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شرايط و نيازهاي ويژه دانشجويان سال اول براي سازگاري با محيط دانشگاه
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چکيده
دانشجویان سال اول معموالً دورانی سرشار از تغييرات را در درون و بيرون خویش تجربه میکنند .هر تغييري به لحاظ روانشناختی
موجب استرس است و اهميتی که جامعه و خانواده براي دانشگاه قائل است میتواند بر استرس ،بار هيجانی و حساسيت مشاهدات روزهاي
اول به شدت بيافزاید .این روزها و ماههاي اول ،نقش اساسی را در تصور دانشجو از خویش و از دانشگاه ،و در شکل گيري احساس اتصال و
تعلق خاطر به دانشگاه یا عدم شکلگيري آن ایفا میکنند .بخشی از عدم توفيق تحصيلی برخی دانشجویان ناشی از سازگار نشدن مناسب
با محيط دانشکده و دانشگاه است و نظر به اهميت باالي دانشگاه در ذهن دانشجویان ،وقتی تبعات آموزشی این امر به عنوان شکست و
ناکامی تعبير شوند ،میتوانند آثار روانی سنگينی نيز به دنبال داشته باشند .این مقاله با نظر به حفظ و ارتقاي سالمت روان دانشجویان،
میکوشد تصویر دانشجویان از دانشگاه ،شرایط آنان در سال اول ،و عوامل مساعد و عوامل نامساعد در اتصال آنان به این محيط جدید را
بررسی نماید .عوامل ارائه شده در این مقاله با مراجعه به مشاهدات ثبت شده در طوالنی مدت و جمعآوري نظرات و گفتههاي دانشجویان
به دست آمده و تحليل آنها به همراه راهکارهاي عملی پيشنهادي براي خانواده و نهادهاي حمایتی دانشگاه عرضه شده است .دیدگاههاي
ارائه شده همچنين میتواند به اساتيد کمک کند تا ضمن درک بيشتر شرایط روحی دانشجویان سال اول ،به دانشجویان خود در بحران-
هاي تحصيلی یاري و دلگرمی داده و از دید این دانشجویان صرفاً در نقش یک مميز تحصيلی ظاهر نشوند.
واژههاي کليدي :مشکالت دانشجویان سال اول ،سازگاري با زندگی دانشجویی ،هدفمندي ،استرس ،اعتماد به نفس.

 -1مقدمه
 -1-1طرح مسئله و اهميت آن
هر ساله صدها هزار نفر از جوانان ما با هيجان و تالش فراوان سعی مینمایند از طریق کنکور سراسري از دروازه دانشگاهها
عبور کنند و وارد دانشگاه شوند .بيشتر دانشجویان ورودي جدید ،که اولين روزهاي حضور در دانشگاه را میگذرانند ،به لحاظ
روانی و عاطفی شرایط ویژهاي دارند .اکنون نگاه خانواده و نزدیکان به آنان تغيير کرده ،و دانشگاه ،که تا کنون در مدرسه و
ال به عنوان یکی از مهمترین عرصههاي زندگی آنان در ذهن می نشيند .این اهميت
خانواده موضوع اول به حساب میآمده ،عم ً
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باالي دانشگاه در ذهن ،احتماالً میتواند موفقيت تحصيلی یا عدم توفيق در آن را هم وزن موفقيت در زندگی یا عدم توفيق
درآن سازد ،و در نتيجه تبعات روانی قابل توجهی دارد.
احتماالً بخشی از این اهميت و وزن روانی دانشگاه ،برخاسته از اعتباري است که جامعه براي عناوین دانشگاهی قائل است .به
عبارتی ،براي بسياري از خانواده ها دانشگاهی شدن فرزندشان به ذات خود ارزشمند است و هدف تلقی میگردد .در خالل
سالهاي دبيرستان نيز آن چه توسط بخش عمدهاي از معلمين هدف خوانده میشود و اساس بسياري از برنامهریزيها را
تشکيل میدهد ورود به دانشگاه است .چنين ارزشگزاري اجتماعی در بسياري از کشورها متفاوت است و نظر به تصویري که
دانشجوي ایرانی از دانشگاه دارد ،مسائل دانشجوي ایرانی در سال اول ،مطالعه مستقل میطلبد.
 -2-1سوابق و اهداف این تحقيق
مطالعه در خصوص دانشجویان سال اول و مسائل ویژه آنان پيش از این توسط محققين دیگر مورد توجه قرار گرفته است (نوري،
 ،)9831و کتابچههایی نيز با عنوان "سازگاري با زندگی دانشجویی" براي دانشجویان تأليف و توسط دفتر مرکزي مشاوره توزیع شده
است .در این مراجع زندگی دانشجویی از دید منابع مختلف استرس و تغيير در محيط دانشجو ،در زمان ورود او به دانشگاه بررسی
شده است ،و رویکرد اصلی ،یاري به خود دانشجویان در مواجهه با این چالشهاست .رویکرد ما دراین مقاله قدري متفاوت است ،زیرا
در این مقاله تاکيد بر کشف عوامل عمده چالش برانگيز براي دانشجویان سال اول و تحليل و ارائه راهکارها براي مدیران تحولگرا و
نهادهاي حمایتی و اساتيد و خانوادهها است .به این ترتيب هدف از این مطالعه ،کشف و شناخت بخشی از عواملی است که انگيزش،
پویایی و سالمت روان دانشجویان سال اول را به خصوص در روزها و ماههاي اول تسهيل کرده یا با چالش مواجه میسازند .کوشش
شده است در هر مورد راهکارهاي مناسبی جهت مواجهه با این چالشها و ارتقاي شرایط براي این دانشجویان ارائه گردد ،به گونهاي
که در مدیریت دانشگاه و دانشکده و اصالح فرایندها به کار آید و به منظور ارتقاي عملکرد خانواده ،مرکز مشاوره و سایر نهادهاي
حمایتی ،و به خصوص درک شرایط و نيازهاي این دانشجویان توسط اساتيد موثر واقع گردد.
 -3-1روش تحقيق و ساختار مقاله
براي رسيدن به تصویري حتیاالمکان کامل از چالشهاي فراروي دانشجویان سال اول از سه منبع استفاده شده است)9( :
مشکالت دانشجویان که در مطالعات موردي و یا در خالل ارائه مشاوره به دانشجویان مشاهده شده است)2( ،مشاهدات ثبت
شده در خالل سالهاي دانشجویی یکی از نگارندگان ،که به صورت منظم تجارب عينی و مشاهدات وي را به همراه تحليل آن-
ها توسط نگارندگان شامل میشود )8( ، .مصاحبه و جمعآوري نظرات و گفتههاي دانشجویان .اطالعات این منابع استخراج ،و
انتخاب شدهاند و در هر مورد راهکارهایی عرضه گردیده است.
ساختار این مقاله بدین شرح است  :پس از مقدمه (بخش حاضر) ،بخش دوم به تعریف مفاهيم مورد استفاده و شرح مختصري
از مبانی نظري مرتبط با تحقيق مورد بحث میپردازد .با تقسيم نيازهاي روانشناختی دانشجویان سال اول به دو نوع
"هدفمندي" و "سازگاري با محيط جدید" ،در بخش سوم مشکالت و راهکارها در هر یک مورد بحث قرار میگيرند .بخش
چهارم در مقام جمعبندي ،برخی راهکارهاي عملی مناسب را براي اساتيد ،خانوادهها ،و نهادهاي حمایتی دانشگاه (مانند مرکز
مشاوره) پيشنهاد میدهد.
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 -2مروري بر تعاریف و دیدگاههاي نظري
 -1-2تعاریف
محيط هر سازمانی به دليل نوع چينش فيزیکی آن ،معيارها و روندهاي اداري آن و الگوهاي ارتباطات انسانی موجود در آن،
ویژگیهاي مشخصی از نظر اثر بر انسان ،انگيزهها و رفتارهاي او دارد .مجموعه این ویژگیها را در این مقاله فضاي انسانی آن
سازمان میخوانيم .از دید دیگري شاید بتوان واژه پيچيدهتر فضاي روانشناختی را به کار برد ،اما عبارت فضاي انسانی به دليل
تاکيدي که بر انسان و لزوم تناسب ساختارهاي اداري با نيازهاي روانی انسان دارد ،در اینجا ترجيح داده شده است.
 -2-2نيازهاي طبيعي انسان در محيط جدید
شاید بتوان گفت که پویایی علمی دانشجویان با مفهوم "شکوفایی" در روانشناسی ارتباط نزدیکی دارد .شکوفایی
( )Actualizationبه معناي حرکت انسان در مسير تبدیل تواناییهاي بالقوه به تواناییهاي بالفعل تعریف میشود ،و براي
تحقق آن شرایطی الزم است .این شرایط عبارت است از برآورده شدن برخی نيازهاي اساسی انسان ،که در روانشناسی معاصر
جمعبندي شده است و احتياجات جسمانی ،احساس امنيت ،پيوندعاطفی و تعلق خاطر ،مطرح شدن و محترم بودن را در بر
میگيرد (شکل .)Feist,2002،9این نيازها به ترتيب مترتب میشوند ،به این معنا که هر یک معموالً زمانی مورد توجه قرار می-
گيرند ،که نياز قبلی تا حدودي برآورده شده باشد.
شکوفایي
احترام و عزت
عالقه و احساس تعلق
احساس امنيت
نيازهاي جسماني

