
نشان دادند ،میزان مشکالت روانشناسی (افسردگی ،اضطراب و فشار روانی) در میان دانشجویان با پیشرفت
تحصیلی و اُفت تحصیلی متفاوت است .کاهو و نلسون ( ،)2018چهار ساختار روانشناسی :خودکارآمدی،
احساسات ،تعلق و رفاه را در موفقیت دانشجویان مؤثر دانستند .بیك ،نیلور ،آرکودیس و دبرووسکی ( ،)2019با
بررسی دانشجویان سال اول ،تأیید کردند برنامههای حمایتی دانشگاه بر اُفت تحصیلی دانشجویان اثر مفیدی
دارد .ارتباط کمالگرایی مثبت را لیو ،تنگ ،لو و یانگ ( ،)2018در عملکرد تحصیلی بررسی کردهاند .پکران،
الیوت و مایر ( ،)2009نیز نشان دادند هیجانات منفی (فعال و غیرفعال) از قبیل خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی
و خستگی با نمرات میانترم دانشجویان بهصورتی منفی در ارتباطند .در تحقیقات متعددی ،نتایج نشان دادند
عملکرد ضعیف تحصیلی یك عامل خطرناک شناخته شده برای مصرف سیگار است (چنگیزیآشتیانی ،شمسی
و محمدبیگی1388 ،؛ امینالرعایا ،عطاری و مرآثی1391 ،؛ روبرت و همکاران2019 ،؛ کاینونن و همکاران،
2016؛ گو ،تاکر ،گرین ،پوالرد و کندی .)2012 ،پاسکو ،هترییك و پارکر ( ،)2019تأثیر استرس ناشی از تحصیل
بر عملکرد تحصیلی ،مشکالت سالمت روان مانند افسردگی و اضطراب ،اختالالت خواب و سوءاستفاده از مواد
را گزارش کردند.
در تحقیقات دیگری بر دانشجویان دچار اُفت تحصیلی ،به رفتارهای دانشجویان پرداخته شده است .از جمله
این رفتارها :عدم مدیریت زمان (زالی1375 ،؛ ساکتی و طاهری1389 ،؛ هاینز ،)2012 ،تقلب (سیدحسینی
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داورانی1385 ،؛ فعلی ،صفرپور و رسولیآذر1393 ،؛ سیزیك ،)2004 ،مسؤولیتپذیری (شریفی1385 ،؛ امیری
خراسانی و لسانی ،)1395 ،تمرکز کم و توجه نامناسب (تقیپور جوان ،فرامرزی ،احمد عابدی و نتاج2014 ،؛
کراسچك و هالنگر ،)2010 ،مشغولیت با تلفن همراه در کالس درس (مهدیزاده و خوشنام1393 ،؛ صیامی،
رستمی و ساالری1396 ،؛ علیآبادی ،فالحی و کماسی1397 ،؛ دیزورنو2013 ،؛ کوزنکوف ،مانز و تیتسوورث،
2015؛ لیپ ،بارکلی و کارپینسکی ،)2015 ،رعایتنکردن احترام استاد و کالس (کالرک2008a ،؛ کالرک،
 )2008bو حضور نامرتب در کالس درس (کیت ،بارنت ،پتتیجوهن و گیلبرت2005 ،؛ سابرامانیام ،هانده و
کوماتتیل )2013 ،را میتوان نام برد .آفریین ،پریا و غیاثری ( ،)2018رابطه بین استرس و اُفت تحصیلی را مورد
بررسی قرار دادند .نورونها ،مونتیرو و پینتو ( ،)2018به بررسی رابطه بین عزتنفس و اُفت تحصیلی  ،درک
پیش زمینه اجتماعی -اقتصادی در دانشجویان دچار اُفت تحصیلی پرداختند .اسلومپ ،بارا ،پیچاراسکی و
کوردییرو ( ،)2019نشان دادند که مصرف سیگار با عالئم اضطرابی ،عالئم افسردگی و عملکرد تحصیلی ضعیف
همراه است .سینگ ،جاها ،پانیا و بابیتا ( ،)2019ارتباط بین اضطراب و عملکرد تحصیلی را میان دانشجویان
پزشکی بررسی کردند .نتایج تحقیق ناز ،عبید ،ناز ،طارق و عالم ( ،)2019در دانشجویان پزشکی نشان داد،
تصویر از خود منفی ،دانشجویان را به سمت اضطراب ،افسردگی ،پریشانی و کاهش عملکرد دانشگاهی سوق
میدهد.
بهطورکلی ،با وجود اهمیت زیاد اُفت تحصیلی و اثرات ناخوشایند آن بر دانشجویان ،تمامی تحقیقات انجام
شده در مورد خصوصیات دانشجویان دچار اُفت تحصیلی ،تحقیقات کمّی است (افضلی ،دالور و افضلی)1393 ،
و صرفاً یك خصوصیت با اجرا پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است و ارتباط آن با معدل یا تعداد واحد افتاده
دانشجو بررسی شده است .حال آنکه تأثیرات اُفت تحصیلی بر دانشجویان ،چندبُعدی است (فدوی ،صالحی،
خدایی ،مقدمزاده و جوادیپور )1397 ،و بنابر اعتقاد فیروزنیا ،یوسفی و قاسمی ( ،)1388دانشجویانی که دچار
اُفت تحصیلی میشوند ،بیش از دانشجویان دیگر در معرض خطر جرم و جنایت ،سوءمصرف مواد،
سوءاستفادههای جسمی و جنسی و در نهایت اختالالت خانوادگی و روانی قرار میگیرند .با وجود تمام تحقیقات
انجام شده ،نهتنها میزان وقوع اُفت تحصیلی کم نشده است؛ بلکه اثرات ناخوشایند آن بر روان و رفتار دانشجویان
روبهفزونی گذاشته است که این امر ،خود بیانگر عدم شفافیت موضوع است و نیاز به تحقیقی ژرفنگر را بیان
میکند .بههمیندلیل ،با توجه به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل اُفت تحصیلی بر عملکرد و سالمت جسمی
و روانی دانشجویان از یكسو و توجه اندک به ابعاد و نشانگان اُفت تحصیلی در دانشجویان ،در این مطالعه این
مطالعه با هدف شناسایی نشانههای اُفت تحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران انجام گرفت
و تالش شد تا به این سؤال که «دانشجویانی که با اُفت تحصیلی مواجه میشوند ،چه نشانگانی دارند؟» ،پاسخ
داده شود.
روش
با توجه به اینکه یافتههای این مطالعه در شناخت و حل مسائل و مشکالت دانشجویان دچار اُفت تحصیلی
مورد استفاده قرار میگیرد ،از نوع پژوهشهای کاربردی است .ازسوییدیگر ،بهمنظور شناسایی و بازنمایی
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خوشههای معنایی و نشانگرهای اُفت تحصیلی و با توجه به فقدان مطالعات عمیق در این حوزه ،استفاده از
رویکردی اکتشافی برای کشف همه عوامل ضرورت مییابد .از اینرو ،پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی کیفی
و روشی پدیدارشناسانه بهدنبال کشف مضمونها و نشانگرها در تالش بوده تا ضمن کاوش در تجربه زیسته
استادانی که با دانشجویان دچار اُفت تحصیلی مواجه شدهاند ،درک معنا و مفهوم اُفت تحصیلی ،و نشانگان آن
در دانشجویان دچار اُفت تحصیلی را شناسایی و بازنمایی کند .هدف پژوهشگر از اجرای طرح تحقیق
پدیدارشناسی ،آن است که معنای هر پدیده یا مفهوم را از نظر گروهی از افراد بررسی کند .صاحب نظران دو
شیوه پدیدارشناسی هرمنوتیك 1یا تفسیری و پدیدارشناسی توصیفی 2یا تجربی را معرفی کردهاند که روش
توصیفی در مطالعات روانشناختی مورد استفاده قرار میگیرد و روش تفسیری به تحلیل تجربههای انسان در
زمینه پدیده مورد نظر میپردازد (بازرگان .)1391 ،از آنجایی که در این تحقیق دیدگاه استادان و مدرسان در
زمینه مضمونها و نشانگرهای اُفت تحصیلی در دانشجویان دچار آن مورد واکاوی قرار گرفت و محققان
بهدنبال کشف ،توصیف و تبیین دادهها بدون اعمال استنباطهای شخصی خود و صرفاً استفاده از روایتهای
مشارکتکنندگان بودند؛ بنابراین این مطالعه با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شد.
روش انتخاب مشارکتکنندگان در تحقیقات کیفی ،هدفمند است و حجم آن نیز به سطح اشباع نظری
سؤالهای تحقیق بستگی دارد (بازرگان .)1391 ،میدان پژوهش حاضر دانشگاه تهران را در برمیگیرد که در
برگیرنده استادان (هیأت علمی یا حقالتدریس) مشغول به تدریس در دانشگاه تهران ،در سال  1397است.
نمونهگیری بهصورت هدفمند از نوع مالکی 3بود .در نمونهگیری مالکی ،تمام افراد یك مجموعه که یك
مالک خاص را داشته باشند ،مورد بررسی قرار میگیرند (تدلی و تشکری .)2009 ،برایناساس ،با در نظر
گرفتن مالکهای الف -مدرس یا دانشجو دوره کارشناسی دانشگاه تهران بودن در رشتههای انتخاب شده؛
ب -تجربه اُفت تحصیلی یا برخورد با دانشجویان دچار اُفت تحصیلی و ج -تمایل به مشارکت در پژوهش،
انتخاب مشارکتکنندگان انجام شد .با توجه به گستردگی رشتههای دانشگاه تهران ،از آنجا که نظر به این
بود تا خصوصیات انواع رشتهها در نظر گرفته شود ،محققان این نکته را در نظر گرفتند که الزمه تحصیل در
دانشگاه تهران ،قبولی در آزمون کنکور سراسری است و این کنکور در پنج گروه آزمایشی برگزار میشود.
بنابراین ،از هر گروه آزمایشی باید مشارکتکنندهای در تحقیق حضور داشته باشد تا بتواند با در نظرگرفتن
نکات مربوط به رشته خود ،در زمینه تجربهزیسته خود گفتوگو کند .از اینرو ،از هر گروه آزمایشی رشتهای
انتخاب شد و با مراجعه به دانشکده و دفتر گروه ،با استادان رشته آشنا شده و مشارکتکنندگان تحقیق انتخاب
شدند .در رشته هنر با توجه به نظر مشارکتکنندگان در مورد وجود تفاوت احتمالی در رشتههای مختلف ،با
استادان چند رشته مصاحبه انجام شد .محققان در این تحقیق مجموعاً با  28نفر استاد و  20دانشجو مصاحبه
کردند .در ادامه ویژگیهای فردی مصاحبهشوندهها در جدول  ،1ارائه شده است:

