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اين پژوهش با هدف بررسي مسائل و مشکالت  چکیده:

 دانشجويان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری
ا طراحي و اجر ،و ارائه راهکارهايي برای کاهش اين مشکالت

فن از و  بودبستگي هم -توصیفي  پژوهش،روش شد. 
معه آماری اين جا. شدها استفاده آوری دادهگردبرای  پیمايش

 2770دانشجويان مقاطع مختلف ) همهش شامل پژوه
دانشجو( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری در 

وری اطالعات گردآابزار  د.بو 1396-97سال تحصیلي 
متخصصان ترويج  ساخته بود که روايي آن راپرسشنامه محقق

برای سنجش پايايي  کردند.و آموزش کشاورزی تأيید 
از ضريب آلفای کرونباخ )دامنه  نیز های پرسشنامهمقیاس

نتايج پژوهش نشان داد که  ( استفاده شد.723/0 – 881/0
ترين مشکالت دانشجويان، مشکل مالي و نداشتن تفريح مهم

ان و سرگرمي مناسب بود. از بین متغیرهای مورد مطالعه، میز
انوار استفاده از اينترنت، میزان مطالعه درسي، میزان درآمد خ

تحصیلي و ديدگاه  د شخصي، نگرش اطرافیان به رشتهو درآم
وسیله ه نسبت به آينده شغلي با میزان درک مشکالت ب

تیبي نتايج رگرسیون تر داشتند. دارمعنيدانشجويان رابطه 
وار نشان داد سه متغیر میزان مطالعه درسي، میزان درآمد خان

تا  4/17 ندتوانميو ديدگاه نسبت به آينده شغلي در مجموع 
درصد تغییرات در متغیر وابسته میزان مشکالت  1/40

 .کنندبیني دانشجويان را پیش

Abstract: This research was conducted to 
investigate the students' problems at 
SANRU and suggests solutions to reduce 
these problems. This research was a 
descriptive-correlational study, and survey 
technique was used for collecting data. The 
statistical population of this study were all 
students of SANRU (2770 students) in the 
academic year 2017-2018. The data 
collection tool was a questionnaire. Its 
validity was approved by the agricultural 
extension and education specialists and the 
Cronbach's alpha coefficients of the scales 
(ranged from 0.723 to 0.881), indicating the 
reliability of the measurement tool. The 
research results revealed that the most 
important problems of students were 
financial problem and lack of suitable 
entertainment. Among the variables 
studied, the rate of internet usage, the 
amount of study, the amount of household 
income and personal income, the relatives' 
attitude toward the field of study and the 
perspective about the job's future had a 
significant relationship with the level of the 
problems understood by the students. The 
result of ordinal regression showed that 
three variables including the amount of 
study, the amount of household income and 
the perspective about the job's future, can 
predict 17.4 to 40.1 percent of the variation 
in the dependent variable of students' 
problems. 

مشکالت دانشجويان، آموزش عالي، آموزش : واژگان کلیدی
 کشاورزی.

Keywords: Students' problems, Higher 
education, Agriculture education. 
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 مقدمه
 ديگر نسل برای نسل يک گذاریسرمايه توانمي را کشور هر آموزشي هایفعالیت
 ایجامعه هر در(. 1397 همکاران، و يوسفي) است انساني توسعه آن، هدف که دانست

 در ،شودمي ارائه عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه طريق از که آموزشي خدمات
 ضمن جامعه آموزشي نظام. گیردمي قرار جامعه آن خدماتي هایحوزه ترينمهم زمره
 توسعه و پیشرفت در مهمي سهم سیاسي، و فرهنگي اقتصادی، شرايط از پذيریتأثیر

 بايد آموزشي، خدمات دهندگانارائه عنوان به هادانشگاه که است بديهي و دارد جوامع
 اصل، اعتباری و محمدی) دهند انجام احسن نحوبه را خود وظايف دانشجويان قبال در

ويگان د) استو خدمات عمومي  پژوهشها آموزش، سه کارکرد عمده دانشگاه(. 1397
 برای الزم انساني نیروی تربیت آموزشي، هاینظام اصلي رسالت (.2012، 1و گولیک

 نیروی پرورش علمي پايگاه ترينمهم عنوانبه دانشگاه و است پیشرفت و رشد
 همواره نظام، اين. کندمي ايفا میان اين در مهمي بسیار نقش باتجربه، و آگاه متخصص،

 از دانشجويان برخي نشدن مندبهره که است بوده روبرو تنگناهايي و هامحدوديت با
 تنگناهاست اين از يکي نامطلوب آنان، تحصیلي پیشرفت نتیجه در و آموزشي امکانات

افرادی که  بیشتر (.1397 همکاران، و دهنوعلیان) گیرد قرار مستمر بررسي مورد بايد که
برای کشورهای  ويژههجوان هستند و اين جمعیت جوان ب ،کنندميدر دانشگاه تحصیل 

)دويگان و گولیک،  دارددر حال توسعه با پويايي و قابلیت آموزش، بسیار اهمیت 
تحصیل بستگي دارد  ن در دورهها به عملکرد آناآموختگان دانشگاهکارايي دانش(. 2012

(. 1382ازی و همکاران، )حجاست  ارتباط در مختلفي عوامل باو عملکرد تحصیلي نیز 
تنها توجه به بهترين روش تدريس يا  ه است کهآموزشي نشان داد هایپژوهشنتايج 

بلکه توجه به مشکالت و نیازها، احساسات،  ،موثرترين استراتژی تدريس کافي نیست
تدريس  دانشجويانبرای معنا بخشیدن به آنچه برای  هاها و هدفها، انگیزهعاليق، ايده

 تواندمي(. محیط دانشگاهي 2010، 2و همکاران تويسوزبسیار مهم هستند ) ،شودمي
اثرات گوناگوني بر رفتار و احساسات دانشجويان در مقابله با فشارهای رواني داشته 

های پیچیده با چالش معموالً(. ورود افراد به دانشگاه 1396باشد )جمالي و کیامنش، 
 با فرد دوره اين در(. 2015، 3و همکاران بیاسياست ) همراه عاطفي، اجتماعي و علمي
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1. Doygun & Gulec 
2. Tuysuz et al 
3. Biasi et al 
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 بايد تغییرات، اين کنار در. شودمي روبرو انساني و اجتماعي روابط در زيادی تغییرات

. گیردمي شکل دانشگاه به ورود با زمانهم که کرد اشاره جديدی هاینقش و انتظارات به
 افراد بازدهي و عملکرد و بوده توأم نگراني و فشار با غالباً شرايطي درچنین قرارگرفتن

 ورود با دانشجويان از بسیاری(. 1390 همکاران، و آسايش) دهدمي قرار تأثیر تحت را
 سوی از. شوندمي انزوا و تنهايي احساس دچار خانواده، از جدايي و دانشگاه محیط به

 امکانات خوابگاه، و ایحرفه محیط در مختلف شخصیتي هایتیپ با مواجهه ديگر،
 در را آنان خانواده، نظارت و حمايتي منابع کاهش اقتصادی، کمبودهای ،ناکافي رفاهي
برای (. 1392 همکاران، و صادقي) دهدمي قرار اجتماعي و رواني هایآسیب معرض

های متعددی های آموزشي، فراگیران با چالشهای پیشرفت در محیطدستیابي به هدف
(. دانشجويان 1396هستند )جمالي و کیامنش،  روبرواز جمله فرسودگي تحصیلي 

و نه تنها در زمان تحصیل  شوندميانگیزگي تحصیل دچار نا امیدی و بي فرسوده در دوره
بلکه در آينده نیز  ،باالست آنهاو احتمال ترک تحصیل در  دارندتری عملکرد ضعیف

وظايف شغلي  متری برتسلط کآمادگي کمتری برای اشتغال دارند و در صورت اشتغال 
های ها برای مقابله با چالشدانشگاه (.1396خرامه و همکاران،  )طاهریدارند خود 