شکل  -9سلسله مراتب نيازها.

با اهميت و ارزش باالیي که جامعه و خانواده ایراني به دانشگاه و موفقيتهاي دانشگاهي افراد اختصاص ميدهد ،و
با تصورات و چه بسا مبالغههایی که در دوران دبيرستان براي تشویق دانشآموزان نسبت به قبولی در دانشگاه صورت میگيرد،
میتوان حدس زد که بخش عمدهاي از دانشجویان دانشکده و دانشگاه را عرصه اصلی زندگی و شکوفایی خود قرار دهند .در
این صورت نيازهاي رواني آنان اکنون متوجه این مکان جدید ميگردد تا در صورت برآورده شدن ،امکان شکوفایی و بروز
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تواناییها فراهم گردد .لذا ميتوان انتظار داشت که در فرایند سازگاري با محيط جدید و رشد متعاقب آن که در
سالهاي بعد صورت ميگيرد ،نيازها با ترتيبي مشابه شکل( )1ظاهر شوند .این مطلب در ادامه تشریح میگردد.
ظاهراً انسان قبل از آن که بتواند نيروهاي خود را بروز دهد بایستي بتواند به محيط جدید و اعضاي آن اعتماد
کند .هر انسانی در اولين ارتباط خود با یک محيط جدید؛ در جستجوي احساس امنيت است .گفتگوهاي درونی فرد با خود
معموالً شامل این موارد است :آیا اینجا با من مهربان و صميمی خواهند بود و حقوق مرا رعایت میکنند؟ آیا عزت و احترام
خواهم داشت؟ آیا ارزش مرا درک خواهند کرد و تواناییهاي مرا خواهند شناخت؟ این سواالت با احساس امنيت مرتبط است
و دانشجوي ما نيز در بدو ورود به دانشگاه با همين سواالت روبهرو است .تنها در صورت برآورده شدن این نياز است که توجه
انسان به مرحله بعد ،یعنی ارتباط با محيط معطوف میشود.
به نظر ميرسد که پس از احساس امنيت ،انسان میکوشد درک متقابلی ميان خود و محيط به دست آورد و تعلقات و
ارتباطات محيطی خود را برقرار کند .نتيجه این فرایند "خودیابی" در محيط جدید است؛ شخص جایگاه خود را در محيط
جدید پيدا ميکند و نوعی پيوند و احساس تعلق بين او و محيط جدید برقرار میشود.
بر اساس سلسله مراتب نيازها ،شکلگيري این احساس عالقه و تعلق ،یک قدم مهم براي شکوفایی در محيط جدید است.
شخص اکنون محيط را از آن خود و خود را جزئی از محيط میبيند و بسيار محتمل است که ارزشها ،اهداف و برنامههاي
محيط را نيز برخی از ارزشها ،اهداف و برنامههاي خود بداند .شاید این مرحله را بتوان با تعاریف مربوط به روانشناسی

