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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.
Keywords: Students' problems, Higher
education, Agriculture education.

حمید کریمی
 اين پژوهش با هدف بررسي مسائل و مشکالت:چکیده
دانشجويان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری
 طراحي و اجرا،و ارائه راهکارهايي برای کاهش اين مشکالت
 همبستگي بود و از فن-  توصیفي، روش پژوهش.شد
 جامعه آماری اين.پیمايش برای گردآوری دادهها استفاده شد
2770( پژوهش شامل همه دانشجويان مقاطع مختلف
دانشجو) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری در
 ابزار گردآوری اطالعات. بود1396-97 سال تحصیلي
پرسشنامه محققساخته بود که روايي آن را متخصصان ترويج
 برای سنجش پايايي.و آموزش کشاورزی تأيید کردند
مقیاسهای پرسشنامه نیز از ضريب آلفای کرونباخ (دامنه
 نتايج پژوهش نشان داد که.) استفاده شد0/723 – 0/881
 مشکل مالي و نداشتن تفريح،مهم ترين مشکالت دانشجويان
 میزان، از بین متغیرهای مورد مطالعه.و سرگرمي مناسب بود
 میزان درآمد خانوار، میزان مطالعه درسي،استفاده از اينترنت
 نگرش اطرافیان به رشته تحصیلي و ديدگاه،و درآمد شخصي
نسبت به آينده شغلي با میزان درک مشکالت به وسیله
 نتايج رگرسیون ترتیبي.دانشجويان رابطه معنيدار داشتند
 میزان درآمد خانوار،نشان داد سه متغیر میزان مطالعه درسي
 تا17/4 و ديدگاه نسبت به آينده شغلي در مجموع ميتوانند
 درصد تغییرات در متغیر وابسته میزان مشکالت40/1
.دانشجويان را پیشبیني کنند