1. hermeneutic phenomenology
2. empirical phenomenology
3. criterion sampling
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جدول  -1ویژگیهای فردی مشارکتکنندگان استاد و مدرس
سابقه
کار
 30سال
 5سال
 6سال
 6سال
 5سال
 5سال
 2سال
 20سال
 20سال
 25سال
 5سال

رشته
تحصیلی
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
انگلیسی
انگلیسی
انگلیسی
انگلیسی
انگلیسی
مدیریت

I-01
I-02
I-03
I-04
I-05
II-01
II-02
II-03
II-04
II-05
III-01

12

 5سال

مدیریت

III-02

 65دقیقه

13

 17سال

مدیریت

III-03

 50دقیقه

27

14

 25سال

مدیریت

III-04

 70دقیقه

28

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

کد

زمان
مصاحبه
 50دقیقه
 30دقیقه
 45دقیقه
 35دقیقه
 30دقیقه
 45دقیقه
 45دقیقه
 70دقیقه
 60دقیقه
 55دقیقه
 40دقیقه

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

 3سال
 2سال
 15سال

شماره

سابقه
کار
 10سال
 30سال
 5سال
 15سال
 10سال
 17سال
 3سال
 2سال
 20سال
 10سال
 3سال

رشته
تحصیلی
مدیریت
مدیریت
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
تئاتر
تئاتر
موسیقی
طراحی
صحنه
طراحی
صحنه
طراحی
صنعتی

III-05
III-06
IV-01
IV-02
IV-03
IV-04
IV-05
IV-06
V-01
V-02
V-03

زمان
مصاحبه
 50دقیقه
 60دقیقه
 40دقیقه
 40دقیقه
 35دقیقه
 40دقیقه
 30دقیقه
 45دقیقه
 35دقیقه
 40دقیقه
 50دقیقه

V-04

 30دقیقه

V-05

 35دقیقه

V-06

 40دقیقه

کد

همانطور که در جدول  1قابل مشاهده است ،سابقهکاری مشارکتکنندگان در پژوهش بین  2تا  30سال بود
و مدرسان و اعضا هیأت علمی رشتههای مهندسی برق ،زبان و ادبیات انگلیسی ،مدیریت ،شیمی ،تئاتر ،موسیقی،
طراحی صحنه و طراحی صنعتی در این تحقیق شرکت کردند .در رشته مهندسی برق پنج نفر ،رشته زبان
انگلیسی پنج نفر ،رشته مدیریت شش نفر ،رشته شیمی شش نفر و رشتههای هنری در مجموع با شش نفر
مصاحبه شد .مصاحبهها در مصاحبه  19اشباع شد و تا  28مصاحبه ادامه یافت .مصاحبهها با ترتیبی انجام شد
که از گروههای مختلف به نوبت ،مشارکتکننده انتخاب شود.
جدول  -2ویژگیهای فردی مشارکتکنندگان
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

شماره
ترم
ترم 8
ترم 6
ترم 5
ترم 7
ترم8
ترم 5

رشته
تحصیلی
مدیریت
برق
شیمی
موسیقی
مدیریت
موسیقی

x-1
x-2
x-3
x-4
x-5
x-6

ترم 8
ترم 5
ترم 9
ترم 4

انگلیسی
شیمی
شیمی
انگلیسی

x-7
x-8
x-9
x-10

کد

زمان
مصاحبه
 40دقیقه
 30دقیقه
 35دقیقه
 35دقیقه
 30دقیقه
 45دقیقه

11
12
13
14
15
16

 45دقیقه
 20دقیقه
 20دقیقه
 55دقیقه

17
18
19
20

شماره

سابقه
کار
ترم 4
ترم 6
ترم 5
ترم 4
ترم 4
ترم 3

رشته
تحصیلی
برق
برق
نقاشی
مدیریت
انگلیسی
برق

x-11
x12
x13
x14
x15
x16

ترم 6
ترم 5
ترم 7
ترم 5

طراحی
انگلیسی
انگلیسی
شیمی

x17
x-18
x-19
x-20

کد

زمان
مصاحبه
 50دقیقه
 60دقیقه
 40دقیقه
 30دقیقه
 35دقیقه
 20دقیقه
 30دقیقه
 25دقیقه
 35دقیقه
 40دقیقه

118

بازنمایی نشانگان روانشناختی ،عملکردی و رفتاری اُفت تحصیلی ...

همانطور که در جدول  2قابل مشاهده است ،مشارکتکنندگان در پژوهش از ترم سوم تا ترم نهم دوره
کارشناسی دانشگاه تهران بودند و از هر رشته چهار نفر در تحقیق شرکت کردند .مصاحبهها در مصاحبه 10
اشباع شد و تا  20مصاحبه ادامه یافت.
الزم به ذکر است ،جهت حفظ محرمانهماندن اطالعات مشارکتکنندگان به هرکدام از ایشان یك کد
اختصاص یافت که از این به بعد ،مشارکتکنندگان این تحقیق با کد شناخته میشوند .از مشارکتکنندگان در
تحقیق خواسته شد تا براساس تجربیات خود به این سؤال پاسخ دهند که نشانگان دانشجویان دچار اُفت
تحصیلی چیست و با مالحظه چه نشانگانی در کالس (بدون برگزاری آزمون) متوجه میشوند دانشجویی دچار
اُفت تحصیلی است؟ زمان انجام هر مصاحبه ،در دامنه زمانی  20تا  70دقیقه و با میانگین زمانی  33دقیقه بود.
گردآوری دادهها بهوسیله مصاحبههای نیمهساختاریافته ،هدایت شد .مصاحبه نیمهساختاریافته مصاحبهای است
که در آن سؤاالت مصاحبه از قبل مشخص میشود و از تمام پاسخدهندگان پرسشهای مشابه پرسیده میشود.
اما آنها آزادند که به هر طریقی که میخواهند پاسخ دهند .البته در راهنمای مصاحبه جزئیات مصاحبه ،شـیوه
بیان و ترتیب آنها ذکر نمیشود .این موارد در طی فرایند مصاحبه تعیین میشوند .این روش هنگامی استفاده
میشود که مصاحبهگر از قبل ،اطالعات جامعی درباره موضوع و ویژگیهای پاسخدهندگان داشته باشد.
همچنین عالقهمند به کسب مجموعه اطالعات بنیادی مشابهی درباره موضوع باشد یـا الزم باشد نمونه بزرگی
از پاسخدهندگان بررسی شوند (دالور.)1396 ،
تالش پژوهشگر در اجرای هر مصاحبه بر آن متمرکز بوده تا دادههای کیفی بهصورت مستقل و اکتشافی
بهدست آید و نتایج آن بدون چارچوب قبلی مورد تحلیل قرار گیرد .برای رواسازی پروتکل مصاحبه و پرسشهای
آن با تنی چند از استادان گروه علوم تربیتی و نیز صاحبنظران حوزه پژوهشهای کیفی مشورت شد و بعد از
اعمال نظرات اصالحی ایشان و اجرای نمونه مقدماتی ،نسخه نهایی برای انجام مصاحبهها آماده گردید.
برای ارتقای اعتبارپذیری 1یافتهها (معادل روایی درونی 2در پژوهش کمّی) ،از فنون و راهبردهایی نظیر
حضور طوالنیمدت در محیط پژوهش و صرف زمان طوالنی با شرکتکنندگان ،تبادلنظر با همتایان ،3کنترل
از سوی اعضا ،4استفاده شد .همچنین از سهسویهنگری 5مبتنی بر تنوعبخشی در تعداد سؤالها ،تحلیل موارد
منفی و متناقض 6تفسیر شده در دادهها و نظرات چهار نفر از استادان و متخصصان تعلیم و تربیت ،بهمنظور
اعمالنظر نهایی ،بهره گرفته شد .همچنین تالش شد تا با توصیف دقیق زمینه مطالعه ،پیشفرضها و شرایط
پژوهش و ارائه جزئیات آن ،زمینه الزم برای افزایش انتقالپذیری 7یافتههای پژوهش (معادل روایی بیرونی8