تری ثرؤالزم است ارتباط م ،آنهاانگیزگي و بي کاهش تعداد دانشجويان از قبیل؛امروزی 
اسايي و در نیازهای دانشجويان را شنمسائل و مشکالت و  و با دانشجويان داشته باشند

الزم است  هادانشگاه ويژهمراکز آموزش عالي و به .کنندکردن آن تالش  برآورده جهت
های رقابتي اری کنند تا به مزيتگذسرمايه ،ترايجاد تصوير دانشگاهي مطلوب مینهدر ز

شان متمايز سازند )دازداری و همکاران، رقیبان ديگردست يافته و بدين وسیله خود را از 
 ،محیط دانشگاهي مطلوبدر ايجاد گذار تأثیربسیار  يکي از موضوعات مطمئناً  (.1396

 پژوهشاين  بر اين اساس،. استانشجويان د موقع مسائل و مشکالتهشناسايي و رفع ب
با هدف بررسي مسائل و مشکالت دانشجويان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 اجرا به و شده طراحيت و ارائه راهکارهايي برای کاهش اين مشکالطبیعي ساری 
 .درآمد

 
 پیشینه پژوهش

( توجه به مسائل و مشکالت دانشجويان را به همراه توجه 2010تويسوز و همکاران )
های آنها برای دستیابي به نتايج مطلوب آموزشي بسیار مهم به عاليق، نیازها و انگیزه
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که به  (1999، 1)آيزنريزی شده مثل نظريه رفتار برنامههای رفتاری در نظريه .انددانسته
 شودميگذار که به آن توجه تأثیردنبال هدايت رفتاری هستند معموال يکي از عوامل 

در کننده است. عنوان موانع در مقابل عوامل تسهیلها بهوجود مشکالت و محدوديت
نیز به نقش عوامل بازدارنده در مقابل عوامل سوق  2نظريه تحلیل میدان نیرو کرت لوين

اگر  بنابراين(. 1390عامريون و همکاران، دهنده برای ايجاد تغییرات اشاره شده است )
دنبال رفتاری مطلوب از دانشجويان هستیم يکي از موضوعاتي که حتما بايد به آن ه ب

 . استتوجه ويژه شود مسائل و مشکالت آنها 
 صورت دانشگاه در دانشجويان مشکالت و مسائل زمینه در مختلفيهای پژوهش

های داخلي و خارجي در اين زمینه که در ادامه به نتايج برخي از پژوهش است گرفته
 افزايش» که داشتند بیان خود پژوهش در( 1393) همکاران و قادری .دشواشاره مي

 افزايش و دانشجويان برای الزم امکانات دنکرن فراهم و هادانشگاه در دانشجو پذيرش
 خانواده محیط از دوری همچنین و کنندمي زندگي اتاق يک در هم با که افرادی تعداد

 نوع رابطه از نشان که هستند داليلي جمله از «خانواده طرف از روحي هایحمايت و
 نشان( 1397)همکاران  و صفری مطالعه نتايج .دندار دانشجويان روان سالمت و اسکان

 تواندمي زاتنش عامل يک عنوانبه «تحصیلي رشته به سازگاری و عالقه عدم» که داد
 در دانشجويان نشدن موفق آن، بر افزون .دهد قرار تأثیر تحت را جامعه و فرد سالمت

 احساس دانشجويان، وقت اتالف باعث رشته، از انصراف دلیل به دانشگاهي مدرک اخذ
 و ممتازان مطالعه .دشومي انساني و مادی منابع رفتن بین از و شکست يأس، ناامیدی،
 از بسیاری برای که «دانشگاه آموزشي محیط شرايط» که داد نشان( 1394) همکاران

 شهر در سکونت» ديگر سوی از و است متفاوت آن از پیش تحصیالت دوران با افراد
 دانشجويان بروز افسردگي ساززمینه تواندمي «خانواده و شهر محیط از شدن دور و ديگر
 نبودن آشنا» که شد عنوان( 1391) همکاران و سرخکاليي مراديان پژوهش در .شود

 ساير با ناسازگاری خانواده، از دوری و جدايي دانشگاه، محیط با دانشجويان از بسیاری
 «آنها نظیر مشکالتي و اقتصادی و رفاهي امکانات نبودن کافي زندگي، محیط در افراد

 .آورند وجود به را رواني هایناراحتي و مشکالت توانندمي که هستند شرايطي جمله از
 محیط در دانشجويان ؛دهدمي نشاننیز ( 1391) همکاران و افشاني پژوهش نتايج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ajzen 
2. Kurt Lewin 
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 در دانشجويان اينکه به توجه با. کنندمي مداوم خستگي و کسالت احساس خوابگاه

 «جذاب و مفرح محیطي» نیازمند چیزی هر از بیش شايد برند،مي سر به جواني دوره
؛ شودمين موضوع اين به چنداني توجه خوابگاهي هایمحیط در ظاهراً ولي هستند،
 وریبهره روی عملکرد و حتي که شوندمي خستگي و کسالت دچار دانشجويان بنابراين

 عنوان خود پژوهش در( 1397) همکاران و حسینیان .است مؤثر بسیار نیز آنها آموزشي
 و محیط بودن تازه تحصیلي، فشارهای و تکالیف» واسطه به دانشجويي دوره که کردند
 برای هیجاني مشکالت و استرس منبع تواندمي «خانوادگي روابط شبکه از دوری

 و دانشگاهي هایچالش بانکردن  ثرؤم مقابله روند، اين ادامه در باشد که دانشجويان
 منجر افسردگي عاليم و استرس باالتر سطوح به دانشجويي زندگي با سازگار نشدن

 نبودن آشنا» آن است که دهندهنشان( 1397) همکاران و نتايج پژوهش کوشا .دشومي
 عالقه خانواده، از دوری و جدايي ورود، بدو در دانشگاه محیط با دانشجويان از بسیاری
 امکانات نبودن کافي و زندگي محیط در افراد ساير با ناسازگاری قبولي، رشته بهنداشتن 
 و مشکالت موجبات ندتوانمي که هستند شرايطي از جمله ،«اقتصادی و رفاهي

زارع و همکاران  .شوند موجب را دانشجويان عملکرد افت و رواني هایناراحتي
که میزان مطلوبیت  کردندآموختگان هنرستان کشاورزی بیان دانش بررسي( با 1397)

استفاده » طوری که در حیطهبه است؛ تفاوت بودههای مختلف، معوامل آموزشي در حیطه
ابزارهای آموزشي و » نامطلوب، در حیطه« ت و ارتباطاتاز فناوری اطالعا

مطلوب بود. احمدوند و « انجام کارهای عملي» متوسط و در حیطه« آموزشيکمک
 ،دانشجويان کشاورزی دانشگاه ياسوجو بررسي  طالعهبا منیز ( 1393همکاران )

هزينه و میزان مشاوره جنس، محل سکونت، تعداد اعضا، نیاز به کمک»های سازه
« موفقیت يا عدم موفقیت تحصیلي دانشجويان» کنندهبینيهای پیشاز سازهرا « تحصیلي

 UNAD( روی دانشجويان دانشگاه 2014) 1. نتايج پژوهش اوتالورا و باروزبرشمردند
دانشجويان در سطح بااليي بودند و « 2شناسيبهزيستي روان»کلمبیا نشان داد از نظر 

( در 2012مناسبي داشتند. دويگان و گولیک )« مديريت مشکالت شخصي»همچنین 
اقامت و تغذيه، سازگاری و هدايت،  مشکالت دانشجويان در زمینه»پژوهش خود 