کمال9

بيان نمود  :از خصوصياتی که در رشد و تکامل شخصيت انسان سالم مورد اشاره قرار گرفته است" ،گسترش خویشتن" است.
معناي گسترش خویشتن این است که افراد سالم در فضاها و موقعيتهاي جدید عضو میشوند ،و در کارهاي جدیدي که جدا
از مسائل شخصی آنهاست مشارکت میجویند .پس از مدتي این فعاليتها و فضاها ،بخشي از شخصيت و وجود آنها
ميشود و به این ترتيب آدمي "گسترش" ميیابد (.)Feist,2001
چنانچه بخواهيم همان سلسله مراتب روانشناختی نيازها را ادامه دهيم ،اکنون نوبت به تالش براي مطرح شدن و کسب
ارزشها و مورد توجه قرار گرفتن فرا میرسد و شخص براي بروز توانایيهاي ویژه و منحصر به فرد خویش دست به
تالش ميزند .گویا انسان مایل است گام به گام با رسيدن به آنچه ارزش میداند ،یا محيط به عنوان ارزش معرفی میکند،
در نزد خود یا دیگران ارزشمند شود و عزت و احترام داشته باشد.
در چارچوب دیدگاه مطرح شده در فوق ،ميتوان نقش فضاي دانشکده را در سازگاري و پویایي دانشجویان به دست
آورد .از بحث قبل مشخص ميشود که ارتباط دانشجویان با فضاي دانشکده بسيار متفاوت با رابطهاي است که ميان یک
مرکز خدمات آموزشی و شخص دریافت کننده خدمات وجود دارد .ارتباط دانشجویان با دانشکده همراه با پيوندهاي عميق
عاطفي و هویتي است ،و مساعد بودن یا نبودن فضا براي تشکيل این نوع پيوندها ،نه تنها ميتواند در موفقيت یا ناکامي
تحصيلي موثر واقع شود ،بلکه گاه ميتواند در پيمودن مراحل رشد شخصيت یا سالمت روان آنان نيز عميق ًا
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تاثيرگذار باشد زیرا در جامعه ما بسياري از دانشجویان دانشگاه را بخش بسيار مهمی از زندگی خود تلقی میکنند و ممکن
است احساس موفقيت یا ناکامی در آن را نيز ناخودآگاه به تمام زندگی خود تسري دهند .به همين دليل مطالعه عوامل
محيطي دانشکده و دانشگاه داراي اهميت است.
در اینجا ما از سلسله مراتب نيازها به عنوان چارچوبی براي دستهبندي و تحليل فضاي انسانی دانشکده استفاده کردهایم.
همانند بسياري از تحليلهاي روانشناختی ،تحليل ما در عين صادق بودن براي جمعيت عمده دانشجویان ،ممکن است در
عمل استثناهایی هم داشته باشد .ممکن است برخی دانشجویان پایگاه امنيتی و عاطفی محکمی در خانه داشته باشند ،اما به
نظر میرسد حتی این دانشجویان نيز براي برقراري یک رابطه موفق با محيط جدید نيازمند عوامل مذکور هستند.
میتوان گفت در مورد عموم افراد هر چه تعلقات و ارتباطات محيطی بيشتر باشد ،خودشکوفایی نيز بيشتر به وجود میآید .این
درک متقابل بين فرد و محيط جدید ،در محيطهاي کوچکتر راحتتر و سریعتر به دست میآید و خودشکوفایی را به دنبال
میآورد .در محيط بزرگتر طبع ًا احساس بيگانگي بيشتر است و تسلط شناختي و احساس احاطه بر محيط
دشوارتر حاصل ميگردد .به همين دليل براي اکثر افراد سختتر است که در محيط بزرگ "خودیابی" کنند و جایگاه خود
را تثبيت نمایند .به همين علت به نظر میرسد که بهتر است دانشجویان سال اول دروس پایه سال اول را در دانشکده خود
بگذرانند و نيز به همين علت است که این دانشجویان نياز به کمکهاي ویژهاي دارند تا بتوانند جایگاه خود را در
محيط دانشکده و دانشگاه پيدا کنند .تمام اینها بدان معناست که دانشجویان سال اول بایستی در برنامهریزيهاي
مدیریتی دانشگاه ،از سوي اساتيد ،از سوي والدین ،و به طور خاص از سوي نهادهاي حمایتی دانشگاه ،مانند مرکز مشاوره
دانشجویی مورد توجه قرار گيرند.
 -3-2هدفمندي به عنوان یک عامل پرقدرت دروني
گذشته از عوامل مهم مرتبط با محيط دانشکده ،تجربه ما نشان میدهد که در ادامه مسير رشد ،هدفهاي دراز مدت و
انگيزهبخش الزمه تداوم هر تالش اوليه و معنادار ماندن آن در مقابل دشواريها و سختیها است .روانشناسی نيز این
ضرورت را تشخيص داده است چنان که از مهمترین مسائل روانشناسی کمال در بررسی شخصيت انسان ،مسئله انگيزش
است" :شخصيتهاي سالم به جلو مینگرند ،و انگيزهشان هدفها و برنامههاي درازمدت است .اینها هدف جو هستند و اساس
زندگی شان کاري است که باید به انجام برسانند ،و همين است که شخصيتشان را تداوم میبخشد و یکپارچه میسازد .این
انگيزش انسجام بخش که الزمه رشد شخصيت است ،جهتداشتن ناميده شده است .جهت داشتن ،همه جنبههاي زندگی
انسان را به سوي هدفها هدایت میکند و به او دليلی عقالنی براي تالش و زیستن میدهد .ما به این کشش دائمی هدفهاي
پر معنا نياز داریم و بدون این اهداف احتماالً گرفتار مشکالت شخصيتی خواهيم شد .داشتن شخصيتی سالم ،یکپارچه و
منسجم بدون داشتن آرزو و جهتی به سوي آینده ناممکن است(".خوشدل.)9832 ،
هدفها ،جنبه عقالني تالش انسان هستند .در انسان هدفمند ،حتی در زمانهایی که زمينههاي هيجانی مانند احساس
تعلق خاطر به محيط کمرنگ شود ،یا احترام بيرونی از سوي محيط کاهش یابد ،این جنبه عقالنی همچنان پابرجا میماند و
معنادار بودن ادامه تالش را تضمين ميکند .بنابراین ما در بررسی خود ،هدفمندي را یکی از نيازهاي مهم دانشجویان
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قلمداد میکنيم .بر نقش هدف به خصوص از آن جهت تأکيد میکنيم که با ورود به دانشگاه ،هدف مهمی که تا کنون به تمام
فعاليتهاي دانشجویان جهت می داد پشت سر گذاشته شده و بنا بر تجربه ،در اغلب موارد هدف بعدي هنوز مشخص نشده
است  .لذا تنها تعداد اندکي از دانشجویان در این مرحله از هدف درازمدت محکمي در افق زندگي خود برخوردار
هستند.
بر اساس چارچوب نظري ارائه شده در فوق ،در ادامه این مقاله ،نيازهاي دانشجویان سال اول را در دو بخش بررسی میکنيم.
بخش اول مرتبط با هدفمندي دانشجویان ،و بخش دوم مربوط به نيازهاي دانشجو براي سازگاري با محيط جدید خواهد بود.

 -3مسائل دانشجویان سال اول
 -1-3مسئله هدفمندي
بخشی از دانشجویان پس از رسيدن به دانشگاه ،دچار فقدان هدف میگردند زیرا هدف اوليه آنها رسيدن به دانشگاه بوده
است و اکنون به آن هدف رسيدهاند .فقدان هدف ،میتواند ميزان انگيزه شخص را کاهش داده یا آن را وابسته به عوامل ناپایدار
ظاهري و سطحی سازند .این درحالی است که در بسياري از دانشگاهها ،از همان سال اول ،سرباالیی نسبتاً شدید درسها آغاز
میگردد و کسانی که با شتاب و انگيزه مناسبی این مسير را آغاز نکنند ،احتما ًال با افت تحصيلی و احساس ناکامی مواجه می-
شوند .نامساعد بودن عوامل دیگري که در این مقاله مورد بحث قرار میگيرند میتوانند این شرایط را تشدید کرده و بر استرس
و اضطراب و احياناً سرخوردگی سال اول بيافزایند.
شاید کمبود آرمان و هدف کلي براي زندگي یکي از ویژگيهاي مشترک بسياري از جوانان عصر حاضر باشد .زیرا
تعيين هدف درازمدت نيازمند تفکر و نوعي جهانبيني است ،و انبوه عرضههاي رسانهاي و کثرت خواستهها
ال کمتر مجالي براي فکر کردن باقي ميگذارد .در بسياري از موارد ،دانشجویان ما در دوره دانشآموزي خود ،رسيدن
معمو ً
به دانشگاه را هدف خود قرار داده و کمتر به بعد از آن فکر کردهاند .در نتيجه در بدو ورود به دانشگاه تعداد کمی از دانشجویان
داراي تصویر مشخصی از آینده هستند .بسياري از دانشجویان در پاسخ این سؤال که "براي چه درس میخوانيم؟" ممکن است
با قدري مکث ،رسيدن به یک شغل خوب را عنوان کنند ،که عبارتی کلی و مبهم و احتماالً فاقد شفافيت الزم براي تأمين
انگيزه است.
آرمان و هدف دراز مدت عاملی است که به تالشهاي انسان معنی میبخشد ،شوق حرکت ایجاد میکند و نيروهاي انسان
را در یک جهت مشخص متمرکز میسازد .اعتقاد به یک آرمان شریف و باارزش ،تحمل سختیها را در مسير علمآموزي آسان
میسازد .دیده شده است که دانشجویان هدفمند و صاحب دورنما از آینده خویش ،ميتوانند حتي در محيطي که
فضاي انساني سردي دارد ،اشتياق علمآموزي و حرارت دروني خویش را حفظ کنند و تا رسيدن به موفقيت ،از
سختيها عبور کنند.
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یکی از شواهد تجربی این امر ،تحقيقات مربوط به اهمالکاري تحصيلي است .اهمالکاري در اینجا به معناي به آینده موکول
کردن وظایف است و در دانشکده مصادیقی مانند تعلل در انجام تکاليف یا مطالعه براي امتحان ،و موکول کردن این فعاليتها
به آخرین روزها یا لحظات باقیمانده دارد .اهمالکاري را تابع عواملی مانند نامطبوع بودن تکاليف ،بینظمی ذهنی ،ضعف در
مدیریت خویشتن و نيز نقص در انگيزه پيشرفت دانستهاند .از دیدگاه جهتگيري هدف ( ،)Goal Orientationاهداف
تحصيلی دانشجویان را به دو دسته تقسيم میکنند (جوکار و دالورپور :)9831 ،جهتگيري تسلط ،که در آن موفقيت و
افزایش سطح شایستگیهاي درونی ،یا شکست نخوردن در کاري ،مستقل از تایيد یا رد دیگران ،براي شخص حائز اهميت
است ،و جهتگيري عملکرد  ،که اثبات توانایی یا ارزشمندي شخص به دیگران یا اجتناب از احساس بد شکست در برابر
دیگران براي شخص مهم است .در هر مورد چنانچه هدف صرف ًا پرهيز از شکست باشد جهتگيري را اجتنابی و چنانچه هدف
موفقيت باشد جهتگيري را گرایشی مینامند.
واضح است که هدف دراز مدت مورد بحث ما میتواند در اهداف دسته اول (تسلط از نوع گرایشی) مطرح باشد و سایر موارد در
حقيقت انگيزههاي موقتی هستند که معموالً تنها در دوران دانشگاه معنادار هستند .در تحقيقاتی که رابطه اهمالکاري با نوع
هدف را بررسی کردهاند ،عموماً اهداف تسلط-گرایشی با اهمالکاري رابطه معکوس و اهداف عملکرد-اجتنابی با اهمالکاري
رابطه مستقيم دارند.