 آموزش، آموزش عالي، مشکالت دانشجويان:واژگان کلیدی
.کشاورزی
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مقدمه
فعالیتهای آموزشي هر کشور را ميتوان سرمايهگذاری يک نسل برای نسل ديگر
دانست که هدف آن ،توسعه انساني است (يوسفي و همکاران .)1397 ،در هر جامعهای
خدمات آموزشي که از طريق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ارائه ميشود ،در
زمره مهمترين حوزههای خدماتي آن جامعه قرار ميگیرد .نظام آموزشي جامعه ضمن
تأثیرپذيری از شرايط اقتصادی ،فرهنگي و سیاسي ،سهم مهمي در پیشرفت و توسعه
جوامع دارد و بديهي است که دانشگاهها به عنوان ارائهدهندگان خدمات آموزشي ،بايد
در قبال دانشجويان وظايف خود را بهنحو احسن انجام دهند (محمدی و اعتباری اصل،
 .)1397سه کارکرد عمده دانشگاهها آموزش ،پژوهش و خدمات عمومي است (دويگان
و گولیک .)2012 1،رسالت اصلي نظامهای آموزشي ،تربیت نیروی انساني الزم برای
رشد و پیشرفت است و دانشگاه بهعنوان مهمترين پايگاه علمي پرورش نیروی
متخصص ،آگاه و باتجربه ،نقش بسیار مهمي در اين میان ايفا ميکند .اين نظام ،همواره
با محدوديتها و تنگناهايي روبرو بوده است که بهرهمند نشدن برخي دانشجويان از
امکانات آموزشي و در نتیجه پیشرفت تحصیلي نامطلوب آنان ،يکي از اين تنگناهاست
که بايد مورد بررسي مستمر قرار گیرد (دهنوعلیان و همکاران .)1397 ،بیشتر افرادی که
در دانشگاه تحصیل ميکنند ،جوان هستند و اين جمعیت جوان بهويژه برای کشورهای
در حال توسعه با پويايي و قابلیت آموزش ،بسیار اهمیت دارد (دويگان و گولیک،
 .)2012کارايي دانشآموختگان دانشگاهها به عملکرد آنان در دوره تحصیل بستگي دارد
و عملکرد تحصیلي نیز با عوامل مختلفي در ارتباط است (حجازی و همکاران.)1382 ،
نتايج پژوهشهای آموزشي نشان داده است که تنها توجه به بهترين روش تدريس يا
موثرترين استراتژی تدريس کافي نیست ،بلکه توجه به مشکالت و نیازها ،احساسات،
عاليق ،ايدهها ،انگیزهها و هدفها برای معنا بخشیدن به آنچه برای دانشجويان تدريس
ميشود ،بسیار مهم هستند (تويسوز و همکاران .)2010 2،محیط دانشگاهي ميتواند
اثرات گوناگوني بر رفتار و احساسات دانشجويان در مقابله با فشارهای رواني داشته
باشد (جمالي و کیامنش .)1396 ،ورود افراد به دانشگاه معموالً با چالشهای پیچیده
عاطفي ،اجتماعي و علمي همراه است (بیاسي و همکاران .)2015 3،در اين دوره فرد با
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تغییرات زيادی در روابط اجتماعي و انساني روبرو ميشود .در کنار اين تغییرات ،بايد
به انتظارات و نقشهای جديدی اشاره کرد که همزمان با ورود به دانشگاه شکل ميگیرد.
قرارگرفتن درچنین شرايطي غالباً با فشار و نگراني توأم بوده و عملکرد و بازدهي افراد
را تحت تأثیر قرار ميدهد (آسايش و همکاران .)1390 ،بسیاری از دانشجويان با ورود
به محیط دانشگاه و جدايي از خانواده ،دچار احساس تنهايي و انزوا ميشوند .از سوی
ديگر ،مواجهه با تیپهای شخصیتي مختلف در محیط حرفهای و خوابگاه ،امکانات
رفاهي ناکافي ،کمبودهای اقتصادی ،کاهش منابع حمايتي و نظارت خانواده ،آنان را در
معرض آسیبهای رواني و اجتماعي قرار ميدهد (صادقي و همکاران .)1392 ،برای
دستیابي به هدفهای پیشرفت در محیطهای آموزشي ،فراگیران با چالشهای متعددی
از جمله فرسودگي تحصیلي روبرو هستند (جمالي و کیامنش .)1396 ،دانشجويان
فرسوده در دوره تحصیل دچار نا امیدی و بيانگیزگي ميشوند و نه تنها در زمان تحصیل
عملکرد ضعیفتری دارند و احتمال ترک تحصیل در آنها باالست ،بلکه در آينده نیز
آمادگي کمتری برای اشتغال دارند و در صورت اشتغال تسلط کمتری بر وظايف شغلي
خود دارند (طاهری خرامه و همکاران .)1396 ،دانشگاهها برای مقابله با چالشهای
امروزی از قبیل؛ کاهش تعداد دانشجويان و بيانگیزگي آنها ،الزم است ارتباط مؤثرتری
با دانشجويان داشته باشند و مسائل و مشکالت و نیازهای دانشجويان را شناسايي و در
جهت برآورده کردن آن تالش کنند .مراکز آموزش عالي و بهويژه دانشگاهها الزم است
در زمینه ايجاد تصوير دانشگاهي مطلوبتر ،سرمايهگذاری کنند تا به مزيتهای رقابتي
دست يافته و بدين وسیله خود را از ديگر رقیبانشان متمايز سازند (دازداری و همکاران،
 .)1396مطمئن ًا يکي از موضوعات بسیار تأثیرگذار در ايجاد محیط دانشگاهي مطلوب،
شناسايي و رفع بهموقع مسائل و مشکالت دانشجويان است .بر اين اساس ،اين پژوهش
با هدف بررسي مسائل و مشکالت دانشجويان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعي ساری و ارائه راهکارهايي برای کاهش اين مشکالت طراحي شده و به اجرا
درآمد.
پیشینه پژوهش
تويسوز و همکاران ( ) 2010توجه به مسائل و مشکالت دانشجويان را به همراه توجه
به عاليق ،نیازها و انگیزه های آنها برای دستیابي به نتايج مطلوب آموزشي بسیار مهم
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دانستهاند .در نظريههای رفتاری مثل نظريه رفتار برنامهريزی شده (آيزن )1999 1،که به
دنبال هدايت رفتاری هستند معموال يکي از عوامل تأثیرگذار که به آن توجه ميشود
وجود مشکالت و محدوديتها بهعنوان موانع در مقابل عوامل تسهیلکننده است .در
نظريه تحلیل میدان نیرو کرت لوين2نیز به نقش عوامل بازدارنده در مقابل عوامل سوق
دهنده برای ايجاد تغییرات اشاره شده است (عامريون و همکاران .)1390 ،بنابراين اگر
به دنبال رفتاری مطلوب از دانشجويان هستیم يکي از موضوعاتي که حتما بايد به آن
توجه ويژه شود مسائل و مشکالت آنها است.
پژوهشهای مختلفي در زمینه مسائل و مشکالت دانشجويان در دانشگاه صورت
گرفته است که در ادامه به نتايج برخي از پژوهشهای داخلي و خارجي در اين زمینه
اشاره ميشود .قادری و همکاران ( )1393در پژوهش خود بیان داشتند که «افزايش
پذيرش دانشجو در دانشگاهها و فراهم نکردن امکانات الزم برای دانشجويان و افزايش
تعداد افرادی که با هم در يک اتاق زندگي ميکنند و همچنین دوری از محیط خانواده
و حمايتهای روحي از طرف خانواده» از جمله داليلي هستند که نشان از رابطه نوع
اسکان و سالمت روان دانشجويان دارند .نتايج مطالعه صفری و همکاران ( )1397نشان
داد که «عدم عالقه و سازگاری به رشته تحصیلي» بهعنوان يک عامل تنشزا ميتواند
سالمت فرد و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد .افزون بر آن ،موفق نشدن دانشجويان در
اخذ مدرک دانشگاهي به دلیل انصراف از رشته ،باعث اتالف وقت دانشجويان ،احساس
ناامیدی ،يأس ،شکست و از بین رفتن منابع مادی و انساني ميشود .مطالعه ممتازان و
همکاران ( )1394نشان داد که «شرايط محیط آموزشي دانشگاه» که برای بسیاری از
افراد با دوران تحصیالت پیش از آن متفاوت است و از سوی ديگر «سکونت در شهر
ديگر و دور شدن از محیط شهر و خانواده» ميتواند زمینهساز بروز افسردگي دانشجويان
شود .در پژوهش مراديان سرخکاليي و همکاران ( )1391عنوان شد که «آشنا نبودن
بسیاری از دانشجويان با محیط دانشگاه ،جدايي و دوری از خانواده ،ناسازگاری با ساير
افراد در محیط زندگي ،کافي نبودن امکانات رفاهي و اقتصادی و مشکالتي نظیر آنها»
از جمله شرايطي هستند که ميتوانند مشکالت و ناراحتيهای رواني را به وجود آورند.
نتايج پژوهش افشاني و همکاران ( )1391نیز نشان ميدهد؛ دانشجويان در محیط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خوابگاه احساس کسالت و خستگي مداوم ميکنند .با توجه به اينکه دانشجويان در
دوره جواني به سر ميبرند ،شايد بیش از هر چیزی نیازمند «محیطي مفرح و جذاب»
هستند ،ولي ظاهراً در محیطهای خوابگاهي توجه چنداني به اين موضوع نميشود؛
بنابراين دانشجويان دچار کسالت و خستگي ميشوند که حتي روی عملکرد و بهرهوری
آموزشي آنها نیز بسیار مؤثر است .حسینیان و همکاران ( )1397در پژوهش خود عنوان
کردند که دوره دانشجويي به واسطه «تکالیف و فشارهای تحصیلي ،تازه بودن محیط و
دوری از شبکه روابط خانوادگي» ميتواند منبع استرس و مشکالت هیجاني برای
دانشجويان باشد که در ادامه اين روند ،مقابله مؤثر نکردن با چالشهای دانشگاهي و
سازگار نشدن با زندگي دانشجويي به سطوح باالتر استرس و عاليم افسردگي منجر
ميشود .نتايج پژوهش کوشا و همکاران ( )1397نشاندهنده آن است که «آشنا نبودن
بسیاری از دانشجويان با محیط دانشگاه در بدو ورود ،جدايي و دوری از خانواده ،عالقه
نداشتن به رشته قبولي ،ناسازگاری با ساير افراد در محیط زندگي و کافي نبودن امکانات
رفاهي و اقتصادی» ،از جمله شرايطي هستند که ميتوانند موجبات مشکالت و
ناراحتيهای رواني و افت عملکرد دانشجويان را موجب شوند .زارع و همکاران
( )1397با بررسي دانشآموختگان هنرستان کشاورزی بیان کردند که میزان مطلوبیت
عوامل آموزشي در حیطههای مختلف ،متفاوت بوده است؛ بهطوری که در حیطه «استفاده
از فناوری اطالعات و ارتباطات» نامطلوب ،در حیطه «ابزارهای آموزشي و
کمکآموزشي» متوسط و در حیطه «انجام کارهای عملي» مطلوب بود .احمدوند و
همکاران ( )1393نیز با مطالعه و بررسي دانشجويان کشاورزی دانشگاه ياسوج،
سازههای «جنس ،محل سکونت ،تعداد اعضا ،نیاز به کمکهزينه و میزان مشاوره
تحصیلي» را از سازههای پیشبینيکننده «موفقیت يا عدم موفقیت تحصیلي دانشجويان»
برشمردند .نتايج پژوهش اوتالورا و باروز )2014(1روی دانشجويان دانشگاه UNAD
کلمبیا نشان داد از نظر «بهزيستي روانشناسي» 2دانشجويان در سطح بااليي بودند و
همچنین «مديريت مشکالت شخصي» مناسبي داشتند .دويگان و گولیک ( )2012در
پژوهش خود «مشکالت دانشجويان در زمینه اقامت و تغذيه ،سازگاری و هدايت،
نگراني در مورد آينده و بیکاری و کیفیت آموزشي» بررسي کردند .بر اساس نتايج اين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Otalora & Barros
. Psychological well-being