. بر اساس نتايج اين بررسي کردند« در مورد آينده و بیکاری و کیفیت آموزشي نگراني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Otalora & Barros 
2. Psychological well-being 
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 زمینهدانشجويان معتقد بودند که رژيم غذايي سالمي ندارند، همچنین در  ، بیشترپژوهش
کردند به مشاوره بیشتر نیاز دارند، کیفیت آموزش در راهنمايي و مشاوره احساس مي

مورد مطالعه در مورد آينده خود و بیکاری  درصد نمونه 51بود و حدود حد انتظار آنها ن
دانشگاه  2مشکالت دانشجويان ارسموس طي پژوهشي( 2013) 1نگران بودند. دوکو

و راهنمايي و مشاوره دريافتي  ترکیه در سه بعد خدمات دريافتي، محیط آموزشي 3آکدنیز
فتي رضايت خدمات درياکلي از طور. نتايج نشان داد که دانشجويان بهرا بررسي کرد

مشکالتي  ،محیط آموزشي و همچنین مشاوره و راهنمايي دريافتي داشتند، ولي در زمینه
های عملکرد کنندهتسهیل و موانع تأثیر( با مطالعه 2010) 4و همکاران داشتند. ساالنووا

کننده بینيهای قبلي بهترين پیشهرچند عملکرد و موفقیتکه  دريافتندتحصیلي، 
های رواني مثبت مثل تعهد درسي نیز در تبیین های بعدی است، ولي حالتموفقیت

های با بررسي چالشنیز ( 2016) 5عملکرد تحصیلي مهم هستند. باکالشووا و کازاکوو
که دانشجويان  پي بردندسسات آموزش عالي روسیه ؤالمللي در مدانشجويان بین

های فرهنگي، اجتماعي و تحصیلي جنبهشامل  ،المللي با مشکالت دوره انتقالبین
ای  ( در مطالعه2015. بیاسي و همکاران )پس از ورودشان مواجه هستندبالفاصله 

 آنها دريافتند. کردندبررسي را های ايتالیا مشکالت دانشجويان دختر در دانشگاه
شناسي داشتند نسبت به دانشجوياني که های رواندانشجوياني که درخواست کمک

خصوص زمینه اجتماعي های مختلف بهاين درخواست را نداشتند در زمینه هرگز
مشکالت بیشتری داشتند و در روابط بین فردی و همچنین تنظیم عواطف دچار مشکل 

مسائل و مشکالت مرتبط با دانشجويان  زمینه در انجام گرفته هایپژوهش خالصه بودند.
 . است شده نیز درج (1)در جدول 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Doku 
2. Erasmus 
3. Akdeniz University  
4. Salanova et al 
5. Baklashova & Kazakov 
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 تجربی مرتبط با مسائل و مشکالت دانشجویان هایپژوهش( پیشینه 1جدول )

 اجرامحل  عنوان پژوهش سال انپژوهشگر
مسائل و مشکالت مرتبط با 

 دانشجویان

 1391 همکاران و افشاني
 فرهنگي مشکالت بررسي

 دانشجويان خوابگاهي زندگي
 يزد دانشگاه هایخوابگاه پسر

 دانشگاه يزد
احساس کسالت و خستگي در 

 نبود محیطدانشجويان به علت 
 جذاب خوابگاهي. و مفرح

 سرخکاليي مراديان
 همکاران و

1391 

 روان سالمت وضعیت
 علوم دانشگاه دانشجويان

 سال در تهران پزشکي
 1389-1390 تحصیلي

 دانشگاه
 علوم

 پزشکي
 تهران

ها و محیط با دانشجويانآشنا نبودن 
 و جدايي دانشگاه، شرايط آموزشي

 ساير با ناسازگاری خانواده، از دوری
 کافي خوابگاهي، محیط در افراد
 اقتصادی و رفاهي امکانات نبودن

 دانشجويان.

 2012 دويگان و گولیک
 انيکه دانشجو يمشکالت

دانشگاه با آن روبرو هستند و 
 حل آن یبرا يشنهاداتیپ

دانشگاه 
- 1الوداگ
 ترکیه

 

نامناسب دانشجويان، اقامت و تغذيه 
عدم وجود سازگاری و هدايت 

دانشجويان، نگراني در مورد آينده و 
 بیکاری.

 2013 دوکو
 انيمشکالت دانشجو

 زیدر دانشگاه آکدناراسموس 

دانشگاه 
 -آکدنیز 
 ترکیه

های آموزشي مناسب و محیط نبود
مشاوره و  ارائه نکردنهمچنین 

 راهنمايي مطلوب به دانشجويان.

احمدوند و 
 همکاران

1393 

های موفقیت کنندهتعیین
ای تحصیلي: واکاوی مقايسه
دانشجويان کارشناسي 

 کشاورزی در دانشگاه ياسوج

دانشگاه 
 ياسوج

های تحصیلي به هزينهکمک نبود
 مشاوره تحصیلي. دانشجويان و

 1393 همکاران و قادری

 و روان سالمت بررسي
 در آن با مرتبط عوامل

 آموزش مراکز دانشجويان
 سال در جیرفت شهر عالي

1392 

 مراکز
 عالي آموزش

 جیرفت

های تحصیلي به هزينهکمک نبود
 مشاوره تحصیلي. و دانشجويان

 1394 همکاران و ممتازان

 و افسردگي میزان مقايسه
 دانشجويان در روان سالمت

 علوم دانشکده جديدالورود
 آبادان پزشکي

دانشگاه 
 علوم

 پزشکي
 آبادان

 آموزشي محیط متفاوت بودن شرايط
انشگاه با دوران تحصیل پیش از د
دوری  و ديگر شهر در ، سکونتآن

 خانواده خود و شهر محیط از

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Uludag University 
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 اجرامحل  عنوان پژوهش سال انپژوهشگر
مسائل و مشکالت مرتبط با 

 دانشجویان

 2015 بیاسي و همکاران

و  یعملکرد سازگار
و  ي، عاطفیمشکالت رفتار

 انيدانشجو ياجتماع
 ييها: نشانهایتاليا هایدانشگاه

خدمات مشاوره برای 
 دانشگاه

دانشگاه 
 - 1ترهرم

 ايتالیا

های تحصیلي و مشاوره نبود
آموزشي مطلوب و ارتباطات بین 

 فردی مناسب دانشجويان

 1397 همکاران و حسینیان

 میانجیگر نقش بررسي
 هایانگیزه و روان سالمت

 میان رابطه در مصرف
 و دانشگاه با سازگاری

 توسط قلیان و سیگار مصرف
 دانشجويان

های دانشگاه
 کاشان شهر

 تازه تحصیلي، فشارهای و تکالیف
 شبکه از دوری محیط دانشگاه، بودن

 با نشدن خانوادگي، سازگار روابط
 خوابگاهي و دانشجويي زندگي

 1397 همکاران و صفری

 عالقه میزان بررسي
 تحصیلي رشته به دانشجويان

 از آن بر موثر عوامل و خود
 دانشگاه دانشجويان ديدگاه

 زاهدان پزشکي علوم

 دانشگاه
 علوم

 پزشکي
 زاهدان

 به نشدن سازگار ونداشتن  عالقه
 تحصیلي. رشته

 1397 همکاران و کوشا

 برای کاویداده فنون کاربرد
 سالمت وضعیت بینيپیش
 هدف با دانشجويان روان

 آموزش وضعیت بهبود

دانشگاه 
فردوسي 

 مشهد

 محیط با دانشجويان نداشتن آشنايي
 و جدايي ورود، بدو در دانشگاه

 بهنداشتن  عالقه خانواده، از دوری
 افراد ساير با ناسازگاری قبولي، رشته
 نبودزندگي خوابگاهي،  محیط در

 اقتصادی. و رفاهي امکانات

 

 یاز سومیزان درک مشکالت  برثر ؤعوامل مگرفته، با توجه به مطالعات انجام 
شناختي، های جمعیتبه سه دسته ويژگي توانميدانشجويان در دوران تحصیل را 