1. credibility
2. internal validity
3. peer debrifing
4. member check
5. triangulation
6. negative case analysis
7. transfeability
8. external validity
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در پژوهش کمّی) فراهم شود .بهمنظور ایجاد قابلیت اطمینان 1به پژوهش (معادل پایایی در پژوهش کمّی)،
تالش شد تا با تشریح جزئیات مربوط به چگونگی گردآوری دادهها ،نحوه تصمیمگیریها ،تفسیر و تحلیلهای
طی شده در فرایند پژوهش ،زمینهای برای انجام «مسیرنمای حسابرسی »2فراهم شود .همچنین برای ارتقای
تأییدپذیری 3یافتههای پژوهش (معادل عینیت در پژوهش کمّی) ،تالش شد تا با استفاده از یادداشت میدانی و
در فرایند تحلیل و تفسیرهای انجام شده ،تا آنجا که امکانپذیر است اندیشهها ،باورها و انتظارات ذهنی
پژوهشگران در جریان گردآوری و تحلیل دادهها کنترل شود .برای تحلیل دادهها ،اقداماتی نظیر مرور
یادداشتهای تدوین شده بالفاصله بعد از انجام هر مصاحبه برای تعدیل و تکمیل مطالب یادداشت شده و
همچنین تحلیل با استفاده از راهبرد هفت مرحلهای کُالیزی (نیکالس )2015 ،و نرمافزار  MAXQDAانجام
شد .بهاینمنظور ،گامهای زیر برداشته شد:
 -1برای آشنایی با عمق و گستره دادهها ،روایتهای ارائه شده که بهطور مرسوم پروتکل نام دارد ،چندین
مرتبه مطالعه شد تا محققان با آنها مأنوس شوند .بهاینمنظور ،از طریق راهبردهایی نظیر بازخوانی مکرر
دادهها ،خواندن دادهها بهصورت فعال و جستوجوی معانی و الگوها ،تالش شد تا آشنایی قابلتوجهی با
دادههای گردآوری شده فراهم شود.
 -2به منظور استخراج جمالت مهم ،به هر پروتکل مراجعه شد و جمالت و عباراتی که مستقیماً با موضوع
مورد مطالعه مرتبط بود ،استخراج گردید.
 -3برای فرمولهکردن معانی ،ضمن مرور منظم جمالت استخراج شده ،تالش گردیده تا بهدرک معانی هر
یك از جمالت ،پیبرده شود.
 -4مراحل فوق برای تمامی مصاحبهها تکرار گردیده و معانی فرموله شده و مرتبط بههم ،در قالب
خوشههایی از مضامین قرار داده شد.
 -5در ادامه ،نتایج در قالب توصیفی جامع از موضوع مورد مطالعه ،تلفیق گردید.
 -6بهمنظور درک ساختار ذاتی پدیده ،توصیف جامع پدیده تحت مطالعه بهصورت بیانیهای صریح و روشن
از ساختار اساسی پدیده ،تدوین شد.
4
 -7در انتها ،در این پژوهش پایایی دادهها به شیوه بازرسی و بازبینی در زمان کدگذاری  ،استفاده از نظرات
همکاران پژوهشی و تأیید آنها (ممیز بیرونی )5و درگیری طوالنیمدت 6بهرهگیری شد .در شیوه بازرسی و
بازبینی در زمان کدگذاری بهدست آمده ،برای جلوگیری از بدفهمی محققان ،اطالعات کسب شده دوباره به
اطالعرسانها نشان داده شد و مورد تأیید آنان قرار گرفت .در روش استفاده از نظرات همکاران پژوهشی و
تأیید آنها ،کسی که به روش کار محققان نظارت دارد ،روش کار را مورد بازبینی قرار داد که در پژوهش حاضر
1. dependability
2. auditing trail
3. confirmability
4. membercheak
5. external audit
6. prolonged engagement
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از نظرات جمعی از استادان بهره گرفته شد .عالوهبراین ،محققان مدت زمان طوالنی (حدود هفتماه) درگیر
موضوع پژوهش بوده و بخشی از این زمان به حضور در دانشگاه و تعامل با استادان و مدرسان در فضای
دانشگاه اختصاص یافت.
یافتهها
اُفت تحصیلی یکی از مسائل گریبانگیر سیستم آموزش در همه دورههای تحصیلی است و همه ساله مبلغ
هنگفتی از بودجه آموزشی صرف ضایعات ناشی از اُفت تحصیلی میشود و این امر ،برای دانشجویان و
خانوادههایشان خسارت مالی و اقتصادی ایجاد میکند (فتحیزاده .)1392 ،از اینرو ،شناسایی عوامل مرتبط با
آن میتواند برای پیشگیری و کاهش این عوامل مؤثر باشد .در ابتدا برای آشنایی با عمق و گستره دادهها،
روایتهای مشارکتکنندگان چندین مرتبه مطالعه شد و محققان با بازخوانی مکرر و جستوجوی معانی ضمن
برقرای ارتباط با روایات ،با دادههای جمعآوری شده آشنا شدند .سپس متن مصاحبهها تایپ شد و بهصورت
ورودی در اختیار نرمافزار  MAXQDAقرار گرفت .سپس با مطالعه مجدد هر مصاحبه ،جمالت و کلماتی
که مستقیماً با موضوع مورد مطالعه مرتبط بود ،بهصورت کد اولیه در نرمافزار ثبت شد و هر متن هر مصاحبه
چندبار مورد بررسی قرار گرفت.
سپس کدهای مشخص شده مطالعه شد و سعی گردید با توجه به معانی زیربنایی ،هر کد گروهبندی شود.
کدها در سه گروه تقسیم بندی شدند .سپس برای هر گروه ،نامی تعیین شد و بعد مطالعه مصاحبه بعدی دقیقاً
مطابق با همین مراحل تکرار شد .از مصاحبه دوم به بعد ،پس از یافتن هر کُد که در مصاحبههای قبلی مشخص
شده بود ،کد موردنظر در کد ثبت شده قبلی اضافه شد و در صورتی که کد یافت شده جدید بود ،به فهرست
کدهای موجود در نرمافزار اضافه شد .در پایان هر کدگذاری ،کدهای جدید به گروهبندی انجام شده ،اضافه
گردید.