2
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پژوهش ،بیشتر دانشجويان معتقد بودند که رژيم غذايي سالمي ندارند ،همچنین در زمینه
راهنمايي و مشاوره احساس ميکردند به مشاوره بیشتر نیاز دارند ،کیفیت آموزش در
حد انتظار آنها نبود و حدود  51درصد نمونه مورد مطالعه در مورد آينده خود و بیکاری
نگران بودند .دوکو )2013( 1طي پژوهشي مشکالت دانشجويان ارسموس 2دانشگاه
آکدنیز3ترکیه در سه بعد خدمات دريافتي ،محیط آموزشي و راهنمايي و مشاوره دريافتي
را بررسي کرد .نتايج نشان داد که دانشجويان بهطورکلي از خدمات دريافتي رضايت
داشتند ،ولي در زمینه محیط آموزشي و همچنین مشاوره و راهنمايي دريافتي ،مشکالتي
داشتند .ساالنووا و همکاران )2010(4با مطالعه تأثیر موانع و تسهیلکنندههای عملکرد
تحصیلي ،دريافتند که هرچند عملکرد و موفقیتهای قبلي بهترين پیشبینيکننده
موفقیتهای بعدی است ،ولي حالتهای رواني مثبت مثل تعهد درسي نیز در تبیین
عملکرد تحصیلي مهم هستند .باکالشووا و کازاکوو )2016(5نیز با بررسي چالشهای
دانشجويان بینالمللي در مؤسسات آموزش عالي روسیه پي بردند که دانشجويان
بینالمللي با مشکالت دوره انتقال ،شامل جنبههای فرهنگي ،اجتماعي و تحصیلي
بالفاصله پس از ورودشان مواجه هستند .بیاسي و همکاران ( )2015در مطالعهای
مشکالت دانشجويان دختر در دانشگاههای ايتالیا را بررسي کردند .آنها دريافتند
دانشجوياني که درخواست کمکهای روانشناسي داشتند نسبت به دانشجوياني که
هرگز اين درخواست را نداشتند در زمینههای مختلف بهخصوص زمینه اجتماعي
مشکالت بیشتری داشتند و در روابط بین فردی و همچنین تنظیم عواطف دچار مشکل
بودند .خالصه پژوهشهای انجام گرفته در زمینه مسائل و مشکالت مرتبط با دانشجويان
در جدول ( )1نیز درج شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3
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4
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5
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جدول ( )1پیشینه پژوهشهای تجربی مرتبط با مسائل و مشکالت دانشجویان
پژوهشگران

سال

عنوان پژوهش

محل اجرا

افشاني و همکاران

1391

بررسي مشکالت فرهنگي
زندگي خوابگاهي دانشجويان
پسر خوابگاههای دانشگاه يزد

دانشگاه يزد

مراديان سرخکاليي
و همکاران

1391

وضعیت سالمت روان
دانشجويان دانشگاه علوم
پزشکي تهران در سال
تحصیلي 1389-1390

دانشگاه
علوم
پزشکي
تهران

دويگان و گولیک

2012

مشکالتي که دانشجويان
دانشگاه با آن روبرو هستند و
پیشنهاداتي برای حل آن

دوکو

2013

مشکالت دانشجويان
اراسموس در دانشگاه آکدنیز

احمدوند و
همکاران

1393

قادری و همکاران

1393

ممتازان و همکاران

1394

تعیینکنندههای موفقیت
تحصیلي :واکاوی مقايسهای
دانشجويان کارشناسي
کشاورزی در دانشگاه ياسوج
بررسي سالمت روان و
عوامل مرتبط با آن در
دانشجويان مراکز آموزش
عالي شهر جیرفت در سال
1392
مقايسه میزان افسردگي و
سالمت روان در دانشجويان
جديدالورود دانشکده علوم
پزشکي آبادان

مسائل و مشکالت مرتبط با
دانشجویان
احساس کسالت و خستگي در
دانشجويان به علت نبود محیط
مفرح و جذاب خوابگاهي.
آشنا نبودن دانشجويان با محیطها و
شرايط آموزشي دانشگاه ،جدايي و
دوری از خانواده ،ناسازگاری با ساير
افراد در محیط خوابگاهي ،کافي
نبودن امکانات رفاهي و اقتصادی
دانشجويان.

دانشگاه
الوداگ-1
ترکیه

اقامت و تغذيه نامناسب دانشجويان،
عدم وجود سازگاری و هدايت
دانشجويان ،نگراني در مورد آينده و
بیکاری.

دانشگاه
آکدنیز -
ترکیه

نبود محیطهای آموزشي مناسب و
همچنین ارائه نکردن مشاوره و
راهنمايي مطلوب به دانشجويان.