بر  (.1بندی کرد )شکل جتماعي گروها-های اقتصادیهای آموزشي و ويژگيويژگي
دنبال پاسخ برای آنها  هب پژوهشکه اين  هاييپرسش ،های مورد بررسياساس ويژگي

 زير هستند: به شرح است
 ؟تسچی شناختي نمونه مورد مطالعههای جمعیتاول: ويژگي پرسش -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rome Tr University 
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 چقدردانشجويان در دوران تحصیل  از سویدوم: میزان درک مشکالت  پرسش -

 است؟
 از سویمیزان درک مشکالت  برشناختي تیهای جمعسوم: آيا ويژگي پرسش -

 گذار هستند؟تأثیردانشجويان 
های مختلف دانشجويان )بر اساس نوع ديپلم، مقطع چهارم: آيا بین گروه پرسش -

ی دارمعنيتحصیلي، محل اسکان، وضعیت اقتصادی( از نظر درک مشکالت تفاوت 
 د دارد؟ووج

ی بین متغیرهای مورد بررسي با میزان درک دارمعنيپنجم: آيا رابطه  پرسش -
 مشکالت وجود دارد؟

متغیرهای  باتغییرات میزان درک مشکالت دانشجويان ششم: چه میزان از  پرسش -
 بیني است؟مورد بررسي قابل پیش
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 دانشجویان از سویمیزان درک مشکالت  برثر ؤچارچوب مفهومی عوامل م (1)شکل 

 
 پژوهش روش

برای  فن پیمايشاز همبستگي و  –توصیفي  هایپژوهشدر اين پژوهش از روش 
 مقاطع دانشجويان همه شامل پژوهشجامعه آماری اين  .استفاده شدها آوری دادهگرد

 تحصیلي سال در ساری طبیعي منابع و کشاورزی علوم دانشگاه( دانشجو 2770) مختلف

میزان درک 
مشکالت 
بوسیله 

 دانشجویان

های ویژگی
 :شناختیجمعیت

جنسیت، سن، وضعیت 
 هلتأ

 های آموزشی:ویژگی
نوع ديپلم، معدل ديپلم، دانشکده، 
مقطع تحصیلي، میزان مطالعه 

استفاده از اينترنت درسي، میزان 
 برای مطالعه، معدل کارشناسي

 :جتماعیا-های اقتصادیویژگی
وضعیت اقتصادی، میزان درآمد 
خانوار، میزان درآمد شخصي، میزان 
تحصیالت مادر، میزان تحصیالت 
پدر، محل اسکان، نگرش اطرافیان 
نسبت به رشته تحصیلي، ديدگاه 

 نسبت به آينده شغلي
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مشخص ( 1971) 1و همکاران حجم نمونه با استفاده از فرمول مندلهال. بود 79-6139

نمونه مورد  ،متناسب تصادفيبندی شده گیری طبقهروش نمونهو با استفاده از شد 
 ها )دانشکده علوممطالعه انتخاب شدند. برای اينکه دانشجويان از تمامي دانشکده

زراعي، مهندسي زراعي، علوم دامي و شیالت، منابع طبیعي( در نمونه مورد مطالعه 
عنوان يک طبقه در نظر گرفته شد و سپس در هر هر دانشکده به ،حضور داشته باشند

تعداد گیری شد. نمونه ،به صورت تصادفيمتناسب با جمعیت آن در جامعه آماری طبقه 
دانشجو،  151از دانشکده علوم زراعي پرسشنامه بین دانشجويان توزيع شد که  340

دانشجو و از  49دانشجو، دانشکده علوم دامي و شیالت  65دانشکده مهندسي زراعي 
و در نهايت  وریآ، گردکامل و تکمیل شدهپرسشنامه  ،دانشجو 55دانشکده منابع طبیعي 

 ،آوری اطالعاتگرد. ابزار شدآوری گردها ه انتخابي دادهعنوان نموندانشجو به  321از 
آموزشي  تحصیلي و سابقه هایپرسش شاملساخته بود. پرسشنامه پرسشنامه محقق

مربوط به وضعیت اقتصادی و  هایپرسشو  شناختيجمعیت هایپرسشدانشجويان، 
 11با يک مقیاس  ،ه دانشجويان با مشکالت مختلفهاجتماعي بود. همچنین میزان مواج

ای خیلي کم تا خیلي زياد به عنوان گزينهمورد سنجش قرار گرفت و طیف پنج يالؤس
 6 دارای پاسخ در نظر گرفته شد. نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با يک مقیاس

 کامالً مخالف تا  کامالًای گزينهو طیف پنج مورد سنجش قرار گرفت ،مرتبط پرسش
ان ترويج و متخصص راهاسخ در نظر گرفته شد. روايي پرسشنامه بموافق به عنوان پ

های پرسشنامه از ضريب برای سنجش پايايي مقیاس و کردند آموزش کشاورزی تأيید
 مناسبدهنده پايايي نشان ،دست آمدهه آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرايب ب

و  881/0های پرسشنامه بود )مقیاس میزان مواجهه با مشکالت در دانشگاه مقیاس
 مشکالت و مسائل برای سنجش میزان(. 723/0نگرش نسبت به آينده شغلي، 

ا بر حسب سطوح خیلي کم، کم، زياد و خیلي بندی آنهدانشگاه و گروه در دانشجويان
 ( به صورت زير استفاده شد: ISDMزياد از تفاوت انحراف معیار از میانگین يا معیار )

کمخیلي:  A< Mean- SD 

کم:  Mean- SD ≤ B ≤ Mean 

زياد:  Mean < C ≤ Mean+ SD 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mendenhall 
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زياد:خیلي  Mean+ SD < D 

 
در دو بخش آمار توصیفي و استنباطي از  پژوهشهای منظور تجزيه و تحلیل دادهبه

 هايي مانند؛ میانگین،در بخش آمار توصیفي از آماره شد.استفاده  22winSPSS افزارنرم
 و تست تي میانگین فراواني و در بخش آمار استنباطي از مقايسه درصد معیار، انحراف
 بهره گرفته شد. رگرسیون و همبستگي و واريانس تحلیل
 
 ی پژوهشهایافته
 ؟چیستشناختي نمونه مورد مطالعه های جمعیتويژگياول:  پرسش -
 چقدردانشجويان در دوران تحصیل  از سویمیزان درک مشکالت دوم:  پرسش -

 است؟
 شناسی نمونه مورد مطالعههای جمعیت( ویژگی2جدول )

 درصد فراوانی هاگروه متغیر

 جنسیت
 51 161 زن

 49 156 مرد

 وضعیت تأهل
 82 251 مجرد

 18 56 متأهل

 سن

 8/30 99 سال 20زير 

 2/31 100 سال 22و  21

 6/10 34 سال 24و  23

 6/15 50 سال 24باالتر از 

 8/11 38 بدون پاسخ

 
 49و  ، زندرصد نمونه مورد مطالعه 51 دشومي ديده (2)جدول در گونه که همان

. درصد( مجرد بودند 82. همچنین بیشتر دانشجويان مورد مطالعه )مرد هستنددرصد 
بودند. بر  38/4با انحراف معیار  49/22دانشجويان مورد مطالعه دارای میانگین سني 

  سال سن داشتند. 23زير  ،درصد نمونه مورد مطالعه 62حدود  هادادهاساس 
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 ( میزان درک مشکالت بوسیله دانشجویان در دوران تحصیل3جدول )

 *میانگین مشکالت
انحراف 

 معیار
 رتبه ضریب تغییرات

 1 41/0 22/1 97/2 مشکالت مالي

 2 46/0 33/1 92/2 نداشتن تفريح و سرگرمي مناسب

 3 54/0 43/1 63/2 دوری از خانواده

عدم دسترسي مناسب و به موقع به خدمات 
 پزشکي

49/2 37/1 55/0 4 

 5 57/0 34/1 36/2 نامناسب بودن محل سکونت يا خوابگاه
 6 57/0 33/1 32/2 با رشته تحصیلينداشتن سازگاری 
 7 58/0 30/1 24/2 با محیط دانشگاه نداشتن سازگاری