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،4سال دهم

121

جدول :3نمونههایی از روند استخراج جمالت مهم براساس بخشی از مصاحبهها
خب اینجوری بگم یه سری بچههای درسخون که تماممدت دبیرستان زحمتکشیدن کنکور رتبه خوبی آوردن و با زحمت زیاد
اومدن دانشگاه تهران .اولین چیزی که میشه در اینها دید کمشدن عالقهشون به درس خووندنه ،حاال یا دانشگاه با چیزی که تصور داشتن
فرق داشته یا از سر کنکور خستهشدن و یا اصالً اشتباها فکرکردن یا بهشون گفته شده قبول شن تمومه .میتونن درس رو کنار بزارن .اگه
دانشگاه یا رشته یا اصالً خود ماهایی که بهشون درس میدیم تو ذوقشون زده باشیم ،دلسرد میشن و انگیزهشون کم میشه .دیگه تو
کالسها هم شرکت نمیکنن و در واقع ،اولین نشانه اینه که برای حضور کامل در کالس مسؤولیتپذیری ندارن .بعضی از جلسات را ممکن
است نیان ،دیر بیان ،زود برون .حضورشون در کالس حضور فعالی نیست؛ یعنی فقط میان و هستن .برای انجام تمرینها تالشی که باید را
انجام نمیدن یا تمرین یا پروژه یا هرچیزی که در کالس تعریف شده باشه ،دنبال اجراش نمیرن .فقط برای اینه که نمره بگیرن ،نه اینکه
از اون تمرین چیزی یاد بگیرن .تو کالس درس ،مشارکت نمیکنن و حتی به مطالب گوش نمیدن .این نلفنهای همراه هم که مزید بر
علته .اصالً از دست بچهها نمیافتن .اصالً متوجه نیستن که وقتی من در حال صحبت هستم و اونها با تلفنشون مشغول هستن ،در حال
بیاحترامی به من و به سایر کسانی که تو کالس حضور دارن ،هستن.
خب مسلماً این درس نخوندن و از دستدادن وقت باعث میشه که سر امتحان آخر ترم هم نتونن نمره بگیرن .بعد شب امتحان که
میرسه ،میبینن هرچقدر هم باهوش باشن ،اما نمیشه یه شبه یاد گرفت؛ اونوقت به فکر تقلبکردن میافتن .رویدست ،روی مچپا ،روی
برگههای کوچك ،روی لباس ،روی میز و نیمکت ،هرجا بتوانن یه مطلبی رو مینویسن و به امتحان میرسونن.
وضعیت روانیشان چطور است؟ اول که همه خوب و خوشحالن .اولین امتحانی که دادن و نمره نیاوردن ،تازه عالئمی نشان
میدن ،بعضی از نشونههایی که عالمت این عارضه هست ،شامل درونگرایی و گوشهگیری فرده .بعضیها واکنشهای پرخاشجویانه
نسبت به سیستم آموزشی خصوصاً استاد نشون میدن؛ البته شاید هم حق دارن .میتونم بگم اینکه سرخورده میشن ،ما هم مقصریم.
تقصیر ما هم هست .مهمترین دلیل سرخوردگی اونا ،این است که چیزی که در دانشگاه به دانشجو عرضه میشه ،با انتظار دانشجو مغایرت
داره .این امر به مرور باعث دلسردی و همچنین ،باعث عدم تمرکزش دانشجو میشه .بدترین قسمت اینه که بعضی هم به روشهای
نامناسب مثل مصرف سیگار و حتی مواد مخدر روی میارن که مثالهای بارزی از این مورد آخر رو ،شخصاً مشاهده کردم و سعی کردم با
دانشجویان برخورد دوستانه کنم و به سمتی که مناسبه ،هدایتشون کنم .متأسفانه اخیراً آمار باالیی در خوابگاهها و فضای خارج از دانشگاه،
بهخصوص در مورد مصرف مواد مخدر داریم که این بدترین عالمتیه که در دانشجویی که افسرده شده و دچار واپسزدگی در حوزه تخصصی
خودش شده ،میتونیم مشاهده کنیم.
چکار باید کرد؟ البته بگم من تالش میکنم نصیحتشون کنم که دیگه از این لحظه تالش کنین و تغییر رویه بدین و نصیحت
میکنم .اونا خیلی جدی به من میگن ،ما که درس خوندیم .سؤاالت خارج از کتاب بود .استاد بد درس داده بود! گاهی نگران میشم که
 20سال دیگه ،فرزند من پیش کدوم دکتر بره .خونه ساخته شده کدوم مهندس رو بخره!
خب یه کار خوبی که معموالً در این مواقع میشه انجام داد ،اینه که همکالسیها به همدیگه کمك کنن تا بچهها عقبافتادگی رو
جبران کنن؛ اما متأسفانه وقتی که بچهها به این شرایط رسیدن ،خودشون رو از بقیه جدا میکنن و تماسشون رو به حداقل میرسونن .چرا؟
چون دیگه امیدی به جبران ندارن .خودشون رو باختن .تو عمرشون همچین نمراتی نگرفته بودن .دیگه تواناییهای خودشون رو باور ندارن.
تحت فشار عصبی زیادی هستن .برای همین هم ،این فرصت رو بهسادگی از دست میدن!!

جدول  -4نمونههایی از روند استخراج جمالت مهم براساس بخشی از مصاحبهها
بچههای ما اصوالً همهچیز رو ساده و بدون تالش بهدست آوردن .خانوادهها فوراً همهچیز رو براشون فراهم کردن .اونا از عالم و آدم طلبکارن.
تكفرزندن و بلد نیستن که چهطور باید معاشرت کنن و با دیگران کنار بیاین .همهچیز بهشون برمیخوره ،حتی در برابر سادهترین اصول مثل حضور
در کالس ،توجه به درس حتی نشستن سر جایشان هم مسأله دارن ،آروم نمینشینن .دائم انگشتشتون روی صفحه گوشی حرکت میکنه و حاضر
نیستن بهخاطر کالس هم که شده رعایت کنن و گوش کنن ،تو بحثهای کالسی شرکت کنن و نظر خودشون رو بازگو کنن .اصطالحشون اینه
«حسش نیست» .ما هم چیزی رو بخواهیم یاد بگیریم ،مخالفت میکنن .انجام تکالیف ،براشون یه غوله؛ در حالی که در رشتههای ما بدون
تمرینکردن اصالً یادگیری وجود نداره .به راحتی تکالیف رو از روی دست ما مینویسن .زمان ارزشی نداره ،حاضرن  10یا  12ترم دانشگاه باشن و
اصالً برایشون مهم نیست که این بخشی از عمرشونه .میگن درس فایدهای نداره و جنگ میشه و بیکارن همه جوونا و از این حرفها .همه
مقصرن ،غیر از خودشون .اصالً فکرشون درس نیست .همه حواسشون پی اینستاگرام و سلبریتیهاست .بچهها اصالً تو یه دنیای دیگهای هستن .با
اولین امتحانی که نمره دلخواهشون رو نمیگیرن ،داد و بیداد راه میاندازن و به همه جا و فوری شکایت میبرن و میگن «بریم آموزش» .حاضر
نیستن قبول کنن مقصر خودشون بودن .مثال معروف «من نوشتم ،استاد نمره نداد» .بعد هم که شکایتهاشون به نتیجه نمیرسه ،حالشون گرفته
میشه و دمق ،دلسرد ،بیانگیزه و ناامید میشن .یهبار هم که خواستم چیزی رو براشون توضیح بدم ،دیدم فوری استرس گرفتن و سادهترین تمرین
رو تونستن حل کنن .کامالً خودشون رو میبازن .خیلی سریع سرخورده میشن.
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جدولهای  3و  4نمونهای از فرمولهکردن معانی بر روی یکی از مصاحبهها است که به شناسایی نشانگرهای
زیر منتج شد:

نشانگرهای
استخراج شده
از قسمتهایی
از مصاحبهها

 دلسردی و دلزدگی بیانگیزگی حضور نامرتب در کالس درس مسؤولیتپذیرنبودن تمرکز کم و توجه نامناسب مشغولیت با تلفن همراه در کالس درس رعایتنکردن احترام استاد و کالس هدردادن زمان خود تقلب انزواجویی ابراز عصبانیت و مخالفت سرخوردگی -اعتیاد و مصرف سیگار

 افسردگی اسناد بیرونی عوامل اُفت تحصیلی فقدان امید اعتمادبهنفس پایین اضطراب و فشار روانی بیقراری در کالس درس مختلکردن روند کالس استقبالنکردن از پیشنهادهای درسی مطرح شده اُفت محسوس انرژی مشارکتنکردن در بحثها مشغولیت ذهنی فراوان زودرنجبودن -نگرانی افراطی نسبت به آینده

پس از شناسایی نشانگرها ،با توجه معانی و متن مصاحبهها دستهبندی شدند و خوشههای مضامین تشکیل
شدند.
یافتهها
تحلیل عمیق و مستمر روایتهای مشارکتکنندگان به شناسایی سه مضمون «رفتاری ،عملکردی و
روانشناختی» و هشت زیرمضمون سرکشی ،عادات مخرب ،بیانضباطی در کالس ،منفعلبودن در کالس،
عادات یادگیری نامناسب ،درماندگی آموختهشده ،بیرغبتبودن ،هیجانات و عواطف منفی و همچنین  26نشانگر
منجر گردد .در ادامه هریك از مضامین به همراه زیرمضامین آن ارائه شده است و در جدول  ،1برای هریك از
زیرمضامین و نشانگرهای شناسایی شده ،روایتهای مشارکتکنندگان آورده شده است.

مضمون اول :ویژگیهای رفتاری

دو نشانگر "اعتیاد و مصرف سیگار" و "انزواجویی" ،زیرمضمون عادات مخرب را تشکیل میدهند .نشانگرهای
"ابراز عصبانیت و مخالفت" و "رعایتنکردن احترام استاد و کالس" زیرمضمون سرکشی را تشکیل میدهند
و این دو زیرمضمون ،مضمون ویژگیهای رفتاری را تشکیل دادند .در جدول  ،5هریك از زیرمضامین به همراه
بخشی از روایتهای مشارکتکنندگان آورده شده است.
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مضمون دوم :ویژگیهای عملکردی
دو نشانگر نداشتن مدیریت زمان و مسؤولیتپذیرنبودن ،زیرمضمون عادات یادگیری نامناسب را تشکیل میدهند
و چهار نشانگر استقبالنکردن از پیشنهادهای درسی مطرح شده ،تمرکز کم و توجه نامناسب ،اُفت محسوس
انرژی و مشارکتنکردن در بحثها ،زیرمضمون منفعلبودن در کالس را تشکیل میدهند و پنج نشانگر
بیقراری در کالس درس ،مختلکردن روند کالس ،حضور نامرتب در کالس درس ،تقلب و مشغولیت با تلفن
همراه در کالس درس ،زیرمضمون بیانضباطی در کالس را تشکیل دادند .این سه زیرمضمون باهم ،مضمون
ویژگیهای عملکردی را تشکیل دادند .در جدول  ،5هریك از زیرمضامین به همراه بخشی از روایتهای
مشارکتکنندگان آورده شده است.