دانشگاه
ياسوج

نبود کمکهزينههای تحصیلي به
دانشجويان و مشاوره تحصیلي.

مراکز
آموزش عالي
جیرفت

نبود کمکهزينههای تحصیلي به
دانشجويان و مشاوره تحصیلي.

دانشگاه
علوم
پزشکي
آبادان

متفاوت بودن شرايط محیط آموزشي
دانشگاه با دوران تحصیل پیش از
آن ،سکونت در شهر ديگر و دوری
از محیط شهر و خانواده خود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پژوهشگران

سال

بیاسي و همکاران

2015

حسینیان و همکاران

1397

صفری و همکاران

1397

کوشا و همکاران

1397

عنوان پژوهش
عملکرد سازگاری و
مشکالت رفتاری ،عاطفي و
اجتماعي دانشجويان
دانشگاههای ايتالیا :نشانههايي
برای خدمات مشاوره
دانشگاه
بررسي نقش میانجیگر
سالمت روان و انگیزههای
مصرف در رابطه میان
سازگاری با دانشگاه و
مصرف سیگار و قلیان توسط
دانشجويان
بررسي میزان عالقه
دانشجويان به رشته تحصیلي
خود و عوامل موثر بر آن از
ديدگاه دانشجويان دانشگاه
علوم پزشکي زاهدان
کاربرد فنون دادهکاوی برای
پیشبیني وضعیت سالمت
روان دانشجويان با هدف
بهبود وضعیت آموزش

محل اجرا

مسائل و مشکالت مرتبط با
دانشجویان

دانشگاه
رمتره-1
ايتالیا

نبود مشاورههای تحصیلي و
آموزشي مطلوب و ارتباطات بین
فردی مناسب دانشجويان

دانشگاههای
شهر کاشان

تکالیف و فشارهای تحصیلي ،تازه
بودن محیط دانشگاه ،دوری از شبکه
روابط خانوادگي ،سازگار نشدن با
زندگي خوابگاهي و دانشجويي

دانشگاه
علوم
پزشکي
زاهدان

عالقه نداشتن و سازگار نشدن به
رشته تحصیلي.

دانشگاه
فردوسي
مشهد

آشنايي نداشتن دانشجويان با محیط
دانشگاه در بدو ورود ،جدايي و
دوری از خانواده ،عالقه نداشتن به
رشته قبولي ،ناسازگاری با ساير افراد
در محیط زندگي خوابگاهي ،نبود
امکانات رفاهي و اقتصادی.

با توجه به مطالعات انجام گرفته ،عوامل مؤثر بر میزان درک مشکالت از سوی
دانشجويان در دوران تحصیل را ميتوان به سه دسته ويژگيهای جمعیتشناختي،
ويژگيهای آموزشي و ويژگيهای اقتصادی-اجتماعي گروهبندی کرد (شکل  .)1بر
اساس ويژگيهای مورد بررسي ،پرسشهايي که اين پژوهش به دنبال پاسخ برای آنها
است به شرح زير هستند:
 پرسش اول :ويژگيهای جمعیتشناختي نمونه مورد مطالعه چیست؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Rome Tr University
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 پرسش دوم :میزان درک مشکالت از سوی دانشجويان در دوران تحصیل چقدراست؟
 پرسش سوم :آيا ويژگيهای جمعیتشناختي بر میزان درک مشکالت از سویدانشجويان تأثیرگذار هستند؟
 پرسش چهارم :آيا بین گروههای مختلف دانشجويان (بر اساس نوع ديپلم ،مقطعتحصیلي ،محل اسکان ،وضعیت اقتصادی) از نظر درک مشکالت تفاوت معنيداری
وجود دارد؟
 پرسش پنجم :آيا رابطه معنيداری بین متغیرهای مورد بررسي با میزان درکمشکالت وجود دارد؟
 پرسش ششم :چه میزان از تغییرات میزان درک مشکالت دانشجويان با متغیرهایمورد بررسي قابل پیشبیني است؟
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ویژگیهای

ویژگیهای آموزشی:

جمعیتشناختی:

نوع ديپلم ،معدل ديپلم ،دانشکده،

جنسیت ،سن ،وضعیت
تأهل

مقطع تحصیلي ،میزان مطالعه

درسي ،میزان استفاده از اينترنت
برای مطالعه ،معدل کارشناسي

میزان درک
مشکالت
بوسیله
دانشجویان

ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی:
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