 8 58/0 28/1 20/2 مشکالت و مسائل عاطفي و رواني
ت علمي گروه ئبا اعضای هینداشتن سازگاری 

 آموزشي

18/2 29/1 59/0 9 

 10 60/0 27/1 12/2 از قوانین و مقررات آموزشينداشتن اطالع 

 11 62/0 23/1 00/2 نداشتن دوست و رفیق مناسب

 - - 80/0 41/2 جمع کل
 .است)خیلي کم تا خیلي زياد(  5تا  1دامنه میانگین بین  *

 
در دوران تحصیل  دانشجويان از سویمیزان درک مشکالت ( 3جدول )با توجه به 

عنوان دانشجويان مشکالت مالي را به .شد گويه ارزيابي 11دارای با يک شاخص 
دانشجويان مورد مطالعه از طبقه  بیشترمشکل ذکر کردند. با توجه به اينکه  ترينمهم

های اصلي آنها برای تحصیل در دانشگاه يکي از دغدغه ؛متوسط جامعه هستند
. نداشتن تفريح و سرگرمي مناسب و دوری از خانواده در بودهای مالي دغدغه
بسیاری از دانشجويان در خوابگاه  از آنجا که،. اندگرفتههای بعدی اهمیت قرار اولويت

فراهم بودن بودن امکانات الزم برای اوقات فراغت  ،کنندميو به دور از خانواده زندگي 
و حفظ روحیه و نشاط دانشجويان حائز اهمیت است. میانگین کل میزان مشکالت نیز 

 مشکالت در حد متوسط بود.  ؛دهدميبود که نشان  5از  41/2
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 توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس میزان مواجهه با مشکالت (4)جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان مشکالت

 16 16 51  خیلي کم

 7/52 7/36 117 کم

 8/82 1/30 96  زياد

 100 2/17 55  خیلي زياد

 
دانشجويان مورد مطالعه بر اساس میزان مواجهه با مشکالت با استفاده از تفاوت 

( 4( به چهار گروه تقسیم شدند. جدول )ISDMمعیار از میانگین يا معیار )انحراف 
که بیشترين فراواني مربوط به گروه  دهدميها را نشان میزان فراواني هر کدام از گروه
 درصد( بود. 7/36میزان مواجهه کم با مشکالت )

 
ه شناختي روی میزان درک مشکالت بوسیلهای جمعتآيا ويژگيسوم:  پرسش -

 گذار هستند؟تأثیردانشجويان 
 

 هل أها با جنسیت و وضعیت تمقایسه میانگین شاخص کل مشکالت بین گروه (5)جدول 

 یدارمعنیسطح  Tمیزان  انحراف معیار میانگین هاگروه متغیرها

 جنسیت
 80/0 35/2 دختر

21/1 226/0 
 80/0 46/2 پسر

 هلأوضعیت ت
 79/0 47/2 مجرد

97/3 001/0 
 72/0 01/2 متأهل

 
( شاخص کل مشکالت بین دو گروه دختر و t-test(، مقايسه میانگین )5جدول )

ی بین دو گروه جنسیتي از نظر میزان درک دارمعنيکه تفاوت  دهدمينشان را پسر 
هل . مقايسه میانگین مشکالت بین دانشجويان مجرد و متأشودديده نميمشکالت 

( و دانشجويان T=97/3و  Sig=001/0بین دو گروه بود ) دارمعنيتفاوت  دهندهنشان
به اين دلیل باشد که دانشجويان متأهل  تواندميمتأهل مشکالت کمتری داشتند. اين امر 
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و مشکالت عاطفي و زندگي در  کنندميعمدتاً در کنار همسر و خانواده خود زندگي 

 . هستندرآمد نیز دارای کار و د بیشتر آنهاخوابگاه را ندارند و 
 
های مختلف دانشجويان )بر اساس نوع ديپلم، مقطع آيا بین گروهچهارم:  پرسش -

ی دارمعنيتحصیلي، محل اسکان، وضعیت اقتصادی( از نظر درک مشکالت تفاوت 
 وجود دارد؟

 
 های مختلفمقایسه میانگین شاخص کل مشکالت بین گروه (6)جدول 

 Fمیزان  انحراف معیار میانگین هاگروه متغیرها
سطح 

 یدارمعنی

 دانشکده

 a225/2 754/0 علوم زراعي

921/6 001/0 
 bc633/2 844/0 مهندسي زراعي

 ac367/2 812/0 علوم دامي و شیالت
 b692/2 772/0 منابع طبیعي

 نوع ديپلم
 a14/3 344/0 کشاورزی

 b33/2 769/0 تجربي 001/0 673/7
 a75/2 909/0 رياضي

 مقطع تحصیلي
 80/0 40/2 کارشناسي

 82/0 46/2 کارشناسي ارشد 890/0 116/0
 84/0 40/2 دکتری

 محل اسکان
 a67/2 78/0 خوابگاه

 b88/1 55/0 همراه با خانواده 001/0 41/37
 a36/2 86/0 ایمنزل اجاره

وضعیت 
 اقتصادی

 a851/2 717/0 پايین تر از متوسط
 b353/2 811/0 متوسط 001/0 071/10

 b063/2 689/0 باالتر از متوسط

 
( شاخص کل ANOVAمقايسه میانگین ) دهدمي( نشان 6گونه که جدول )همان

ها بین گروه دارمعنيدهنده تفاوت های مختلف نشانمشکالت بین دانشجويان دانشکده
طبیعي مشکالت بیشتری  (. دانشجويان دانشکده منابعF=921/6و  Sig=001/0بود )

اين اختالف با  LSDها داشتند و بر اساس آزمون تعقیبي نسبت به ساير دانشکده
بود. يک دلیل برای مشکالت بیشتر  دارمعنيدانشکده علوم زراعي و مهندسي زراعي 
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 خارج محیطي در دانشکده اين که باشد اين تواندميدانشجويان دانشکده منابع طبیعي 
 در هاييدشواری که دارد قرار کیلومتر 20 حدود فاصله با دانشگاه اصلي محل از

. مقايسه میانگین مشکالت بین دانشجويان با نوع کندمي ايجاد دانشجويان وآمدرفت
ها بود و دانشجويان با ديپلم تجربي بین گروه دارمعنيتفاوت  ديپلم متفاوت نشان دهنده

ه دانشجويان با نوع ديپلم رياضي و ی مشکالت کمتری نسبت بدارمعنيبه طور 
های رشته درس به اين دلیل که(. شايد F=673/7و  Sig=001/0کشاورزی داشتند )

تجربي نسبت به رياضي سازگاری بیشتری با محتوای رشته کشاورزی دارد. دانشجويان 
با ديپلم هنرستان کشاورزی که تعداد آنها هم خیلي زياد نیست، اکثراً وضعیت اقتصادی 
چندان مناسبي ندارند و میزان مشکالت پیش روی آنها در دوران تحصیل بیشتر است. 