مضمون سوم :ویژگیهای روانشناختی
پنج نشانگر اضطراب و فشار روانی ،مشغولیت ذهنی فراوان ،زودرنجبودن ،نگرانی افراطی نسبت به آینده و
اعتمادبهنفس پایین ،زیرمضمون عواطف منفی را تشکیل میدهند .نشانگرهای سرخوردگی ،بیانگیزگی و
دلسردی و دلزدگی ،زیرمضمون بیرغبتبودن را تشکیل دادند و سه نشانگر فقدان امید ،افسردگی و اسناد
بیرونی ،زیرمضمون درماندگی آمیخته شده را تشکیل میدهند و این سه زیرمضمون ،مضمون ویژگیهای
روانشناختی را تشکیل دادند .در جدول  ،5هریك از زیرمضامین بههمراه بخشی از روایتهای مشارکتکنندگان
آورده شده است.
جدول  -5مضامین ،زیرمضامین ،نشانگرها و روایتها در مطالعه حاضر
مضمون

زیرمضمون

سرکشی

نشانگر
ابراز عصبانیت و
مخالفت
رعایتنکردن
احترام استاد و
کالس

نشانههای
رفتاری

اعتیاد و مصرف
سیگار
عادات مخرب
انزواجویی

نشانههای
عملکردی

بیانضباطی
در کالس

بیقراری در کالس
درس

بخشی از روایتهای مشارگتکنندگان
با استادها در کلیه موارد مخالفت نموده و نیز دانشجویان دیگر رو نیز بر علیه سیستم
آموزشی میشورونن.
نوعی از مقابله در دانشجو ها نسبت به کالس و نظام کالس وجود داره و به شکل
دعواگونه میشن.
به استاد احترام نمیذارن .حاضر نیستن صاف بشینن .وقتی وارد کالس میشی ،از
جاشون هم بلند نمیشن.
به استاد احترام نمیذارن .انگار با پسرخالهشون صحبت میکنن.
مصرف دخانیات و مواد .فکر میکنین چهجوری شب تا صبح بیدار میمونن و صبح
میان سر جلسه امتحان .یه چیزی میکشن.
دستهجمعی سیگار روشن میکنن و میکشن و به این کارشون افتخار میکنن.
روابطشون رو با بقیه بچهها و هم کالسیاشون قطع میکنن؛ چون دلشون نمیخواد
راجع به مشکالتشون حرفی بزنن و خب ممکنه شرایطشون اینجور ایجاب کنه.
خواستهشون اینه که تنها باشن که این روی حضور در کالس و پایاننامهها تأثیر
میگذاره.
وقتی از درس جاموندی و نمیفهمی تحمل کالس و نشستن سرجات خیلی سخته،
نمیتونم کل ساعت کالس رو بیحرکت بمونم.
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نشانگر

زیرمضمون

مختلکردن روند
کالس

حضور نامرتب در
کالس درس
تقلب
مشغولیت با تلفن
همراه در کالس
درس
استقبالنکردن از
پیشنهادات درسی
مطرح شده
تمرکز کم و توجه
نامناسب
منفعلبودن
در کالس
اُفت
انرژی

محسوس

مشارکتنکردن در
بحثها
عادات
یادگیری
نامناسب

هدردادن زمان خود
مسؤولیتپذیرنبودن

بخشی از روایتهای مشارگتکنندگان
دانشآموزی  ...تابع یکسری هنجارهای گروهی میشن برای مثال  ...یا شیطنت سر
کالس و پیامك ارسالکردن و جوکفرستادن و خندیدن.
اینها خودشون یه گروه هستن و کنار همدیگه مینشینن .یه سری شوخی بیخود و
الکی سر کالس راه می اندازن که وقت کالس زودتر بگذره و استاد درس نده یا
بحثهای الکی میکنن.
برخی اوقات افرادی که با اُفت مواجه هستند ،گاهی برخی چوبالیچرخ کالس
میذارن و فرایند کالس را با اخالل همراه میکنن .برای همه افراد با اُفت تحصیلی
صادق نیست از روند کالس جلوگیری میکنن با مزهپراکنی.
بچهها کمکم در کالسها شرکت نمیکنن.
دانشآموزی  ...تابع یهسری هنجارهای گروهی میشه .برای مثال دیررفتن سرکالس
و غیبتکردن و پیچوندن کالس واسه برخی از گروهها دانشجویی یه ارزش واال و
مقدسیه.
در امتحانات موفق نیستن و در بسیاری موارد تقلب میکنن.
تقلب و رونویسی از روی کتابها و پروژههای دیگران دیده میشه.
با گوشی ور میره .پیغام میدن .فیلم میبینن.
دانشجو  ...توجه نمیکن  ...سر کالس سرگرم گوشی میشن.
ما یهبار خواستیم یه برنامهریزی بکنیم که به نوبت بیایم و مطالب قبلی رو
خالصهنویسی کنیم و خالصهها رو به همدیگه هم بدیم .باید میدیدید که چهقدر
شلوغکردن .نه خودشون حاضربودن شرکت کنن ،نه حاضر بودن اجازه بدن بقیه این
کار رو انجام بدن.
استقبالنکردن از فعالیتها و پیشنهادهای درسی استادان یا دیگر دانشجویان.
اگه هم باشن ،سر کالس گوش نمیدن استاد چی میگه .انجام تکالیف جانبی مثل
تکلیف جلسه بعد هست؛ دانشجو  ...چیزی نمینویسه ،توجه نمیکنه ،حضورشون تو
کالس نیز غیرمؤثره.
در واقع ،فرد بعد از قبول تو دانشگاه تهران اون انرژی و نشاط ماقبل خودش رو به
مرور از دست میده؛ چون نهایت هدفش قبولی تو دانشگاه تهران بوده و متأسفانه بعد
از اون چندان برنامهریزی نکرده.
انرژی روانیشون ضعیف میشه .حال پاسخدادن ندارن .به سؤال پاسخ بدن یا
حالواحوال کنن یا جواب دوستشون رو بدن؛ حتی نوشتههاشون هم کمرنگ و بیحاله
و انرژی نمیذارن که پررنگ بنویسن و خیلی ضعیف و باانرژی کم مینویسن؛ عدهای
بسیار غیرفعال میشن.
حضور فیزیکی صرف داخل کالسهای درسی بدون هیچگونه مشارکتی در حالی که
همزمان فکر دانشجو در هرجایی هست غیر از کالس درس.
تو بحثهای کالس خنثی هستن .یعنی مشخص میشه که متوجه درس نمیشه و
از روند کالس عقبمونده .در مورد کالس ،هیچ سؤالی براش پیش نمیاد.
برای فرار از عذاب وجدان ،رو به خوشگذرانیهای بدون مرز میاره.
دانشجو در دانشگاه هست ،ولی صرفاً وقتگذرانی میکنه.
هزار جور بهانه میارن تا مبادا مسؤولیتی قبول کنن؛ نوعی از مقابله  ...به اشکال
مختلف مانند نبود مسؤولیتپذیری در مقابل انجام تکالیف.
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مضمون

زیرمضمون

نشانگر
فقدان امید

درماندگی
آموخته شده

افسردگی

اسناد بیرونی
سرخوردگی

بیرغبتبودن

بیانگیزگی

دلسردی و دلزدگی
نشانههای
روانشناختی
اضطراب و فشار
روانی
مشغولیت
فراوان
هیجانات و
عواطف منفی