شکل ( )1چارچوب مفهومی عوامل مؤثر بر میزان درک مشکالت از سوی دانشجویان

روش پژوهش
در اين پژوهش از روش پژوهشهای توصیفي – همبستگي و از فن پیمايش برای
گردآوری دادهها استفاده شد .جامعه آماری اين پژوهش شامل همه دانشجويان مقاطع
مختلف ( 2770دانشجو) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری در سال تحصیلي
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 1396-97بود .حجم نمونه با استفاده از فرمول مندلهال و همکاران )1971(1مشخص
شد و با استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندی شده تصادفي متناسب ،نمونه مورد
مطالعه انتخاب شدند .برای اينکه دانشجويان از تمامي دانشکدهها (دانشکده علوم
زراعي ،مهندسي زراعي ،علوم دامي و شیالت ،منابع طبیعي) در نمونه مورد مطالعه
حضور داشته باشند ،هر دانشکده بهعنوان يک طبقه در نظر گرفته شد و سپس در هر
طبقه متناسب با جمعیت آن در جامعه آماری به صورت تصادفي ،نمونهگیری شد .تعداد
 340پرسشنامه بین دانشجويان توزيع شد که از دانشکده علوم زراعي  151دانشجو،
دانشکده مهندسي زراعي  65دانشجو ،دانشکده علوم دامي و شیالت  49دانشجو و از
دانشکده منابع طبیعي  55دانشجو ،پرسشنامه کامل و تکمیل شده ،گردآوری و در نهايت
از  321دانشجو به عنوان نمونه انتخابي دادهها گردآوری شد .ابزار گردآوری اطالعات،
پرسشنامه محققساخته بود .پرسشنامه شامل پرسشهای تحصیلي و سابقه آموزشي
دانشجويان ،پرسشهای جمعیتشناختي و پرسشهای مربوط به وضعیت اقتصادی و
اجتماعي بود .همچنین میزان مواجهه دانشجويان با مشکالت مختلف ،با يک مقیاس 11
سؤالي مورد سنجش قرار گرفت و طیف پنجگزينهای خیلي کم تا خیلي زياد به عنوان
پاسخ در نظر گرفته شد .نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با يک مقیاس دارای 6
ال
پرسش مرتبط ،مورد سنجش قرار گرفت و طیف پنجگزينهای کامالً مخالف تا کام ً
موافق به عنوان پاسخ در نظر گرفته شد .روايي پرسشنامه بهرا متخصصان ترويج و
آموزش کشاورزی تأيید کردند و برای سنجش پايايي مقیاسهای پرسشنامه از ضريب
آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرايب به دست آمده ،نشاندهنده پايايي مناسب
مقیاس های پرسشنامه بود (مقیاس میزان مواجهه با مشکالت در دانشگاه  0/881و
نگرش نسبت به آينده شغلي .)0/723 ،برای سنجش میزان مسائل و مشکالت
دانشجويان در دانشگاه و گروهبندی آنها بر حسب سطوح خیلي کم ،کم ،زياد و خیلي
زياد از تفاوت انحراف معیار از میانگین يا معیار ( )ISDMبه صورت زير استفاده شد:
: A< Mean- SDخیليکم
: Mean- SD ≤ B ≤ Meanکم
: Mean < C ≤ Mean+ SDزياد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: Mean+ SD < Dخیليزياد
بهمنظور تجزيه و تحلیل دادههای پژوهش در دو بخش آمار توصیفي و استنباطي از
نرمافزار  SPSSwin22استفاده شد .در بخش آمار توصیفي از آمارههايي مانند؛ میانگین،
انحراف معیار ،درصد فراواني و در بخش آمار استنباطي از مقايسه میانگین تي تست و
تحلیل واريانس و همبستگي و رگرسیون بهره گرفته شد.
یافتههای پژوهش
 پرسش اول :ويژگيهای جمعیتشناختي نمونه مورد مطالعه چیست؟ پرسش دوم :میزان درک مشکالت از سوی دانشجويان در دوران تحصیل چقدراست؟
جدول ( )2ویژگیهای جمعیتشناسی نمونه مورد مطالعه
متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل

سن

گروهها

فراوانی

درصد

زن

161

51

مرد

156

49

مجرد

251

82

متأهل

56

18

زير  20سال

99

30/8

 21و  22سال

100

31/2

 23و  24سال

34

10/6

باالتر از  24سال

50

15/6

بدون پاسخ

38

11/8

همانگونه که در جدول ( )2ديده ميشود  51درصد نمونه مورد مطالعه ،زن و 49
درصد مرد هستند .همچنین بیشتر دانشجويان مورد مطالعه ( 82درصد) مجرد بودند.
دانشجويان مورد مطالعه دارای میانگین سني  22/49با انحراف معیار  4/38بودند .بر
اساس دادهها حدود  62درصد نمونه مورد مطالعه ،زير  23سال سن داشتند.
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جدول ( )3میزان درک مشکالت بوسیله دانشجویان در دوران تحصیل
مشکالت

میانگین

*

انحراف
معیار
1/22

ضریب تغییرات

رتبه

0/41

1

0/46

2
3

مشکالت مالي

2/97

نداشتن تفريح و سرگرمي مناسب

2/92

1/33

دوری از خانواده

2/63

1/43

0/54

عدم دسترسي مناسب و به موقع به خدمات
پزشکي
نامناسب بودن محل سکونت يا خوابگاه
سازگاری نداشتن با رشته تحصیلي
سازگاری نداشتن با محیط دانشگاه
مشکالت و مسائل عاطفي و رواني
سازگاری نداشتن با اعضای هیئت علمي گروه
آموزشي
اطالع نداشتن از قوانین و مقررات آموزشي

2/49

1/37

0/55

4

2/36
2/32
2/24
2/20
2/18

1/34
1/33
1/30
1/28
1/29

0/57
0/57
0/58
0/58
0/59

5
6
7
8
9

2/12

1/27

0/60

10

نداشتن دوست و رفیق مناسب

2/00

1/23

0/62

11

جمع کل

2/41

0/80

-

-

* دامنه میانگین بین  1تا ( 5خیلي کم تا خیلي زياد) است.

با توجه به جدول ( )3میزان درک مشکالت از سوی دانشجويان در دوران تحصیل
با يک شاخص دارای  11گويه ارزيابي شد .دانشجويان مشکالت مالي را بهعنوان
مهمترين مشکل ذکر کردند .با توجه به اينکه بیشتر دانشجويان مورد مطالعه از طبقه
متوسط جامعه هستند؛ يکي از دغدغههای اصلي آنها برای تحصیل در دانشگاه
دغدغههای مالي بود  .نداشتن تفريح و سرگرمي مناسب و دوری از خانواده در
اولويتهای بعدی اهمیت قرار گرفتهاند .از آنجا که ،بسیاری از دانشجويان در خوابگاه
و به دور از خانواده زندگي ميکنند ،فراهم بودن بودن امکانات الزم برای اوقات فراغت
و حفظ روحیه و نشاط دانشجويان حائز اهمیت است .میانگین کل میزان مشکالت نیز
 2/41از  5بود که نشان ميدهد؛ مشکالت در حد متوسط بود.
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جدول ( )4توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس میزان مواجهه با مشکالت
میزان مشکالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

خیلي کم

51

16

16

کم

117

36/7

52/7

زياد

96

30/1

82/8

خیلي زياد

55

17/2

100

دانشجويان مورد مطالعه بر اساس میزان مواجهه با مشکالت با استفاده از تفاوت
انحراف معیار از میانگین يا معیار ( ) ISDMبه چهار گروه تقسیم شدند .جدول ()4
میزان فراواني هر کدام از گروهها را نشان ميدهد که بیشترين فراواني مربوط به گروه
میزان مواجهه کم با مشکالت ( 36/7درصد) بود.
 پرسش سوم :آيا ويژگيهای جمعتشناختي روی میزان درک مشکالت بوسیلهدانشجويان تأثیرگذار هستند؟
جدول ( )5مقایسه میانگین شاخص کل مشکالت بین گروهها با جنسیت و وضعیت تأهل
متغیرها
جنسیت
وضعیت تأهل