شکل : 2ضرایب همبستگی معنادار بين نوع هدف و ميزان اهمالکاري به گزارش (جوکار و دالورپور .)9831 ،همانطور که مشاهده میشود ،اهداف
واقعی و دراز مدت (که با جهتگيري تسلط-گرایشی همراه هستند) با اهمالکاري رابطه معکوس دارند.

بنابر گزارش مذکور ،احتماالً براي دانشجویانی که با اهداف درونی و با عالقه و گرایش به کار خود درس میخوانند ،هر گامی
در یادگيري لذتبخش است و یک پاداش کوچک به شمار میرود .از این رو ميل به موفقيت بيشتر میتواند منجر به افزایش
نظم و دقت در کارها شود .اما براي دانشجویانی که هدف درازمدتی وجود ندارد و تنها هدف جلوگيري از شکست و متهم
نشدن به بیکفایتی است ،نگرانی و اضطراب از شکست ،زمينه نامطبوعی براي درس خواندن به وجود میآورد .این تصور وجود
دارد که درس خواندن در شب امتحان براي جلوگيري از این شکست کافی است ،لذا براي شخص دليلی وجود ندارد که
نامطبوعی درس خواندن همراه با اضطراب را زودتر از شب امتحان پذیرا شود .لذا این تحقيق نشان ميدهد که امتحان به
عنوان اهرمي براي واداشتن دانشجویان به درس خواندن رهيافت مناسبي نيست .در مقابل ،چنان که بتوانيم به
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دانشجویان کمک کنيم تا اهداف درونی و ارزشی مورد عالقه خویش را پيدا کنند ،نه تنها پدیده "شب امتحان" را مهار کرده-
ایم ،بلکه احتماالً زمينه بسياري از نابسامانیهاي روانی مانند اضطراب ،احساس ناکامی یا افسردگیهاي احتمالی را هم برطرف
کردهایم.
در نتيجه فقدان هدف ،محتمل است که بيشتر دانشجویان ورودي جدید براي یافتن هدف به پيامهاي مختلفي
توجه کنند که از اطراف به آنها ميرسد .از این رو در زیر به برخي از مهمترین عواملي که این پيامها را شکل مي-
دهند اشاره میکنيم:

 -1-1-3کالم اساتيد
براي دانشجویان یک انگيزه بزرگ حرکت می تواند حل و اصالح مشکالت خود ،خانواده و جامعه باشد .اساتيد در محيط
دانشگاه الگو و تبلور اهداف و آرمانهاي دانشگاه هستند و دانشجویان از سخنان آنان ،چه مثبت و چه منفی ،تأثيرپذیري باالیی
دارند .همان گونه که یک جمله پر محبت براي دعوت به کار بيشتر میتواند اثر باالیی داشته باشد ،جملهاي که نگرشی
مأیوسانه نسبت به حل آن مشکالت در آینده القا کند (ولو استاد ،خود چنين نگرشی را مد نظر نداشته باشد) میتواند انگيزهها
را کاهش دهد و در صورت تعدد موارد ،منجر به سرگردانی نسبت به اهداف درس خواندن شود .همچنين بزرگ و شایسته
دیدن دانشگاههاي کشورهاي صنعتي و کوچک کردن آنچه خودمان داریم ،اثرات بسيار نامطلوبی در روحيه
دانشجویان دارد و برنامهریزي زندگی آنان را تحت تأثير قرار میدهد .در مقابل ،جمالت گرم و اميدبخش از سوي اساتيد و
یادآوري دانشجویان به رسالت ویژهاي که بر دوش آنهاست ،میتواند آنان را به اهداف دراز مدت پایدار هدایت کند و از این
طریق چه بسا تداوم رشد تحصيلی و شخصيتی آنان را تضمين نماید.
تحقيقات نشان میدهند که جو حاکم بر دانشکده و انگيزش مثبت دریافت شده از سوي اساتيد با فرسودگي تحصيلي
رابطه منفی معناداري دارد (نعامی.)9833 ،
 -2-1-3الگوپذیري دانشجویان از اساتيد
بررسی ما نشان میدهد که دانشجویان بيش از هر عامل دیگري از اساتيد اثر میپذیرند .آنان ميزان جدیت محيط دانشکده را
در کار علمی با ميزان جدیت اساتيد میسنجند و ميزان نظم ،جدیت و رعایت مقررات توسط اساتيد همچون "ساعت
رسمي یک کشور" است که در همه جا ،هر چند به صورت ناخودآگاه ،ميزان نظم ،جدیت و رعایت مقررات با آن
تنظيم ميشود .نيز مشاهده شده است که دانشجویان اساتيدي را که با نظم و در ساعات مقرر در کالس حاضر شده ،درس
را با عالقه و جدیت ارائه می کنند ،و با حضور در اتاق خود در ساعات مشخص و اشتغال به مطالعه و کار علمی ،جدیت خود را
در اهداف علمی دانشگاه نشان میدهند ،بيشتر دوست میدارند .علت این امر را شاید بتوان چنين توضيح داد که هر عملی به
طور غير مستقِم پيامی غير کالمی مخابره میکند .این اساتيد با جدیت خود در عمل ،در ناخودآگاه دانشجویان بر
واقعي بودن اهداف و انگيزههاي مهمي که دانشجویان به خاطر آن باید بکوشند ،صحه ميگذارند .پيامي که از
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مشاهده جدیت اساتيد به ناخودآگاه دانشجویان مخابره ميشود این است که "حضور ما و شما در اینجا کار
بيهودهاي نيست؛ کار مهمي در پيش است ،با این حرکت مهم همراه شوید ".عموماً اساتيدي که در عين استحکام و
جدیت ،پر محبت هستند ،بيشترین موفقيت را در انگيزش درسی دانشجویان دارند.
پس به طور خالصه ،در فضاي دانشجویان ما ،الگوپذیري از اساتيد بسيار قوي است .اگرچه این مسأله به نظر بدیهی میرسد،
اما گاهی در عمل به آن توجه نمیشود .جمالت زیر از دانشجویان در مورد برخی از اساتيد آنان ،این امر را نشان میدهد:

"(یکی از اساتيد) درس را سرسري ارائه میکرد .دیر میآمد ،زود میرفت و پاسخ سواالت را خوب نمیداد .وقتی به او گفتيم
که ما چقدر این درس را دوست داریم و میخواهيم نکات عميقتر آن را بدانيم ایشان گفت بچهها دوست ندارند خيلی جدي
درس بدهيم ،فرار میکنند ...اما ایشان اشتباه میکرد ،یعنی حداقل در مورد ماکه سال اولی بودیم اشتباه میکرد ،ما از روز اول
از این که به قول خودمان براي گشودن رمزهاي علم آمده بودیم احساس افتخار میکردیم و کار جدي و با دیسيپلين حتی اگر
سخت بود بيشتر به ما انگيزه میداد ،اما استاد با این کارش ما را به این حس میرساند که اصال کار مهمی در پيش نيست!
نمرهاي بگيرید و خيلی هم مهم نيست" ...
دانشجوي دیگري میگوید" :انگار برخی استادهاي ما هم قبول کردهاند که براي این آمدهاي اینجا ،که هرچه سریعتر مدرک
بگيري و بروي بيرون ...،اینطوري مجالی ،حسی براي پژوهش و کار علمی نمیماند".
از منظر روان شناسی فضاي انسانی ،این دانشجویان در واقع دقيق ًا به همان چيزي اشاره کرده بودند که ما به دنبال آن بودیم؛
یعنی پيامهاي غيرمستقيمی که شرایط محيط به آنان مخابره کرده بود.
 -3-1-3ترسيم اهداف سازندگي و توسعه کشور و حل مشکالت جامعه  :استفاده از جلسات معارفه
دانشگاه و اساتيد میتوانند از جایگاه خود براي ترسيم آرمانهاي بزرگ و شریف براي دانشجویان استفاده کنند تا هدفمندي
دانشجویان در مسير درس و پژوهش افزایش یابد .از این رو آرمانهاي بزرگ و هيجان انگيز علمي و صنعتي همچون
دستیابی کشور به علومی که در حال حاضر از آن بی بهره است ،باید در هر مناسبتی به عنوان افق کارهاي آینده دانشگاه
ترسيم شود .این آرمانها میتواند در جلسات معارفه مطرح شود و با محصوالت فرهنگی متنوع در طول سال تأکيد و یادآوري
گردد .همچنين تشریح و بزرگداشت دستاوردهاي مهمی که تا کنون براي کشور حاصل شده است باعث افزایش اعتماد به
نفس و خودباوري میگردد.
درک اهميت مسأله هدف زمانی آشکارتر میشود که در نظر بگيریم گروهی از دانشجویان سالهاي باالتر هستند؛ که خود
ناموفق بوده ،و در پاسخ به سواالت مشتاقانه دانشجویان تازه ورودي ،کلمات نااميدانه بر زبان میآورند .یک نمونه از آن گفت-
وگویی است که به نقل از یکی از دانشجویان در ادامه درج می شود:
“به او (دانشجوي سال چهارم) گفتم  :من آرزو دارم پروژه من ایجاد یک نظریه باشد که دري به روي یک علم جدید بگشاید .او
گفت  :حاال اشکال ندارد از این فکرها بکن ،خوب است  ،اما سه سال دیگر به این فکرها نخواهی بود ،به فکر این هستی که
چطور درسها را پاس کنی و زودتر تمامش کنی“.
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هدف و رسالت بزرگی که دانشگاه باید دانشجویان خود را به سمت آن هدایت کند چيست؟ به نظر میرسد آنچه عموم اساتيد
و دانشگاهيان میتوانند در آن همنظر و همراه باشند ،آن است که هدف اصلی دانشجو را باید نه صرف ًا در ارتباط با ابعاد فردي
زندگی او (من جمله اخذ مدرک) بلکه در ارتباط با ساختن جامعه و درمان دردهاي آن یافت ،حقيقت نيز جز این نيست .ما
همه باید بدانيم ،و این نگرش را به دانشجویانمان هم انتقال دهيم که در قبال مردمی که بر مبناي ماليات اعطائی آنان در
همين مدارس و دانشگاههاي کشور به تحصيل پرداختهایم مسئوليم؛ و نباید تنها به اهداف فردي خود بيندیشيم.
طرح این آرمان می تواند از همان روز معارفه آغاز گردد .در ادامه برخی پيشنهادات ارائه میگردد:


کليپ هاي ویدیوئی زیبا از مشکالتی که به دست اساتيد و دانشجویان درسالهاي گذشته حل شده است و مصاحبه
با آنان ،با ترکيبی هوشمندانه از موسيقی هاي ملی و رنگ و زیرنویسهاي مناسب پخش گردد .



از آن جا که دانشجویان باورپذیري بيشتري نسبت به دانشجویان نزدیک به سن خود دارند؛ از دانشجویان موفق دوره
هاي باالتر و اعضاي پروژههاي مختلف می توان دعوت کرد تا در جلسه معارفه یا سایر موقعيتها ،مراحل ،دشواريها
ونحوه کار خود را در مسير رسيدن به موفقيت تشریح کنند .این الگوها از همان روز اول اثر سخنان آميخته به یأس
را از هر جا که باشد کاهش خواهند داد.



براي افزایش اهتمام دانشجویان به حل مشکالت جامعه میتوان از گروههایی که با دردها و نيازهاي مردمی سروکار
دارند پشتيبانی نمود .میدانيم که برخی از این جمعيتها در مناسبتهاي خاص به دیدار خانوادههاي کم بضاعت
میروند و کمکهاي جمعآوري شده را بين آنان توزیع میکنند.