ذهنی

زودرنج بودن

افراطی
نگرانی
نسبت به آینده

اعتمادبهنفس پایین
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بخشی از روایتهای مشارگتکنندگان
من میتونم دانشکده زبان رو بگم :ناامیدی دقیقاً زمانی که تو امیدوارترین حالت
ممکن قرار داری و پر از انگیزهای ،اما میبینی که این حجم خیلیخیلی زیاده.
بچهها ناامیدن؛ تمایلی به تالش برای خوببودن در درسش رو ندارن؛ چون بهنظرش
فایدهای نداره.
درصد زیادی از دانشجویان بهشدت از افسردگی رنج میبرن .دارو مصرف میکنن.
شکل مسلط افسردگی حاکم بر دانشجوهاست .دانشگاه باید پرنشاط باشه تا نشاط
روانی باعث نشاط آموزشی پرورشی بشه.
برای کمکاری خود ،دالئل بیشماری را ارائه میدن تا کار خودشون رو توجیه کنن.
دانشگاه و استادان رو مسؤول اُفت خودشون میدونن و فکر میکنن خودشون هیچ
گناهی ندارن.
کالً بچههای این نسل از هر نظر سرخوردگی دارن؛ مشکالت زیادی هست .کمبود
در سطوح مختلف دیده میشه و دانشجو دچار سرخوردگی میشه.
از دستدادن انگیزه و پیگیری در دروس که به اُفت نتایج منجر میشه.
امکان پیداکردن شغل مناسب براش کمه و این باعث میشه انگیزهاش رو از دست
بده.
زدهشدن یا اشباعشدن از رشته .اصالً عالقهای نشون نمیدن.
این بچهها همیشه عالی بودن و با این شرایط از هم میپاشن  ....و دلسرد  ...میشن؛
گاهی بد درسدادن استاد باعث میشه که فرد از اون درس بهخصوص زده بشه و
عالقه خودشرو ازدست بده.
فشار روانی روی خودشون هست که آن هدفی که دنبالش بودن رو بهش نرسیدن و
از این جهت ،اعصابشون خرده.
شرایط باعث استفاده از ماسكهای مختلف میشه .هنجارها که تنوع ماسك خودش
باعث چند شخصیتیشدن میسازه که خودش باعث استرس میشه.
بچههایی که حوصله مطالعه هدفمند رو ندارن ،معموالً فقط در فضا سیر میکنن .فقط
حضور فیزیکی دارن و روح و روانشون جای دیگهای سیر میکنه.
حواسش بهجای دیگهای گرمه.
ممکنه ببینیمشون که در الک خودشان فرو رفتن ،ناراحت هستن .معموالً تو این
زمینه زودرنج هستن؛ تبعیض بین دانشجویان باعث ناراحتی و زودرنجی دانشجو و
حس کمبینی در اونها میشه.
مسائل اجتماعی که در جامعه وجود داره و مشکل بیکاری باعث میشه که عدم اعتماد
به آینده شغلی ایجاد بشه .عدهای دیگه معموالً بعد از چهار یا پنج ترم و آشنایی بیشتر
با دانشگاه و جامعه متوجه میشن که در هر صورت آینده شغلی خوبی ندارن و به این
دلیل انگیزه خودشون رو از دست میدن.
اینکه فرد میبینه که در آینده امکان پیداکردن شغل مناسب براش کمه.
با بدترشدن شرایط در ترمهای بعدی که وضعیت نمرهها بدتر میشه از دستدادن
اعتمادبهنفس.
تبعیض  ...اعتمادبهنفسش رو پایین میاره که تصور میکنه حتماً مثل بقیه برای این
رشته به قدر کافی خوب نیست و جای پیشرفت نداره!
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در ادامه نمای بصری هریك از مضامین ،زیرمضامین و نشانگرها در قالب سه نمودار  2 ،1و  3آورده شده است.
ویژگیهای رفتاری

سرکشی

عادات مخرب

اعتیاد و مصرف سیگار
انزواجویی

ابراز عصبانیت و مخالفت
رعایت نکردن احترام استاد و کالس

نمودار  -1نمای بصری ویژگیهای رفتاری
ویژگیهای عملکردی
منفعلبودن در کالس
عادات یادگیری
نامناسب
 استقبالنکردن از پیشنهادات درسیمطرح شده؛
 تمرکز کم و توجه نامناسب؛ اُفت محسوس انرژی و -مشارکتنکردن در بحثها.

 نداشتن مدیریت زمان و -مسؤولیتپذیرنبودن

بیانظباطی در
کالس

 بیقراری در کالس؛ مختلکردن روند کالس؛ حضور نامرتب در کالس؛ تقلب و -مشغولیت با تلفن همراه در کالس.

نمودار  -2نمای بصری ویژگیهای عملکردی
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ویژگیهای
روانشناختی

بیرغبتبودن

 سرخوردگی؛ بیانگیزگی و -دلسردی و دلزدگی.

درماندگی آموخته شده

 فقدان امید؛ افسردگی و -اسناد بیرونی.

هیجانات و
عواطف

 اضطراب و فشار روانی؛ مشغولیت ذهنی فراوان؛ زودرنجبودن؛ نگرانی افراطی نسبت به آینده و -اعتمادبهنفس پایین.