گروهها

میانگین

انحراف معیار

دختر

2/35

0/80

پسر

2/46

0/80

مجرد

2/47

0/79

متأهل

2/01

0/72

میزان T

سطح معنیداری

1/21

0/226

3/97

0/001

جدول ( ،)5مقايسه میانگین ( )t-testشاخص کل مشکالت بین دو گروه دختر و
پسر را نشان ميدهد که تفاوت معنيداری بین دو گروه جنسیتي از نظر میزان درک
مشکالت ديده نميشود .مقايسه میانگین مشکالت بین دانشجويان مجرد و متأهل
نشاندهنده تفاوت معنيدار بین دو گروه بود ( Sig=0/001و  )T=3/97و دانشجويان
متأهل مشکالت کمتری داشتند .اين امر ميتواند به اين دلیل باشد که دانشجويان متأهل
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عمدتاً در کنار همسر و خانواده خود زندگي ميکنند و مشکالت عاطفي و زندگي در
خوابگاه را ندارند و بیشتر آنها دارای کار و درآمد نیز هستند.
 پرسش چهارم :آيا بین گروههای مختلف دانشجويان (بر اساس نوع ديپلم ،مقطعتحصیلي ،محل اسکان ،وضعیت اقتصادی) از نظر درک مشکالت تفاوت معنيداری
وجود دارد؟
جدول ( )6مقایسه میانگین شاخص کل مشکالت بین گروههای مختلف
متغیرها

دانشکده

نوع ديپلم

مقطع تحصیلي

محل اسکان
وضعیت
اقتصادی

گروهها
علوم زراعي
مهندسي زراعي
علوم دامي و شیالت
منابع طبیعي
کشاورزی
تجربي
رياضي
کارشناسي
کارشناسي ارشد
دکتری
خوابگاه
همراه با خانواده
منزل اجارهای
پايین تر از متوسط
متوسط
باالتر از متوسط

میانگین

انحراف معیار

2/225a
2/633bc
2/367ac
2/692b
3/14a
2/33b
2/75a
2/40
2/46
2/40
2/67a
1/88b
2/36a
2/851a
2/353b
2/063b

0/754
0/844
0/812
0/772
0/344
0/769
0/909
0/80
0/82
0/84
0/78
0/55
0/86
0/717
0/811
0/689

میزان F

سطح
معنیداری

6/921

0/001

7/673

0/001

0/116

0/890

37/41

0/001

10/071

0/001

همانگونه که جدول ( )6نشان ميدهد مقايسه میانگین ( )ANOVAشاخص کل
مشکالت بین دانشجويان دانشکدههای مختلف نشاندهنده تفاوت معنيدار بین گروهها
بود ( Sig=0/001و  .)F=6/921دانشجويان دانشکده منابع طبیعي مشکالت بیشتری
نسبت به ساير دانشکدهها داشتند و بر اساس آزمون تعقیبي  LSDاين اختالف با
دانشکده علوم زراعي و مهندسي زراعي معنيدار بود .يک دلیل برای مشکالت بیشتر
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دانشجويان دانشکده منابع طبیعي ميتواند اين باشد که اين دانشکده در محیطي خارج
از محل اصلي دانشگاه با فاصله حدود  20کیلومتر قرار دارد که دشواریهايي در
رفتوآمد دانشجويان ايجاد ميکند .مقايسه میانگین مشکالت بین دانشجويان با نوع
ديپلم متفاوت نشان دهنده تفاوت معنيدار بین گروهها بود و دانشجويان با ديپلم تجربي
به طور معنيداری مشکالت کمتری نسبت به دانشجويان با نوع ديپلم رياضي و
کشاورزی داشتند ( Sig=0/001و  .)F=7/673شايد به اين دلیل که درسهای رشته
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.
مقايسه میانگین میزان مشکالت بین دانشجويان با نوع اسکان متفاوت (خوابگاه ،همراه
با خانواده ،منزل اجارهای) نشاندهنده تفاوت معنيدار بین گروهها است (Sig=0/001
و  )F=37/41و دانشجوياني که با خانواده زندگي ميکنند بهطور معنيداری نسبت به
دو گروه ديگر مشکالت کمتری داشتند .طبیعتاً زندگي در کانون گرم خانواده و همراه
با ساير اعضای خانواده باعث ميشود که افراد با مشکالت کمتری درگیر باشند و با
خیال آسودهتر تحصیل کنند  .دانشجويان ساکن خوابگاه نسبت به دو گروه ديگر
مشکالت بیشتری داشتند .مقايسه میانگین مشکالت بین سه گروه دانشجويان با وضعیت
اقتصادی متفاوت نشاندهنده اختالف معنيدار بین گروهها بود ( Sig=0/001و
 )F=10/071و دانشجوياني که وضعیت اقتصادی آنها پايینتر از حد متوسط بود ،بهطور
معنيداری مشکالت بیشتری داشتند .برخي مشکالت مورد بررسي بهخصوص
مشکالت رفاهي به صورت مستقیم با وضعیت اقتصادی دانشجويان ارتباط دارند و
هرچه دانشجو وضعیت اقتصادی ضعیفتری داشته باشد ،بیشتر با اين مشکالت درگیر
خواهد بود.
 پرسش پنجم :آيا رابطه معنيداری بین متغیرهای مورد بررسي با میزان درکمشکالت وجود دارد؟
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جدول ( )7همبستگی متغیرهای پژوهش با میزان مشکالت دانشجویان
ضریب همبستگی

سطح معنیداری

متغیرها
معدل ديپلم

-0/043

0/626

سن

-0/057

0/343

ساعت استفاده از اينترنت برای مطالعه

*

0/127

0/032

ساعت استفاده از اينترنت برای سرگرمي

**0/170

0/004

معدل دوره کارشناسي (معدل کل برای دانشجويان کارشناسي)

*

0/019

میزان مطالعه درسي

**

-0/146
-0/410

0/001

میزان تحصیالت پدر

-0/034

0/553

میزان تحصیالت مادر

-0/009

0/878

میزان درآمد خانوار

**

-0/335

0/001

میزان درآمد شخصي

*-0/186

0/016

نگرش اطرافیان به رشته تحصیلي

*

0/028

ديدگاه نسبت به آينده شغلي

**

** در سطح خطای  0/01معنيدار است.

-0/124
-0/392

0/001

* در سطح خطای  0/05معنيدار است.