وع اسکان متفاوت )خوابگاه، همراه نمشکالت بین دانشجويان با  مقايسه میانگین میزان
 Sig=001/0) استها بین گروه دارمعنيتفاوت  دهندهای( نشانبا خانواده، منزل اجاره

ی نسبت به دارمعنيطور به کنندميخانواده زندگي  ا( و دانشجوياني که بF=41/37و 
 زندگي در کانون گرم خانواده و همراه دو گروه ديگر مشکالت کمتری داشتند. طبیعتاً

که افراد با مشکالت کمتری درگیر باشند و با  شودميبا ساير اعضای خانواده باعث 
. دانشجويان ساکن خوابگاه نسبت به دو گروه ديگر کنندتر تحصیل خیال آسوده

ت ان با وضعیمشکالت بیشتری داشتند. مقايسه میانگین مشکالت بین سه گروه دانشجوي
و  Sig=001/0ها بود )بین گروه دارمعنياختالف  دهندهاقتصادی متفاوت نشان

071/10=Fطور به تر از حد متوسط بود،( و دانشجوياني که وضعیت اقتصادی آنها پايین
خصوص مشکالت مورد بررسي به برخيی مشکالت بیشتری داشتند. دارمعني

دارند و ادی دانشجويان ارتباط مشکالت رفاهي به صورت مستقیم با وضعیت اقتص
تری داشته باشد، بیشتر با اين مشکالت درگیر چه دانشجو وضعیت اقتصادی ضعیفهر

 خواهد بود.
ی بین متغیرهای مورد بررسي با میزان درک دارمعنيآيا رابطه پنجم:  پرسش -

 مشکالت وجود دارد؟
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 دانشجویان مشکالتمیزان با  پژوهشمتغیرهای  همبستگی (7)جدول 

 یدارمعنیسطح  ضریب همبستگی متغیرها

 626/0  -043/0 معدل ديپلم

 343/0 -057/0 سن

 032/0 127/0* ساعت استفاده از اينترنت برای مطالعه

 004/0 170/0** ساعت استفاده از اينترنت برای سرگرمي

 019/0 -146/0* )معدل کل برای دانشجويان کارشناسي(  کارشناسي دورهمعدل 

 001/0 -410/0** میزان مطالعه درسي

 553/0 -034/0 میزان تحصیالت پدر

 878/0 -009/0 میزان تحصیالت مادر

 001/0 -335/0** میزان درآمد خانوار

 016/0 -186/0* میزان درآمد شخصي

 028/0 -124/0* تحصیلي نگرش اطرافیان به رشته

 001/0 -392/0** ديدگاه نسبت به آينده شغلي
 است. دارمعني 05/0در سطح خطای  * است. دارمعني 01/0در سطح خطای  **

 
از بین متغیرهای مورد بررسي، میزان مطالعه درسي،  (7)جدول  ها دريافتهبر اساس 

میزان درآمد خانوار و ديدگاه به آينده شغلي دارای باالترين ضرايب همبستگي منفي با 
میزان درک مشکالت توسط دانشجويان بودند. همچنین متغیرهای میزان ساعات استفاده 

میزان درآمد شخصي و کارشناسي،  رای مطالعه و سرگرمي، معدل دورهاز اينترنت ب
با میزان مشکالت دانشجويان  دارمعنيتحصیلي نیز دارای رابطه  به رشتهنگرش اطرافیان 

 بودند.
 
متغیرهای  با دانشجويانچه میزان از تغییرات میزان درک مشکالت ششم:  پرسش -

 بیني است؟مورد بررسي قابل پیش
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 متغیرهای مورد بررسی بابینی تغییرات میزان درک مشکالت دانشجویان پیش (8)جدول 

 برآورد متغیر
خطای 

 استاندارد
 آماره والد

سطح 

 یدارمعنی

 001/0 248/31 141/0 -789/0 میزان مطالعه درسي

 001/0 931/25 053/0 -269/0 میزان درآمد خانوار

 001/0 080/28 013/0 -067/0 ديدگاه به آينده شغلي

ضريب تعیین کاکس و اسنل1 = 374/؛ ضريب تعیین نايجلکرک2 = 0/401؛ ضريب تعیین مکفادن3 = 

174/0  

  
بیني میزان مشکالت منظور تعیین میزان توانايي متغیرهای پژوهش در پیشبه

شود ديده مي( 8جدول ) درکه  طور. هماندانشجويان از رگرسیون ترتیبي استفاده شد
شغلي که  سه متغیر میزان مطالعه درسي، میزان درآمد خانوار و ديدگاه نسبت به آينده

با توجه  دارای باالترين ضريب همبستگي با متغیر وابسته بودند، وارد رگرسیون شدند.
ارای مدل د(  2χ=441/114و  Sig=001/0شدن آن ) دارمعنياسکوئر و به میزان کای
ر مجموع پايه مقادير ضريب تعیین پزودو اين سه متغیر د. همچنین بر استبرازش خوبي 

ت دانشجويان را میزان مشکال درصد تغییرات در متغیر وابسته 1/40تا  4/17 توانندمي
 . کنندبیني پیش

 
 گیرینتیجهبحث و 

موضوعات مورد نیاز جامعه و آموزش  بررسيها با هدف مراکز آموزش عالي و دانشگاه
مین نیروی کار جامعه در کشور مشغول فعالیت هستند. يکي از ارکان أجوانان برای ت

امیدوار  توانمي ،آنهامهم نظام آموزش عالي دانشجويان هستند که با موفقیت تحصیلي 
وارد جامعه شوند. يکي از موضوعاتي که در ايجاد محیط  توانمندیآموختگان بود دانش

موقع مسائل و هشناسايي و رفع ب ؛استگذار تأثیردانشگاهي مطلوب و سازنده بسیار 
اين  بر اين اساس،مشکالتي است که دانشجويان با آن در هنگام تحصیل روبرو هستند. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cox & Snell 
2. Nagelkerke 
3. McFadden 
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با هدف بررسي مسائل و مشکالت دانشجويان در دانشگاه علوم کشاورزی و  پژوهش

میزان درک میانگین  ،بر اساس نتايج پژوهش طراحي و اجرا شد. ،منابع طبیعي ساری
دانشگاه آکدنیز ترکیه نیز نشان  در( 2013. نتايج پژوهش دوکو )بود 5از  41/2 شکالتم

محیط  افتي رضايت داشتند ولي در زمینهداد که دانشجويان به طور کلي از خدمات دري
 ترينمهميکي از داشتند.  يمشکالت ،آموزشي و همچنین مشاوره و راهنمايي دريافتي

مشکالت مالي است. گروهي که وضعیت  ،مشکالت دانشجويان در هنگام تحصیل
نسبت به دو گروه ديگر مشکالت بیشتری داشتند.  ،تر از متوسط داشتنداقتصادی پايین

امکان اشتغال در زمان  و وقت استبا توجه به اينکه تحصیل دانشجويان به صورت تمام
های افرادی که در رشته بیشترهمچنین .  اردتحصیل برای خیلي از دانشجويان وجود ند

های متوسط جامعه هستند. يکي از راهکارهايي از خانواده کنندميکشاورزی تحصیل 
های با توجه به اينکه در رشته ؛در نظر گرفت توانميکه برای کمتر شدن اين مشکل 

ی عملي در مزرعه و هافعالیت ،کشاورزی بخش مهمي از تحصیل دانشجويان
را به سمت  هافعالیتريزی و مديريت بهتر اين با برنامه توانمي ،ستهاآزمايشگاه

به تولید محصوالت کشاورزی  . با اين روش همداد ی تولیدی سودآور سوقهافعالیت
ی تولیدی در آينده هافعالیتنفس دانشجويان برای هم اعتمادبه و کشور کمک شود

سود اين تولیدات به دانشجويان و کسب  ختصاصاتر افزايش پیدا کند و از همه مهم
با شناسايي دانشجوياني  توانميشد. خواهد  آنهاباعث افزايش انگیزه تحصیلي  ،درآمد

ای های خیرخواهانهدانشگاه يا کمک طرفاز  هستنددر مضیقه ميمالي از لحاظ که 
ترک  ازتا  آوردفراهم را  آنهامالي الزم برای نیازهای های حداقل خارج از دانشگاه،

ی بین دو گروه جنسیتي دارمعنيتفاوت  ،بر اساس نتايج. شودآنان جلوگیری تحصیل 
( نیز 1396. نتايج پژوهش اعظمي و همکاران )ديده نشداز نظر میزان درک مشکالت 
های استرس و اضطراب تفاوت لفهتر و پسر از نظر مؤنشان داد بین دانشجويان دخ

با میزان  دارمعنيازجمله متغیرهايي که دارای همبستگي مثبت و  .داردنی وجود دارمعني
مشکالت دانشجويان بودند؛ میزان ساعت استفاده از اينترنت برای مطالعه و همچنین 
برای سرگرمي بود. اين دانشجويان با توجه به وقت بیشتری که برای اينترنت صرف 

زم برای استفاده از الامکانات هم بودن ، يکي از توقعات آنها از دانشگاه، فراکنندمي
( نیز نشان داد که استفاده 1396نتايج مطالعه صدوقي و محمدصالحي )اينترنت است. 