نمودار  -3نمای بصری ویژگیهای روانشناختی

بحث و نتیجهگیری
دانشجوها ،مهمترین قشر و اعضای جامعه هستند که باید توجه همهجانبهای به مسائل آنها شود .ورود به
دانشگاه ،دورهای حساس بهشمار میرود که تغییر عمدهای در زندگی اجتماعی و فردی بهوجود میآورد (اشمیدت
و ولش .)2011 ،نتایج این پژوهش نشان داد ،از نظر استادان دانشگاه تهران ،نشانگان دانشجویان دچار اُفت
تحصیلی ،شامل سه مضمون عملکردی ،رفتاری و مضمون روانشناختی است .مضمون ویژگیهای رفتاری،
شامل دو زیرمضمون سرکشی و عادات مخرب است .زیرمضمون سرکشی ،دارای نشانگرهای "ابراز عصبانیت
و مخالفت" و "رعایتنکردن احترام استاد و کالس" است و زیرمضمون عادات مخرب ،دو نشانگر «اعتیاد و
مصرف سیگار و انزواجویی شامل میشود .مضمون ویژگیهای عملکردی ،شامل سه زیرمضمون بیانضباطی
در کالس ،منفعلبودن در کالس و عادات یادگیری نامناسب است .زیرمضمون بیانضباطی در کالس ،شامل
پنج نشانگر بیقراری در کالس درس ،مختلکردن روند کالس ،حضور نامرتب در کالس درس ،تقلب و
مشغولیت با تلفن همراه در کالس درس است .زیرمضمون منفعلبودن در کالس ،شامل چهار نشانگر
استقبالنکردن از پیشنهادات درسی مطرح شده ،تمرکز کم و توجه نامناسب ،اُفت محسوس انرژی،
مشارکتنکردن در بحثها است و زیرمضمون عادات یادگیری نامناسب دو نشانگر نداشتن مدیریت زمان و
مسؤولیتپذیرنبودن است .مضمون ویژگیهای روانشناختی ،شامل سه زیرمضمون درماندگی آموخته شده،
بیرغبتبودن و هیجانات و عواطف منفی است .زیرمضمون درماندگی آمیخته شده ،شامل سه نشانگر فقدان
امید ،افسردگی و اسناد بیرونی است .زیرمضمون بیرغبتبودن شامل نشانگرهای سرخوردگی ،بیانگیزگی و
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دلسردی و دلزدگی است و زیرمضمون عواطف منفی شامل پنج نشانگر اضطراب و فشار روانی ،مشغولیت ذهنی
فراوان ،زودرنجبودن ،نگرانی افراطی نسبت به آینده و اعتمادبهنفس پایین است.
زیرمضمون عادات یادگیری نامناسب ،دارای دو نشانگر نداشتن مدیریت زمان و مسؤولیتپذیرنبودن است.
مقایسه یافتهها با پیشینه پژوهش نشان داد که نداشتن مدیریت زمان بهعنوان یکی از نشانههای شناسایی شده
با نتایج تحقیقات ساکتی و طاهری ( )1389و هاینز ( ،)2012همسو است .بنابه عقیده صاحبنظران ،مدیریت
زمان شامل هدفگذاری و تعیین اولویتها و استفاده مناسب از منابع است که امکان انتقال آن از فردیبهفرد
دیگر وجود ندارد (سروش1372 ،؛ افجهای .)1376 ،ریشه اصلی اتالفوقت ،در خود فرد نهفته است و اگر فرد
بتواند با کنترل خود عوامل اتالفوقت را از بین ببرد ،دیگران و اتفاقها نمیتوانند تأثیر عمدهای در اتالفوقت
وی داشته باشند (مكکنزی و نیکرسون .)2009 ،تبحر در بهکارگیری مهارت مدیریت زمان ،عاملی مهم در
موفقیت تحصیلی محسوب میشود (زالی .)1375 ،نشانگر مسؤولیتپذیرنبودن ،با نتایج شریفی ( )1385و امیری
خراسانی و لسانی ( )1395و مكکلور ،تانسکی ،کینگسبری ،گرراند و سارجنت (  ،)2010همسو است.
زیرمضمون منفعلبودن در کالس ،شامل چهار نشانگر استقبالنکردن از پیشنهادات درسی مطرح شده،
تمرکز کم و توجه نامناسب ،اُفت محسوس انرژی ،مشارکتنکردن در بحثها است .تمرکز کم و توجه نامناسب
همراستا با نتایج این تحقیق تقیپور جوان و همکاران ( )2014و کراسچك و هالنگر ( )2010و تیواری ،خماری
و ساهو ( )2014بیان شده است.
زیرمضمون بیانضباطی در کالس شامل پنج نشانگر بیقراری در کالس درس ،مختلکردن روند کالس،
حضور نامرتب در کالس درس ،تقلب و مشغولیت با تلفن همراه در کالس درس است .نشانگر تقلب که از
جمله مشکالت شایع در نظام آموزش عالی کشور است .بنابر بررسیها وضعیت آن در کشور بسیار تکاندهنده
و در مرحله بحران است (فعلی ،صفرپور و رسولیآذر .)1393 ،همراستا با نتایج این پژوهش ،در تحقیقات
سیدحسینی داورانی ()1385؛ فعلی ،صفرپور و رسولیآذر ( )1393و سیزیك ( )2004بیان شده است.
نشانگر مشغولیت با تلفن همراه در کالس درس ،همراستا با تحقیقات متعددی است (مهدیزاده و خوشنام،
1393؛ صیامی ،رستمی و ساالری1396 ،؛ علیآبادی ،فالحی و کماسی1397 ،؛ دیزورنو2013 ،؛ کوزنکوف،
مانز و تیتسوورث2015 ،؛ لیپ ،بارکلی و کارپینسکی)2015 ،؛ اما در نتایج تحقیق معاضی ( ،)1394بین میزان
استفاده از تلفن همراه و عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی رابطهای وجود ندارد .نشانگر حضور نامرتب در
کالس درس ،با نتایج کیت و همکاران ( )2005و سابرامانیام ،هانده و کوماتتیل ( )2013مطابقت دارد.
مضمون ویژگیهای رفتاری ،شامل دو زیرمضمون سرکشی و عادات مخرب است .زیرمضمون سرکشی،
دارای نشانگرهای "ابراز عصبانیت و مخالفت" و "رعایتنکردن احترام استاد و کالس" است .همراستا با نتایج
این پژوهش ،گوببی ،کومای و دبونل ()2014؛ جواهری ،قنبری و زرندی ()1390؛ دات ،پندی ،هازرا و دی
()2013؛ معتمدی و امیرپور ( )1391بهوجود خشم در دانشجویان دچار اُفت حصیلی اشاره کردهاند .وجود نشانگر
رعایتنکردن احترام استاد و کالس ،با نتایج تحقیق کالرک )(2008a؛ کالرک )(2008b؛ توکلی ()1392
همسو است.
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زیرمضمون عادات مخرب ،شامل دو نشانگر «اعتیاد و مصرف سیگار و انزواجویی» است .اعتیاد و مصرف
سیگار همراستا با نتایج تحقیقات چنگیزیآشتیانی ،شمسی و محمدبیگی ( )1388و امینالرعایا ،عطاری و مرآثی
( )1391و روبرت و همکاران ()2019؛ کاینونن و همکاران ( )2016و گو و همکاران (  )2012است .انزواجویی،
از دیگر نشانگرهای شناخته شده است و نتایج تحقیق شعیری و چترچی ( ،)1383نیز نشان داده است که انزوا
میتواند اثرات منفی بر کارکرد تحصیلی داشته باشد.
مضمون ویژگیهای روانشناختی ،شامل سه زیرمضمون درماندگی آموخته شده ،بیرغبتبودن و هیجانات
و عواطف منفی است .زیرمضمون درماندگی آمیخته شده شامل سه نشانگر فقدان امید ،افسردگی و اسناد
بیرونی است .از نشانگرهای شناخته شده در این تحقیق ،افسردگی است .مطالعات نشان میدهد که افسردگی
میتواند ،زمینه بروز مشکالت روانشناختی بسیاری از جمله افزایش آمادگی اعتیاد و کاهش بهزیستی
روانشناختی را فراهم نموده (فاتسیز ،سیرر ،سوئندسن و آئریاکومب )2018 ،و وقوع آن با اُفت تحصیلی همراه
شود (صفری یاسین و ادویاه دزواکیفلی .)2009 ،وجود نشانههای افسردگی در فرد ،باعث واکنشهای منفی از
سوی مدرس و همکالسیها میشود که بهنوبه خود به انزوای اجتماعی و بیزاری فرد از تحصیل میانجامد
(رادولف .)2012 ،منظور از اسناد بیرونی ،این است که فراگیر عوامل بیرونی را در کامیابی و ناکامی خود مؤثر
بداند و معموالً پیامدهای عملکرد را به شانس و یا دشواری تکلیف نسبت دهد (شعارینژاد .)1380 ،درماندگی
آموخته شده ،1وقتی احساس میشود که فردی اتفاقات ناگوار را با انتسابهای بیرونی و خارج از کنترل خود
توجیه میکند و آنگاه با ناامیدی دست از تالش میکشد (وولفولك )2004 ،و دچار افسردگی میشود (کریمی،
 .)1389زیرمضمون بیرغبتبودن شامل نشانگرهای سرخوردگی ،بیانگیزگی و دلسردی و دلزدگی است و
زیرمضمون عواطف منفی شامل پنج نشانگر اضطراب و فشار روانی ،مشغولیت ذهنی فراوان ،زودرنجبودن،
نگرانی افراطی نسبت به آینده و اعتمادبهنفس پایین است که وجود این نشانگرها و ارتباط آنها با اُفت تحصیلی،
بارها در تحقیقات مختلف مشخص شده است و فقدان امید ،با نتایج کوکورادا ( )2016همراستا است و
اعتمادبهنفس پایین ،با نتایج صابری زفرقندی ،قربانی ،حافظی و مهدوی ()1382؛ حسینی ،دژکام و میرالشاری
()1386؛ سلملیان و کاظم نژادلیلی ()1393؛ راس و برو ()2000؛ آلوز -مارتینز ،پیخوتو ،گوویا،آمارال و پدرو
( )2002مطابقت دارد .یکی دیگر از نشانگرهای شناخته شده ،بیانگیزگی است و مهمترین شرط یادگیری
(ریان و دسی )2002 ،و مهمترین بنیاد پیشرفت تحصیلی در دانشجویان میباشد (روول و هونگ .)2013 ،این
امر بر روی تمامی فعالیتهای کالسی آنان اثر میگذارد (بنتگوسن و اوسن )2010 ،و ارتباط آن با اُفت تحصیلی
با نتایج نیكبخش ( )1393و بخشنده باورساد ،حکیم ،عظیمی ،لطیفی و قالوندی ( )1394همسو است.
سرخوردگی ،نشانگر شناخته شده بعدی است که با نتایج تحقیق همتی و پیرنیا ( )1396و قافلهبخشی،
موسوی و گلشنی ( )1393همراستا است .نشانگر اضطراب و فشار روانی ،همراستا با نتایج این تحقیق ،با اُفت
تحصیلی در تحقیقات متعددی ،مرتبط بوده است (صفرییاسین و ادویاه دزواکیفلی2009 ،؛ لیو ،منگ و زو،
1. learned helplessness

130

بازنمایی نشانگان روانشناختی ،عملکردی و رفتاری اُفت تحصیلی ...