بر اساس يافتهها در جدول ( )7از بین متغیرهای مورد بررسي ،میزان مطالعه درسي،
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
از اينترنت برای مطالعه و سرگرمي ،معدل دوره کارشناسي ،میزان درآمد شخصي و
نگرش اطرافیان به رشته تحصیلي نیز دارای رابطه معنيدار با میزان مشکالت دانشجويان
بودند.
 پرسش ششم :چه میزان از تغییرات میزان درک مشکالت دانشجويان با متغیرهایمورد بررسي قابل پیشبیني است؟
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جدول ( )8پیشبینی تغییرات میزان درک مشکالت دانشجویان با متغیرهای مورد بررسی
برآورد

متغیر

خطای
استاندارد

آماره والد

سطح
معنیداری

میزان مطالعه درسي

-0/789

0/141

31/248

0/001

میزان درآمد خانوار

-0/269

0/053

25/931

0/001

-0/067

0/013

28/080

0/001

ديدگاه به آينده شغلي

2

1

3

ضريب تعیین کاکس و اسنل = /374؛ ضريب تعیین نايجلکرک = 0/401؛ ضريب تعیین مکفادن =
0/174

بهمنظور تعیین میزان توانايي متغیرهای پژوهش در پیشبیني میزان مشکالت
دانشجويان از رگرسیون ترتیبي استفاده شد .همانطور که در جدول ( )8ديده ميشود
سه متغیر میزان مطالعه درسي ،میزان درآمد خانوار و ديدگاه نسبت به آينده شغلي که
دارای باالترين ضريب همبستگي با متغیر وابسته بودند ،وارد رگرسیون شدند .با توجه
به میزان کایاسکوئر و معنيدار شدن آن ( Sig=0/001و  ) χ2=114/441مدل دارای
برازش خوبي است .همچنین بر پايه مقادير ضريب تعیین پزودو اين سه متغیر در مجموع
ميتوانند  17/4تا  40/1درصد تغییرات در متغیر وابسته میزان مشکالت دانشجويان را
پیشبیني کنند.
بحث و نتیجهگیری
مراکز آموزش عالي و دانشگاهها با هدف بررسي موضوعات مورد نیاز جامعه و آموزش
جوانان برای تأمین نیروی کار جامعه در کشور مشغول فعالیت هستند .يکي از ارکان
مهم نظام آموزش عالي دانشجويان هستند که با موفقیت تحصیلي آنها ،ميتوان امیدوار
بود دانشآموختگان توانمندی وارد جامعه شوند .يکي از موضوعاتي که در ايجاد محیط
دانشگاهي مطلوب و سازنده بسیار تأثیرگذار است؛ شناسايي و رفع بهموقع مسائل و
مشکالتي است که دانشجويان با آن در هنگام تحصیل روبرو هستند .بر اين اساس ،اين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پژوهش با هدف بررسي مسائل و مشکالت دانشجويان در دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعي ساری ،طراحي و اجرا شد .بر اساس نتايج پژوهش ،میانگین میزان درک
مشکالت  2/41از  5بود .نتايج پژوهش دوکو ( )2013در دانشگاه آکدنیز ترکیه نیز نشان
داد که دانشجويان به طور کلي از خدمات دريافتي رضايت داشتند ولي در زمینه محیط
آموزشي و همچنین مشاوره و راهنمايي دريافتي ،مشکالتي داشتند .يکي از مهمترين
مشکالت دانشجويان در هنگام تحصیل ،مشکالت مالي است .گروهي که وضعیت
اقتصادی پايینتر از متوسط داشتند ،نسبت به دو گروه ديگر مشکالت بیشتری داشتند.
با توجه به اينکه تحصیل دانشجويان به صورت تماموقت است و امکان اشتغال در زمان
تحصیل برای خیلي از دانشجويان وجود ندارد .همچنین بیشتر افرادی که در رشتههای
کشاورزی تحصیل ميکنند از خانوادههای متوسط جامعه هستند .يکي از راهکارهايي
که برای کمتر شدن اين مشکل ميتوان در نظر گرفت؛ با توجه به اينکه در رشتههای
کشاورزی بخش مهمي از تحصیل دانشجويان ،فعالیتهای عملي در مزرعه و
آزمايشگاههاست ،ميتوان با برنامهريزی و مديريت بهتر اين فعالیتها را به سمت
فعالیتهای تولیدی سودآور سوق داد .با اين روش هم به تولید محصوالت کشاورزی
کشور کمک شود و هم اعتمادبهنفس دانشجويان برای فعالیتهای تولیدی در آينده
افزايش پیدا کند و از همه مهمتر اختصاص سود اين تولیدات به دانشجويان و کسب
درآمد ،باعث افزايش انگیزه تحصیلي آنها خواهد شد .ميتوان با شناسايي دانشجوياني
که از لحاظ مالي در مضیقه ميهستند از طرف دانشگاه يا کمکهای خیرخواهانهای
خارج از دانشگاه ،حداقلهای نیازهای مالي الزم برای آنها را فراهم آورد تا از ترک
تحصیل آنان جلوگیری شود .بر اساس نتايج ،تفاوت معنيداری بین دو گروه جنسیتي
از نظر میزان درک مشکالت ديده نشد .نتايج پژوهش اعظمي و همکاران ( )1396نیز
نشان داد بین دانشجويان دختر و پسر از نظر مؤلفههای استرس و اضطراب تفاوت
معنيداری وجود ندارد .ازجمله متغیرهايي که دارای همبستگي مثبت و معنيدار با میزان
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
ميکنند ،يکي از توقعات آنها از دانشگاه ،فراهم بودن امکانات الزم برای استفاده از
اينترنت است .نتايج مطالعه صدوقي و محمدصالحي ( )1396نیز نشان داد که استفاده
از اينترنت با عملکرد تحصیلي همبستگي منفي و معنيداری دارد و بهطور معکوس آن
را پیشبیني ميکند .معدل دوره کارشناسي رابطهای منفي با شاخص میزان مشکالت
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داشت .دانشجوياني که وضعیت تحصیلي بهتر و معدل باالتری در دوره کارشناسي
داشتند با محیط آموزشي دانشگاه بهتر سازگار شدند و مشکالت کمتری را احساس