همچنين براي افزایش بينش دانشجویان نسبت به نيازهاي صنعتی و فنی کشور میتوان گروهی دانشجویی تشکيل
داد؛ که وظيفه اش تحقيق ،شناسایی این نيازها و اعالم آن به سایر دانشجویان است .این گروه میتواند با استفاده از
مراجع و تحقيقات ملی موجود ،مصاحبههایی که صورت می دهد و ...کمبودها را شناسایی کند و حاصل کارهاي
خود را به شکلهاي گوناگون در دانشگاه عرضه کند .ارائههاي شورانگيز این گروه در دانشگاه میتواند یک جلوه
خاص براي دانشگاه ایجاد نماید .ممکن است این اطالعات در انتخاب زمينههاي مناسب براي تحقيقهاي دانشجویی
و پروژههاي تحقيقاتی دانشگاه نيز سودمند واقع گردد .طرح و فراخوان هاي این گروه براي مطالعه نيازهاي صنعت
در حوزه مرتبط با هر دانشکده؛ فرصت کار علمی و پژوهش مورد عالقه را براي دانشجویان زیادي ،از جمله براي
دانشجویان سال اول که اشتياق پژوهش دارند اما هنوز دانش فنی کاملی در طراحی و ساخت ندارند ،فراهم مینماید.
همچنين این گروهها میتواند با تبادل اطالعات ميان دانشگاهها؛ پيامآور همکاري و اعالم کننده نيازهاي کشور در
دانشگاهها باشد.

 -2-3عوامل مرتبط با سازگاري با محيط جدید
این بخش اشاره به مشکالتی دارد که در مسير تشکيل احساس تعلق خاطر به محيط دانشگاه به وجود آمده ،یا در سازگاري
دانشجویان با شرایط جدید محيط و آموزشی مشاهده و ثبت گردیدهاند.
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 -1-2-3عدم آشنایي با روش متفاوت درسخواندن در دانشگاه دبيرستان
در حال حاضر مطالعه قبل از دانشگاه (به علت مواجهه با کنکور) عموما بسيار ریزنگرانه و با هدف به یاد آوردن تمام جزئيات
مندرج در کتاب ،و حتی گاها با حفظ کردن تمام روابط در حين مطالعه صورت میگيرد ،اما درس خواندن در دانشگاه بر درک
پایههاي منطقی مطلب و پرورش توانایی استنتاج سایر مطالب درس از آن پایههاي محوري استوار شده است.
عدم آشنایی به این نکات و ناآگاهی نسبت به نحوه تنظيم مطالب در رشته آنان ،باعث میشود تعداد قابل توجهی از
دانشجویان سال اول در مقابل حجم زیاد کتاب ها نسبت به تجارب قبلی خود ،احساس ناتوانی و سردرگمی کنند و دچار
اضطراب ومتعاقبا ناکامی در امتحانات گردند.
تجربه نشان داده است که اقدام پيشگيرانه بسيار موثرتر از زمانی است که آنان با مواجهه با مشکالت به مشاوران روي آورند.
برنامهریزي براي این اقدام پيشگيرانه می تواند مورد توجه مدیران و مشاوران تحصيلی قرار گيرد .اگرچه نشریات مرتبط با این
مساله هر از چندگاهی چاپ و توزیع میشوند ،اما مطالب الزم ميتواند در کنار یک درس کوچک تک واحدي در
دانشکده ،براي معرفي آن رشته و جلوههاي مختلف آن ،در سالهاي اول ارائه شود.

 -2-2-3کمبود مجال خالقيت در درسهاي سالهاي اول
دانشجویان ورودي جدید پس از درس خواندن در سالهاي آخر دوران متوسطه که کمتر مجالی براي خالقيت میگذارد  ،از
دانشگاه تصور محيطی را دارند که درآن میتوانند بالفاصله از جنبههاي خالق ذهن خود استفاده کنند“ .خالقيت“ براي هر
انسانی بسيار شورانگيزتر از دیگر فعاليتهاي آموزشی است.؛ و دانشجویان در گفتههاي خود مطرح میکردند که تا دوران
دبيرستان مجبور بودهاند این توانایی را سربسته نگاه دارند و در دانشگاه به دنبال "پرواز دادن" آن بودهاند ،اما برنامهریزي
سالهاي اول دانشگاه همانند دبيرستان اغلب مبتنی بر خواندن و نمره گرفتن و پاس کردن دروس است.
بيشتر دانشجویان جملهاي مشابه همين جمله دارند  “ :تصورم این بود که وقتي وارد دانشگاه ميشوم ،صبحها زود به
دانشگاه ميآیم ،به آزمایشگاه ميروم ،پژوهش ميکنم و درس ميخوانم .اما این جا همهاش شده درس “.دو تن از

اساتيد این وضع را تایيد میکنند و میگویند “ :فرض برنامه ریزان بر این بوده است که در طول دوره کارشناسی دانشجو باید
یک سري اطالعات را دریافت کند“.
حقيقت آن است که دانشجویان ایرانی امروز زودتر از زمانی که محيط امکان رسمی خالقيت را به آنها میدهد (پروژه
کارشناسی و ورود به دوره کارشناسی ارشد) مستعد نوآوري و مشتاق “به وجودآوردن“ میشوند .فراهم کردن شرایط کارهاي
تحقيقی و نوآوري در سالهاي اول؛ انگيزه دانشجویان را به مطالعه بهتر دروس نيز بيشتر میکند ،و پویایی حاصل از آن در
جلوگيري از احساس یأس سال اول که در برخی دانشجویان رخ میدهد موثر است.
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در زیر به برخی از اقدامات پيشنهادي اشاره میکنيم:


امکان استفاده از برخی آزمایشگاهها در ساعات خالی آنها؛ زیر نظر مسئوالن آزمایشگاهها و بر اساس جزوهاي مدون
از فعاليتهاي علمی قابل اجرا براي دانشجویان سال اول که با همين هدف تاليف شده است.



تصميم اساتيد دروس پایه بر گنجاندن فعاليتهاي مشخصی در یک درس ،که خود دانشجو را براي استنتاج یک
نتيجه علمی به تالش وادارد (ارائه درس با توجه به خالقيت دانشجویان ).به عبارتی در درس دادن شيوهاي اتخاذ
شود که “نحوه فکرکردن“ نيز -و نه فقط خود مطالب -آموخته شود ،وایجاد انگيزه در دانشجویان نسبت به مطلب به
عنوان روشی کارآمدتر از فشار امتحان براي درسخواندن در دانشکدهها نهادینه گردد.



در همان سال اول براي هر رشتهاي واحدي درسی یا دورهاي چند جلسهاي ایجاد شود که در آن محتواي رشته و
جلوههاي آن ،استراتژي برخورد با مسائل علمی-مهندسی در آن رشته و ساختار درسی پيشبينی شده براي
دانشجویان تبيين گردد؛ تا آنان نيز با دید روشن دریابند که از دانشکده چه تصویري و چه انتظاراتی باید داشته
باشند.