2006؛ ساکلوفسکی و همکاران .)2012 ،نشانگر شناخته شده دیگر دلسردی و دلزدگی است .عالقه و انگیزه،
از ابتداییترین ملزومات یادگیری و کسب موفقیت است (ارفعی ،امیرعلیاکبری و علویمجد .)1387 ،مطالعات
رابطه معنادار مستقیمی بین عالقه و عملکرد تحصیلی دانشجویان در تحصیل و کاری که توسط آنان انجام
خواهد گرفت دیده میشود (ارفعی و صوفیآبادی .)1389 ،همینطور که وقتی دانشجویان وارد دانشگاه میشوند
انتظارات و اهداف آنها به چالش کشیده میشود و با تعامل با افراد دیگر بازنگری میشود (آیلس ،آلوارادو،
آموندسون ،براچی و ویلر)2017 ،؛ در نتیجه ،بسیاری از دانشجویان پس از ورود به دانشگاه تصوراتشان از
دانشگاه ایدهآلی که در ذهن داشتهاند ،تغییر میکند و تصور دیگری مییابد .شکاف بین انتظارات و تجربه باعث
دلسردی و فشار روانی و عدم اطمینان در مورد اهداف میشود (باسو و گوآگلر.)2017 ،
عوامل برون دانشگاهی ،تأثیرات جامعه را بر فضای علم نشان میدهد؛ مثل سیاست فرهنگی ،تودهایکردن
آموزش عالی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه در شکل کلی آن؛ این عوامل در ایجاد فضای یأس و
سرخوردگی یا سرزندگی و احساس ناامیدی یا امید در میان دانشجویان نقش تعیینکنندهای دارند (همتی و
پیرنیا .)1396 ،امروزه فشار روانی ،اضطراب و افسردگی به مهمترین مسایل مورد مطالعه روانشناسان،
روانپزشکان و متخصصان علوم رفتاری در سراسر جهان تبدیل شده است (آزاد مرزآبادی و سلیمی.)1383 ،
واضح است زندگی در جامعه افسرده بر دانشجویان نیز تأثیر خواهد داشت .تخمینزده میشود که افسردگی تا
سال  2020به دومین بیماری رایج در دنیا تبدیل شود (کیمبرل ،میر ،دبیر ،گاللیور و موریست .)2014 ،مسلماً
بهداشت روانی میتواند زمینه رشد و یا اُفت تحصیلی دانشجویان را فراهم کند .دانشجویانی که سالمت روانی
بهتری دارند ،کیفیت باالتری در تحصیالت دانشگاهی خود نشان میدهند (بردبار ،ناکار ،یزدانی و علیپور،
 .)2011بارها در تحقیقات به ارتباط بین افسردگی و اُفت تحصیلی اشاره شده است؛ اما استنتاج سادهای که
بیان میکند ،وجود افسردگی بهعلت عدم وجود شادی و نشاط است که در نتایج تحقیق دیده نمیشود .مؤسسات
دانشگاهی آنقدر درگیر پیشرفت در دانش و مهارت علمی هستند که غالباً از تعهد خود برای القا بهزیستی
غافل شدهاند (المبرت ،پاسسمور و جوهانسون .)2019 ،پرورش دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاهی شاد،
ضمن تأثیر مثبت در رسیدن به اهداف آموزشی (لی2011 ،؛ لیوبومیرسکی ،شلدون و اسکید ،)2005 ،مسلماً بر
جامعه نیز اثرات مطلوبی خواهد داشت.
از جمله تأثیرات اُفت تحصیلی دانشجویان بر جامعه ،به پرورش دانشآموختگان ناکارآمد (پتریدس و
همکاران )2005 ،اشاره شده است ،اما این تنها تأثیر خصوصیت عملکردی دانشجو دچار اُفت تحصیلی را نشان
میدهد و به چالشهای اجتماعی -اقتصادی این فارغالتحصیالن در طول زندگی (رافاوت )2004 ،اشاره
میکند؛ ولی رابطه دوجانبه وضعیت روانشناختی و رفتاری دانشجو با جامعه توجهای نشده است.
با توجه به موارد ذکر شده ،میتوان امیدوار بود که شناسایی نشانههای مرتبط با اُفت تحصیلی ،در ارتباط با
ویژگیهای آموزشگاهی و اجتماعی دانشجویان و استفاده مطلوب از آنها کمك شایانی به بهبود وضعیت
تحصیلی و زمینهساز موفقیتهای بزرگی در فرایند آموزش و یادگیری و مهمتر از همه ،استمرار یادگیری داشته
باشد .شناسایی و آشنایی استادان با نشانههای عملکردی ،رفتاری و روانشناختی اُفت تحصیلی دانشجو میتواند
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منجر به شناسایی زودهنگام دانشجویان در معرض خطر شود تا با اقدام زودهنگام از آسیبهای شدیدتر
پیشگیری شود .با وجود اینکه تحقیق کیفی ،نمیتواند نتایج قابل تعمیمی را به لحاظ آماری در برداشته باشد،
اما میتواند الیه های پنهان و عموماً مغفول مانده در این حوزه را بیشتر آشکار نماید .نتایج پژوهش حاضر،
نکاتی از نشانههای رفتاری ،عملکردی و روانشناختی اُفت تحصیلی را آشکار نموده است .در این زمینه توجه
به راهکارها و پیشنهادهای زیر که برگرفته از مصاحبه با شرکتکنندگان میباشد ،میتواند در بهبود شرایط
موجود و جلوگیری از تشدید و تعمیق اُفت تحصیلی دانشجویان ،راهگشا باشد:
پیشنهاد میشود تا تمامی مدرسان دانشگاهی ،با نشانههای رفتاری ،روانی و عملکردی مرتبط با اُفت
تحصیلی آشنا شوند تا به محض ظهور نشانههای اُفت تحصیلی در هر دانشجو ،با ارجاع او به بخش مشاوره
دانشگاه با اقدام بهموقع بتوان از عمیقتر شدن مشکالت تحصیلی دانشجو پیشگیری نمود.
یکی از نشانگرهای مربوط به مضمون عملکردی شناخته شده که به تنهایی تأثیر شگرفی بر عملکرد
تحصیلی دانشجویان دارد ،مدیریت زمان است .پیشنهاد میشود تا در قالب ورکشاپ و سمینار ،مدیریت زمان
به دانشجویان آموزش داده شود تا در بهبود وضعیت درسی و آموزشی دانشجویان گام مؤثری برداشته شود.
از جمله نشانگرهای مربوط به مضمون عملکردی شناخته شده در این تحقیق ،عدم مسؤولیتپذیری بود.
پیشنهاد میشود تا در قالب کارگاه و سمینار ،آموزش مسؤولیت پذیری برگزار شود تا ضمن در بهبود وضعیت
درسی و آموزشی دانشجویان ،فارغالتحصیل و شهروندهای مسؤولیتپذیری برای جامعه تربیت شود.
از جمله نشانگرهای مربوط به مضمون روانشناختی شناخته شده در این تحقیق ،اضطراب و فشار
روانی است که عالوه بر عملکرد تحصیلی دانشجو ،بر سالمت او نیز تأثیر منفی دارد و با توجه به شیوع
روزافزون آن ،پیشنهاد میشود تا مرکز مشاوره دانشگاه برنامههای آموزشی جهت مقابله با فشار روانی
تدارک ببیند.
نشانه روانشناختی افسردگی که از جمله نشانگرهای مربوط به مضمون روانشناختی است ،در تمامی
تحقیقات و بهطور مکرر از جمله خصوصیتهای دانشجویان دچار اُفت تحصیلی ذکر شده است .با توجه به
ارتباط دوجانبه افسردگی و اُفت تحصیلی ،پیشنهاد میشود با برگزاری برنامههای تفریحی ،اردوها ،جشنها
و برنامههای شاد برای دانشجویان با ایجاد فضای پرنشاط ،میزان افسردگی در جامعه دانشگاهی تا حد
امکان کاهش یابد.
از جمله نشانگرهای مربوط به مضمون رفتاری ،نشانگر اعتیاد و مصرف سیگار است که عالوه بر
عملکرد تحصیلی دانشجو ،بر سالمت او نیز تأثیر منفی دارد و با توجه به اهمیت آن ،پیشنهاد میشود تا
بررسی دقیق تری بر عوامل مرتبط با این عادت مخرب صورت گیرد.
از جمله نشانگرهای مربوط به مضمون رفتاری ،نشانگر ابراز عصبانیت و مخالفت است که عالوه بر
عملکرد تحصیلی دانشجو ،بر رفتار شهروندی او نیز تأثیر منفی دارد و با توجه به شیوع روزافزون آن،
پیشنهاد میشود تا مرکز مشاوره دانشگاه برنامههای آموزشی جهت کنترل خشم و آموزش هوش هیجانی
تدارک ببیند.
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پیشنهاد میشود تا با استفاده از روش نظریه برخاسته از دادهها ،فرایند شکلگیری و تشدید اُفت
تحصیلی در دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفته و بازنمایی شود و در مطالعهای پدیدارشناسانه ،ادراک
دانشجویانی که با اُفت تحصیلی مواجه شدهاند ،مورد معناکاوی قرار گرفته و بازنمایی گردد؛ همچنین در
مطالعهای مقایسهای ،اسنادهای دانشجویانی که با اُفت تحصیلی مواجه شدهاند ،بازنمایی شده و با دیگر
دانشجویان مورد مقایسه قرار گیرد.
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قافلهبخشی ،م .س ،.موسوی ،س .ف ،.و گلشنی ،ف .)1394( .فرسودگی تحصیلی در دانشجویان :نقش
پیشبینیکنندههای کمالگرایی و هدفگزینی .مجله مطالعات روانشناسی تربیتی.157-133 ،)22(12 .
کرمی ،ش ،.و زرافشانی ،ک .)1390( .بررسی علل اُفت تحصیلی و راههای کاهش آن از دیدگاه دانشجویان ترویج
آموزش و کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی .نامه آموزش عالی.121-105 ،)14(4 .
کریمی ،ر .)1389( .مارتین سلیگمن ،نظریه درماندگی آموختهشده (بزرگان روانشناسی و تعلیم و تربیت) .تهران :دانژه.
معاضی ،س .ف .)1394( .بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه و وضعیت تحصیلی و سالمت روان در
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور .رساله دکتری عمومی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی

شاپور اهواز.
معتمدی ،ع .ا ،.و امیرپور ،ب .)1391( .تأثیر سبكهای تفکر بر الگوهای ابراز و مهار خشم در دانشجویان .علوم رفتاری.
.17-24 ،)1(6
مهدیزاده ،ش ،.و خوشنام ،م .)1393( .تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاههای شهر یزد .فصلنامه
تحقیقات فرهنگی ایران.106-83 ،)3(7 .
نیكبخش ،ب .)1393( .بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اُفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه
پیامنور مرکز اهواز .فصلنامه توسعه اجتماعی.202-183 ،)2(9 .
هزارجریبی دستکی ،ج .)1373( .بررسی علل اُفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران (دانشکده فنی) .پایاننامه
کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران.
همتی ،ر ،.و پیرنیا ،ز .)1396( .تحلیلی بر بیگانگی تحصیلی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن .مطالعات و تحقیقات
اجتماعی در ایران.117-91 ،)1(6 .
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