طور معکوس آن ی دارد و بهدارمعنياز اينترنت با عملکرد تحصیلي همبستگي منفي و 
ای منفي با شاخص میزان مشکالت کارشناسي رابطه د. معدل دورهکنبیني ميرا پیش
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داشت. دانشجوياني که وضعیت تحصیلي بهتر و معدل باالتری در دوره کارشناسي 
با محیط آموزشي دانشگاه بهتر سازگار شدند و مشکالت کمتری را احساس  داشتند

مشروط  ( نیز دانشجوياني که1396. بر اساس نتايج پژوهش جوادی و قنبرنژاد )کنندمي
های ارتباطي استاد تأکید داشتند. مشکالت امکانات آموزشي و مهارت بربودند، بیشتر 

با شاخص مشکالت بود. دانشجوياني  دارمعنيمیزان مطالعه درسي نیز دارای رابطه منفي 
، شايد به کنندميها هستند و وقت بیشتری برای مطالعه صرف که بیشتر درگیر درس

، کمتر متوجه کمبودها دهندميهای ديگر اختصاص تری را به جنبهدلیل اينکه زمان کم
و همچنین با مطالعه بیشتر و وضعیت تحصیلي بهتر، مشکالت  شوندميو مشکالت 

های حالت بر( نیز در مطالعه خود 2010آموزشي کمتری دارند. ساالنووا و همکاران )
د. میزان درآمد أکید داشتنتعهد درسي در تبیین عملکرد تحصیلي ت مانندرواني مثبت 

. داشتبا میزان مشکالت دانشجويان  دارمعنيمنفي  رابطه ،شخصي و درآمد خانوار
 بنابراينترين مشکل دانشجويان، مشکالت مالي بود، نیز اشاره شد؛ مهم چنانچه پیشتر

دانشجوياني که درآمد شخصي يا خانوادگي بیشتری داشتند کمتر اين مشکالت را 
با  دارمعنيرابطه منفي نیز تحصیلي فرد  به رشته. نگرش اطرافیان کنندمياحساس 

بهتری به رشته تحصیلي او  نگرششاخص مشکالت داشت. هر چه اطرافیان دانشجو 
احساس و  و با انرژی و تالش بیشتر شودميداشته باشند، اين نظر مثبت به وی نیز منتقل 

اظهار ( در پژوهش خود 1396امنش ). جمالي و کیکندمي تحصیل ،مشکالت کمتری
ويژه محیط اجتماعي بر عملکرد تحصیلي دانشجويان که نقش عوامل محیطي به داشتند

با شاخص  دارمعنيدانشجو به آينده شغلي نیز رابطه منفي  نگرشقابل توجه است. 
شغل  تواندميمشکالت داشت. هر چه دانشجو امیدوار باشد با رشته تحصیلي خود 

دست آورد، انگیزه و انرژی بیشتری برای تحصیل دارد و همین تری در آينده بهمناسب
مشکالت  يکي ازتر ببیند. رنگمشکالت را کم شودميامیدواری و انرژی مثبت باعث 

دلیل که شايد به اين با رشته تحصیلي بود. نداشتن سازگاری هم آموزشي دانشجويان 
گیرد و برای برخي از گاهي کامل و هدفمند صورت نميانتخاب رشته تحصیلي با آ

از ورود به دانشگاه  پسورود به دانشگاه است. اين دانشجويان  صرفاًدانشجويان هدف 
سکن . دانشجويان شوندميبرقرار کنند و سردرگم  خود ند ارتباط خوبي با رشتهتوانمين

ای کردند يا منزل اجارهدگي ميدر خوابگاه در مقايسه با دانشجوياني که با خانواده زن
ل ها شرايط ايدئاکه خوابگاه دهدميمشکالت بیشتری داشتند. اين يافته نشان  ،داشتند

 ایمیزان مطالعه درسي و معدل دانشجو هم رابطهند. ندارت دانشجويان را برای اقام
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 و منفي با میزان مشکالت دارند. يعني هرچه میزان مشکالت دانشجو کمترسويه دو

هرچه  سوی ديگر،میزان مطالعه و معدل او وضعیت بهتر خواهد داشت و از  ،باشد
و  کندتوجه ميهای ديگر کمتر به جنبه ،ی درسي باشدهافعالیتدانشجو بیشتر درگیر 

یب دانشجويان را به مطالعه بیشتر ترغبايد  بنابراينشايد مشکالت کمتری درک کند. 
جوايز به دانشجوياني که معدل  یاهدامطالعه،  ايجاد فضای خوب برایهمچنین  .کرد

ها جوايز نقدی يا اردو و تقدير از دانشجويان برگزيده در جشن ،کنندميخوبي کسب 
 دانشجورشته تحصیلي و ديدگاه به اطرافیان  نگرشگذار باشد. تأثیر تواندمي ،هاو مراسم

تری نسبت منفي با مشکالت داشت. درواقع هر چه جو مثبت به آينده شغلي نیز رابطه
از  تواندميآموختگي از دانش پس ،باشد تربه رشته وجود داشته باشد و دانشجو امیدوار

و اعتراض  بیايدتر با شرايط تحصیل کنار راحت و ببرد بیشتری نتايج تحصیل خود بهره
 . داشته باشدکمتری 

را  پیشنهادهايي توانميه طور مشخص بحث ارائه شده بو  پژوهشهای بر اساس يافته
ی هافعالیتريزی و مديريت بهتر، برنامه با ؛مشکالت دانشجويان ارائه دادکاهش برای 

را به سمت  هافعالیتکشاورزی، اين درون مزرعه و آزمايشگاهي دانشجويان 
 طرف از را در اين سود سهیم کرد. دآور سوق داد و دانشجويانی تولیدی سوهافعالیت
های نیازهای مالي الزم ای خارج از دانشگاه، حداقلهای خیرخواهانهکمک يا دانشگاه

 پس .شودتا از ترک تحصیل آنان جلوگیری  آورداعت را فراهم ضببرای دانشجويان کم
آشنايي هرچه های ويژه برای دوره بايد اول سالنیم در خصوصبه دانشگاه به ورود از

 های رشته برای افزايش انگیزه تحصیلي وی برگزار شود.بیشتر دانشجو با رشته و قابلیت
 برای الزم تجهیزات و امکانات کردن فراهم با امکان حد تا بايد دانشگاه نمسئوال

و  درستريزی برنامه با ترمهم آن از و کنند جبران را کمبودها دانشجويي هایخوابگاه
 های متنوع سعي کنند؛ فشارهای رواني دوری از خانواده را کاهش دهند.ارائه برنامه

با ايجاد ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت و بازار کار مرتبط با رشته و همچنین  توانمي
ند داشته باشند، امیدواری توانميهای شغلي مرتبط با رشته که در آينده معرفي فرصت

 .افزايش داددانشجويان  و نگرش مثبت را در
 

 تشکر و قدردانی
در دانشگاه علوم کشاورزی  01-1394-06اين مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتي شماره 

و منابع طبیعي ساری است بدينوسیله از مساعدت بعمل آمده معاونت پژوهشي تشکر 
 مي گردد.
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 ابعمن