 -3-2-3نحوه تشویق یا ترغيب دانشجویان به درس خواندن توسط اساتيد
در کار کردن با دانشجویان نباید از قدرت احساس غافل بود .احساس است که نيروهاي دروني را به حرکت درميآورد و
عقل سکاندار این حرکت است .پيامبر اکرم (ص) با رحمت در گفتار و چهره و رفتار ،انسانها را جذب میکردند و در
کنار آن به تعليم و دانا کردن(کار عقلی) میپرداختند.
عموماً دو شيوه براي ترغيب دانشجویان به درس خواندن ،ممکن است توسط اساتيد محترم استفاده گردد:

الف) با استفاده از کلمات مثبت " :شما تواناییهاي بسيار زیادي دارید ،شما میتوانيد کشورتان را رشد دهيد ،براي این
هدف باید شببيداريها را بپذیرید و کار کنيد“.؛ “ این امتحان براي شما که درسخوان هستيد ساده است ،ولی تمام تالشتان
را براي حضور ذهن در مطالب باید به کار ببرید“.
ب) استفاده از کلمات منفي “ :با این وضع درس خواندن شما هر روز افسردهتر میشوم“..؛ “شما که درس نمیخوانيد...
نمیدانم چرا هميشه درسنخوانها به کالس من میآیند“.؛ “ نه! گوش نمی کنم ،من و شما که به کتاب پروفسور  ...نمی-
توانيم ایراد بگيریم  ..حوصلهام را سر بردي “.
سرزنش ابزار خوبي براي هشيار کردن نيست ،زیرا برخی از نيروهاي سازنده درون مخاطب را هم از بين میبرد .نقطه
مقابل این کار تایيد و تشویق تواناییها و تالش هایی است که ولو به ميزان کوچک از دانشجویان ظاهر میشوند و به مراتب
موثرتر است .از سوي دیگر ،احساس محبت ،احساس امنيت (گام اول در مراحل سازگاري با محيط جدید) را به
دنبال ميآورد .محيط امن وقتی به وجود میآید که کلمات اساتيد تداعی کننده یاران مهربان باشد و نه مطالبهکنندگان
سرزنشگر .محيط امن این احساس را القا می کند که همه اساتيد ،یاور او و براي رشد او در کنار او هستند .اگر چه واقعيت امر
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هم چنين است ،اما در مظاهر رفتاري نيز همين حس می شود که دانشجو و استاد در یک جبهه براي رشد خود و کشور می-
کوشند .برعکس ،در محيطی که کلمات منفی و سرزنش مکرر بيان میشود این احساس القا میشود (ولو دانشجویان از نظر
منطقی بدانند که چنين نيست) که استاد در یک جبهه و دانشجو در جبهه دیگر قرار دارد.

 -4-2-3ضرورت رفتار آميخته به احترام و ارزشگذاري به جایگاه دانشجویان
رفتار توأم با احترام و مهربانی به دانشجویان نشان می دهد که شخصی با جایگاه ارزشمند و مؤثر در محيط دانشکده به شمار
میروند .در نقطه مقابل ،برخوردهاي سرد و بیاعتنا( ،همچون رد کردن با اشاره دست) به خصوص وقتی علیرغم ناراحتی
مخاطب ادامه مییابد ،نشانه آن است که کرامت انسانی او مورد توجه قرار نمیگيرد.
به عبارت سادهتر مشاهدات ما نشان میدهد وقتی افراد به وظایف اداري خود در سطحی عاري از توجهات انسانی و عاطفی ،به
صورت مکانيکی عمل میکنند ،نيروهاي محرکه دانشجو با دانشگاه همسو نشده و دانشجو بين خود و مسئولين احساس فاصله
میکند .این در حالی است که بنا بر تجربه نگارندگان ،در اکثریتِ قریب به اتفاق دانشجویان ورودي جدید اشتياق به
همبستگی با مسئوالن دانشگاه و کمک به رشد علمی دانشگاه بسيار زیاد است .طبيعی است که تکرار این برخوردها و مواجهه
با سردي و بیمهري (مثالً از سوي اساتيد یا از سوي مسئوالن دفتر دانشکده) ،میتواند احساس تعلق به محيط را در او
کمرنگ نماید و احياناً او را نسبت به محيط دانشگاه بیتفاوت سازد .دانشجو احساس میکند که حضور او در این محيط موقت
تلقی میشود و گویا از نظر مسئولين اداري " یکی از هزاران نفري است که باید کار اداري آنان را انجام داد تا فارغ التحصيل
شوند و از این محل بروند".
اجازه دهيد این مورد را با نقل قول از دانشجویان ادامه دهيم :

" بعضی از مسئولين خيلی بد با آدم برخورد می کنند  ،من محترمانه با ایشان صحبت می کنم اما او با لحن تحکم آميز از
ضمير دوم شخص " تو" براي من استفاده می کند و وقتی کاردارد مرا با تکان دادن پشت دست بيرون اتاق نگه میدارد .به
نظرم میرسد نظم اداري آنها برایشان از نياز من مهمتر است".
احساسی که در این دانشجو به وجود آمده بود این بود که با تمام تالشهایش ،گویی هنوز هم آدم مهمی از نظر محيط به

حساب نمیآید .به گفته خودش  " :من دلم می خواست وارد دانشگاه شوم ،پژوهش کنم ،هرروز با فکر ساختن چيزي درگير
باشم ،خالقيت به خرج دهم ... ،ولی گاهی احساس تلخی در من ایجاد میشود که انگار اینجا هم شبيه یک دبيرستان بزرگ
است ،یعنی باز هم نظر تو در اداره آن نقشی ندارد ،باید سرت را بيندازي پایين؛ درس بخوانی ،نمره بگيري و انگار از پژوهش
هم خبري نيست".
اگر ارزش دانشجو بودن و احساس مسئوليت نسبت به آن  ،در احترامی که اساتيد و مسئوالن دانشگاه در برخوردهاي روزمره
با دانشجویان دارند جلوهگر شود ،دانشجویان براي حفظ این جایگاه خواهند کوشيد و خود را عضو محيط دانشکده و متعهد به
اهداف بزرگ آن احساس خواهند کرد.
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یک مسئول دلسوز می تواند صرف ًا با داشتن لبخند و لحن احترام آميز ،تحول عظيمی در روحيه دانشجویان مراجعه کننده
ایجاد کند .به راستی اثري را که یک برخورد خوب میتواند در مخاطب ایجاد کند نباید کم مایه انگاشت .در بسياري از
سازمانهاي موفق براي ایجاد یک فضاي سالم انسانی ،دورههایی برگزار میشود که مهارت ارتباط بين فردي یکی از مهمترین
مفاد آنهاست .الزم است کسی که براي ارتباط با دانشجویان قبول مسئوليت میکند داراي شخصيتی قوي و شرح صدر باشد
و در انتخاب این افراد صرفاً به معيارهاي اداري موجود اکتفا نگردد .عالوه بر این در یک دانشکده تلقی عمومی اساتيد از جایگاه
دانشجویان و ساختار مطلوب ،عموماً نقشی تعيين کننده دارد و رفتار کارکنان را نيز تحت تأثير قرار میدهد .از آنجا که استاد
در اکثر زمينه ها بيشترین ارتباط و نقش را در قبال دانشجویان دارد ،کارکنان و کارمندان نيز شيوه ارتباط خود را نسبت به
دانشجویان تا حد زیادي با اساتيد تنظيم میکنند .از این رو بسته به جایگاه اساتيد در دانشکده ،احترام اساتيد نسبت به
دانشجویان ،اغلب احترام سایر همکاران دانشکده را نسبت به دانشجویان به دنبال خواهد داشت.