ميکنند .بر اساس نتايج پژوهش جوادی و قنبرنژاد ( )1396نیز دانشجوياني که مشروط
بودند ،بیشتر بر مشکالت امکانات آموزشي و مهارتهای ارتباطي استاد تأکید داشتند.
میزان مطالعه درسي نیز دارای رابطه منفي معنيدار با شاخص مشکالت بود .دانشجوياني
که بیشتر درگیر درسها هستند و وقت بیشتری برای مطالعه صرف ميکنند ،شايد به
دلیل اينکه زمان کمتری را به جنبههای ديگر اختصاص ميدهند ،کمتر متوجه کمبودها
و مشکالت ميشوند و همچنین با مطالعه بیشتر و وضعیت تحصیلي بهتر ،مشکالت
آموزشي کمتری دارند .ساالنووا و همکاران ( )2010نیز در مطالعه خود بر حالتهای
رواني مثبت مانند تعهد درسي در تبیین عملکرد تحصیلي تأکید داشتند .میزان درآمد
شخصي و درآمد خانوار ،رابطه منفي معنيدار با میزان مشکالت دانشجويان داشت.
چنانچه پیشتر نیز اشاره شد؛ مهمترين مشکل دانشجويان ،مشکالت مالي بود ،بنابراين
دانشجوياني که درآمد شخصي يا خانوادگي بیشتری داشتند کمتر اين مشکالت را
احساس ميکنند .نگرش اطرافیان به رشته تحصیلي فرد نیز رابطه منفي معنيدار با
شاخص مشکالت داشت .هر چه اطرافیان دانشجو نگرش بهتری به رشته تحصیلي او
داشته باشند ،اين نظر مثبت به وی نیز منتقل ميشود و با انرژی و تالش بیشتر و احساس
مشکالت کمتری ،تحصیل ميکند .جمالي و کیامنش ( )1396در پژوهش خود اظهار
داشتند که نقش عوامل محیطي بهويژه محیط اجتماعي بر عملکرد تحصیلي دانشجويان
قابل توجه است .نگرش دانشجو به آينده شغلي نیز رابطه منفي معنيدار با شاخص
مشکالت داشت .هر چه دانشجو امیدوار باشد با رشته تحصیلي خود ميتواند شغل
مناسبتری در آينده به دست آورد ،انگیزه و انرژی بیشتری برای تحصیل دارد و همین
امیدواری و انرژی مثبت باعث ميشود مشکالت را کمرنگتر ببیند .يکي از مشکالت
آموزشي دانشجويان هم سازگاری نداشتن با رشته تحصیلي بود .شايد به اين دلیل که
انتخاب رشته تحصیلي با آگاهي کامل و هدفمند صورت نميگیرد و برای برخي از
دانشجويان هدف صرفاً ورود به دانشگاه است .اين دانشجويان پس از ورود به دانشگاه
نميتوانند ارتباط خوبي با رشته خود برقرار کنند و سردرگم ميشوند .دانشجويان سکن
در خوابگاه در مقايسه با دانشجوياني که با خانواده زندگي ميکردند يا منزل اجارهای
داشتند ،مشکالت بیشتری داشتند .اين يافته نشان ميدهد که خوابگاهها شرايط ايدئال
برای اقامت دانشجويان را ندارند .میزان مطالعه درسي و معدل دانشجو هم رابطهای
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دوسويه و منفي با میزان مشکالت دارند .يعني هرچه میزان مشکالت دانشجو کمتر
باشد ،میزان مطالعه و معدل او وضعیت بهتر خواهد داشت و از سوی ديگر ،هرچه
دانشجو بیشتر درگیر فعالیتهای درسي باشد ،کمتر به جنبههای ديگر توجه ميکند و
شايد مشکالت کمتری درک کند .بنابراين بايد دانشجويان را به مطالعه بیشتر ترغیب
کرد .همچنین ايجاد فضای خوب برای مطالعه ،اهدای جوايز به دانشجوياني که معدل
خوبي کسب ميکنند ،جوايز نقدی يا اردو و تقدير از دانشجويان برگزيده در جشنها
و مراسمها ،ميتواند تأثیرگذار باشد .نگرش اطرافیان به رشته تحصیلي و ديدگاه دانشجو
به آينده شغلي نیز رابطه منفي با مشکالت داشت .درواقع هر چه جو مثبتتری نسبت
به رشته وجود داشته باشد و دانشجو امیدوارتر باشد ،پس از دانشآموختگي ميتواند از
نتايج تحصیل خود بهره بیشتری ببرد و راحتتر با شرايط تحصیل کنار بیايد و اعتراض
کمتری داشته باشد.
بر اساس يافتههای پژوهش و بحث ارائه شده به طور مشخص ميتوان پیشنهادهايي را
برای کاهش مشکالت دانشجويان ارائه داد؛ با برنامهريزی و مديريت بهتر ،فعالیتهای
درون مزرعه و آزمايشگاهي دانشجويان کشاورزی ،اين فعالیتها را به سمت
فعالیتهای تولیدی سودآور سوق داد و دانشجويان را در اين سود سهیم کرد .از طرف
دانشگاه يا کمکهای خیرخواهانهای خارج از دانشگاه ،حداقلهای نیازهای مالي الزم
برای دانشجويان کمبضاعت را فراهم آورد تا از ترک تحصیل آنان جلوگیری شود .پس
از ورود به دانشگاه بهخصوص در نیمسال اول بايد دورههای ويژه برای آشنايي هرچه
بیشتر دانشجو با رشته و قابلیتهای رشته برای افزايش انگیزه تحصیلي وی برگزار شود.
مسئوالن دانشگاه بايد تا حد امکان با فراهم کردن امکانات و تجهیزات الزم برای
خوابگاههای دانشجويي کمبودها را جبران کنند و از آن مهمتر با برنامهريزی درست و
ارائه برنامه های متنوع سعي کنند؛ فشارهای رواني دوری از خانواده را کاهش دهند.
ميتوان با ايجاد ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت و بازار کار مرتبط با رشته و همچنین
معرفي فرصتهای شغلي مرتبط با رشته که در آينده ميتوانند داشته باشند ،امیدواری
و نگرش مثبت را در دانشجويان افزايش داد.
تشکر و قدردانی
اين مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتي شماره  01-1394-06در دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعي ساری است بدينوسیله از مساعدت بعمل آمده معاونت پژوهشي تشکر
مي گردد.
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