های کننده(. تعیین1393زاده، مريم )پور، مهدی و شريفاحمدوند، مصطفي؛ نوری
ای دانشجويان کارشناسي کشاورزی در دانشگاه موفقیت تحصیلي: واکاوی مقايسه

 .36-19(، 1) 10 علوم ترويج و آموزش کشاورزی ايران،ياسوج. 
(. بررسي ساختار عاملي 1396مهراد )اعظمي، يوسف؛ خانجاني، مهدی و صدر، محمد

مجله دانشگاه علوم تأيیدی مقیاس افسردگي، اضطراب و استرس در دانشجويان. 
 .106-94(، 154) 27 پزشکي مازندران،

 مشکالت بررسي(. 1391) مجید سفید، و عباس ندوشن، عسگری سید علیرضا؛ افشاني،
 فصلنامه. يزد دانشگاه هایخوابگاه پسر دانشجويان خوابگاهي زندگي فرهنگي

 .26-9 ،(5) 2 جوانان، مطالعات شناسيجامعه
های پیشرفت و فرسودگي (. نقش هدف1396جمالي، مرضیه و کیامنش، علیرضا )

جو. گری انتظار پیامد و يادگیری خودنظمتحصیلي در عملکرد تحصیلي: با واسطه
 .339-350(، 52) 3 شناسان ايراني،تحولي: روانشناسي روان

ای موانع يادگیری دانشجويان (. بررسي مقايسه1396جوادی، رفعت و قنبرنژاد، امین )
راهبردهای توسعه مشروط شده و غیرمشروطي دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس. 

 . 70-60(، 2) 4 در آموزش پزشکي،
. بررسي وضعیت (1382ريم )ک ،منصورفر و وشنگه ،ايرواني وسف؛حجازی، ي

تحصیلي دانشجويان کشاورزی دانشگاه تهران و نقش ضوابط گزينش در موفقیت 
 .564-559 ،34 ،مجله علوم کشاورزی ايرانآنها. 

 بررسي(. 1397) سوفیا منش،اصالت و مريم مقدسین، نوری، ربابه؛ معصومه؛ حسینیان،
 دانشگاه با سازگاری میان رابطه در مصرف هایانگیزه و روان سالمت میانجیگر نقش

 .205-192 ،(2) 22 فیض، ماهنامه دو. دانشجويان توسط قلیان و سیگار مصرف و
وری اطالعات ا(. شناسايي ابعاد فن1396دازداری، مهناز؛ عنايتي، ترانه و ضامني، فرشید )

در وری اطالعات و ارتباطات افصلنامه فنموثر بر ايجاد تصوير دانشگاهي مناسب. 
 .43-27(، 3) 7 علوم تربیتي،

 بررسي(. 1397) سارا مقدم،قدوسي مهری و علوياني، آرزو؛ اروجي، عاطفه؛ دهنوعلیان،
 آن با مرتبط عوامل و نیشابور پزشکي علوم دانشکده دانشجويان تحصیلي وضعیت

 .92-83 ،25 بیرجند، پزشکي علوم دانشگاه علمي مجله. 95-96 تحصیلي سال در
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(. واکاوی 1397زاده، مريم )زارع، ابوذر؛ احمدوند، مصطفي؛ نوشادی، ناصر و شريف

آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز: وضعیت شغلي و تحصیلي دانش
-215(، 1) 14 علوم ترويج و آموزش کشاورزی ايران،کاربردی از مطالعه پیگیرانه. 

228. 
 روان سالمت ارتباط بررسي(. 1392) مهدی ،نوروزی و زهرا عابديني، حسن؛ صادقي،

 دانشگاه مجله. 1390 سال قم، پزشکي علوم دانشگاه دانشجويان تحصیلي موفقیت و
 .22-17 ،(2) 7 قم، پزشکي علوم
 عملکرد با اينترنت از مفرط استفاده رابطه(. 1396) زهرا محمدصالحي، و مجید صدوقي،

 اطالعات وریافن فصلنامه. شده ادراک استرس ایواسطه نقش: دانشجويان تحصیلي
 .61-45 ،(3) 7 تربیتي، علوم در ارتباطات و

 بوجاني، میثم زينلي فاطمه؛ صیادی، مريم؛ حقیقي، اطهره؛ پنجکي، نذری طاهره؛ صفری،
 و خود تحصیلي رشته به دانشجويان عالقه میزان بررسي(. 1397) آرزو امین، و

. 1396 سال در زاهدان پزشکي علوم دانشگاه دانشجويان ديدگاه از آن بر موثر عوامل
 .67-61 ،25 بیرجند، پزشکي علوم دانشگاه مجله
 محمدرضا وندی،سپه و حمید آسايش، فاطمه؛ فرد،شريفي زهرا؛ خرامه، طاهری

 دانشگاه دانشجويان در تحصیلي فرسودگي و تحصیلي آوریتاب ارتباط(. 1396)
-375 ،(5) 10 پزشکي، علوم در آموزش راهبردهای دوماهنامه. قم پزشکي علوم
383. 

 عامريون، و حسن رفعتي، شهرام؛ توفیقي، قاسم؛ عابدی، پرويز؛ رضوی، احمد؛ عامريون،
 سطح بر موثر عوامل بررسي در( لوين کرت) نیرو میدان تحلیل اثر(. 1390)عفت 

 مجله. مازندران استان نظامي منتخب درماني و بهداشتي مراکز کارکنان فعلي خدمات
-78(، 2) 9 ايران، اسالمي جمهوری ارتش پژشکي علوم دانشگاه پژوهشي علمي

98. 

 بررسي(. 1393) الهام فکوری، و مرتضي نصیری، فاطمه؛ حرداني، مصعب؛ قادری،
 جیرفت شهر عالي آموزش مراکز دانشجويان در آن با مرتبط عوامل و روان سالمت

 .960-949 ،13 رفسنجان، پزشکي علوم دانشگاه مجله. 1392 سال در
 کاویداده فنون کاربرد(. 1397) امیرعباس برزنوني، و ثناء کوب،دنگ حمیدرضا؛ کوشا،

. آموزش وضعیت بهبود هدف با دانشجويان روان سالمت وضعیت بینيپیش برای
 .171-157 ،(2) 13 آموزش، فناوری نشريه
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 با آموزشي خدمات کیفیت ارتباط(. 1397) زهرا اصل، اعتباری و محمدعلي محمدی،
 مجله. اردبیل مامايي و پرستاری دانشکده دانشجويان ديدگاه از پذيریمسئولیت
 .331-321 ،(4) 20 مراقبت، و سالمت

 اسمعیل و نرگس پور،ساعي سحرناز؛ نجات، حسن؛ افتخار، منور؛ سرخکاليي، مراديان
 پزشکي علوم دانشگاه دانشجويان روان سالمت وضعیت(. 1391) سیما شهمیرزادی،

 دانشجويي تحقیقات کمیته فصلنامه دو. 1389-1390 تحصیلي سال در تهران
 .22-17 ،(2) 14 گلستان، پزشکي علوم دانشگاه

(. 1394) سیدعابدين آهنگری،حسیني مینا و باغبان، ناهید؛ محمودی، محبوبه؛ ممتازان،
 علوم دانشکده جديدالورود دانشجويان در روان سالمت و افسردگي میزان یمقايسه
 مطالعات مرکز فصلنامه. 92-93 و 91-92 پیاپي تحصیلي سال دو در آبادان پزشکي

 .377-372 ،(4) 6 پزشکي، علوم آموزش توسعه و
 ساختاری الگوی(. 1397) نسترن شريفي، و حسن پاشاشريفي، نوريه؛ يوسفي،

 عدالت شده، ادراک اجتماعى حمايت متغیرهاى اساس بر تحصیلى فرسودگى
 ،(3) 12 کاربردی، شناسيروان فصلنامه. دانشجويان تحصیلى انگیزش و آموزشى
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