 -5-2-3ضرورت انتقادپذیري و توجه به نظرات دانشجویان ،و ایجاد فضاي مشارکت دانشجویان
بدیهی است که براي احساس تعلق و مؤثر بودن در محيط دانشکده یا دانشگاه ،دانشجویان باید بتوانند آنچه براي ارتقاي آن
الزم میبينند مطرح کنند و به ثمر نشستن آن را مشاهده کنند ،زیرا انسان به آن چه خود در ایجاد آن نقشي داشته
است با تعلق خاطر مينگرد .اگر برخی از پيشنهادات به دالیل مشخصی قابل اجرا نباشند ،الزم است پاسخی منطقی و
متکی بر قوانين در قبال آنها داده شود.
غير از مسئوليتهایی که نيازمند اداره دائمی است بسياري از کارها میتواند به دانشجویان محول شود .دانشجویان میتوانند در
طراحی و ساخت امکانات مورد نياز دانشکده خود به تناسب رشته تحصيلی خود مشارکت جویند و در برگزاري مراسم و
جشن ها به عنوان نماینده دانشکده قبول مسئوليت کنند .به این ترتيب دانشگاه میتواند در کنار آموزش علمی ،احساس
مسئوليتپذیري را هم در دانشجویانی که بایستی به زودي در جامعه قبول مسئوليت نمایند ،بارور سازد.
 -6-2-3ضرورت به رسميت شناختن و گرامي داشتن عضویت دانشجویان در دانشکده
یکی از ابزار این کار جلسه معارفه است ،که در آن می توان فضاي مناسبی براي افزایش همدلی و ترسيم اهداف مشترک ایجاد
نمود .از کارهاي دیگري که در برخی دانشکدهها تجربه شده است میتوان به نصب عکس دستهجمعی از اساتيد و وروديهاي
هر سال آن دانشکده در یکی از راهروها اشاره کرد ،که عالوه بر کمک به احساس تعلق و عضویت در یک مجموعه مهم،
احساس صميميت را نيز باال میبرد.
 -7-2-3کمبود تنوع در زمينههاي کار علمي
تنوع فراخوانهاي علمی مانند مسابقات ،پروژهها یا آزمایشگاههاي "صفرواحدي" ،اردوهاي کشف نياز و ...باعث میشود زمينه-
اي براي احساس موفقيتهاي اوليه وجود داشته باشد .اگر زمينههاي موفقيت در کار علمی محدود به امتحانات و نمره باشد،
بسياري از دانشجویان که در سال اول به علت نا آشنایی با روشهاي درس خواندن دچار افت نمره میشوند ،ممکن است خود
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را ناکام و ناموفق یافته و ضمن احتمال کاهش اعتماد به نفس ،نظر محيط را نسبت به خود منفی احساس میکنند .در برخی
موارد این برداشت از محيط در سالهاي اول دانشجویی ،میتواند باعث ایجاد فاصله و دلسردي از دانشکده گردد.
دانشجویانی که عرصههاي دیگري براي موفقيت و ارضاي نياز به "منحصر به فرد بودن" دارند ،و نيز آنان که در نزد والدین
خود ،یا حداقل یکی از اساتيد از پشت گرمی و اعتماد و باور برخوردار هستند میتوانند عزت نفس خود را حفظ کرده و آن را
به نمرات خود وابسته نسازند.

 -4راهکارهایي براي خانواده ،دانشکده ،و نهادهاي حمایتي دانشگاه
 -1-4نقش خانواده
توجه خانواده و پشتيبانی عاطفی ،پشتگرمی و تزریق اعتماد به نفس از سوي خانواده در هر زمان میتواند فشارهاي چالشهاي
سال اول را کاهش دهد .اگر خانواده سرزنشگر باشد نميتواند نقطه امني باشد که دانشجو مشکالت خود را در آن با
والدین در ميان بگذارد و کمک دریافت کند .در خانوادههایی که سرزنشگر هستند یا دائماً توقع موفقيت دارند ،فرزند
ممکن است در قبال همه مشکالت خود لب از سخن فرو بندد و ارتباط خود را با والدین کاهش دهد ،یا در خود فرو رود ،یا با
دوستان و همسن و ساالن درددل کند .در نتيجه چنين خانوادهاي نمیتواند کمک چندانی به حل مشکل فرزند خود نماید.
براي کمک به فرزندمان ،بایستي ارتباط درکي و کالمي مناسبي ميان ما و فرزندمان برقرار باشد و فرزندمان
احساس کند که در صورت طرح مشکالتش ،حداقل ميتواند درک شود.
رویکردهاي زیر در خانواده میتواند موثر واقع گردد:


تشویق دانشجویان به تفکر براي یافتن هدفی واال براي زندگی خود ،که به مسير آینده زندگیشان جهت میدهد و
تالش آنان را معنادار میکند.



عدم اصرار بر ادامه رشتهاي که فرزندمان به آن عالقه ندارد .درس خواندن کار دشواري است ،و بر اساس تجربه،
معموالً دانشجویانی که به رشته خود عالقه ندارند ،انگيزه کافی براي غلبه بر این دشواريها نداشته و ممکن است با
افت نمرات و سير نزولی مواجه شوند .در مورد دانشجویانی که به رشته خود عالقه نداشته باشند و در ترمهاي اول
هم عالقهاي به آن پيدا نکرده باشند ،موفقيت در آن رشته و رضایتمندي از کار آینده در آن رشته تا حدودي
نامحتمل شمرده شده و توصيه نمیگردد .نبایستی ظاهر رشتهها براي ما معيار قرار گيرد ،واقعيت آن است که
بسياري از این ظواهر کاذب است و هر کس را بهر کاري ساختهاند.



عدم فشار براي کسب نمره یا مدرک ،بلکه تشویق به خود علم و معرفت.



تایيد تواناییهاي دانشجو ،چرا که دانشگاه همه تواناییهاي او را مورد توجه قرار نمیدهد .برقرار نگاه داشتن عزت نفس
او و تامين پشتگرمی و دلگرمی .شجاع کردن او براي مقابله با مشکالت از راه تالش و کسب مهارتهاي تحصيلی.



تشویق فرزندان به استفاده از مشاوره تحصيلی یا شرکت در دورههاي مهارت تحصيلی.
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 -2-4نقش مرکز مشاوره
مرکز مشاوره میتواند در امور زیر بکوشد:


ارتقاي فضاي انسانی دانشکدهها براي دانشجویان سال اول ،به عنوان مثال از طریق آگاهسازي اساتيد به نقش خود در
این زمينه.



آگاه سازي دانشجویان از روال آموزشی دشواري که در سال اول با آن مواجه خواهند شد ،و این که باید براي کسب
چه مهارتهایی آمادگی داشته باشند .این آگاهسازي میتواند از طریق حضور مرکز مشاوره در جلسات معارفه ،توزیع
بروشورها و کارگاههاي مختص دانشجویان سال اول انجام پذیرد.



برگزاري دورههاي ارتقاي "مهارتهاي تحصيلی" براي دانشجویان سال اول و در صورت امکان گنجاندن سرفصلهاي
مربوطه در دروس اجباري "آشنایی با رشته" یا مهارتهاي زندگی که در سال اول براي دانشجویان ارائه میگردد.



برگزاري دورههاي افزایش مهارتهاي تحصيلی براي دانشجویان مشروطی در هماهنگی با آموزش دانشگاه.



بررسی منظم نمرات دانشجویان در همکاري با اداره آموزش و دعوت از دانشجویانی که سير نزولی در نمرات آنها
تشخيص داده میشود.



همکاري نزدیک با خانواده دانشجویان ،درک علل افت تحصيلی و آگاهسازي آنان از نوع نيازهاي فرزندان و راهحلهاي
مناسب براي رسيدگی به آنان.

 -3-4نقش دانشکده
موارد زیر میتواند توسط دانشکده اجرا گردد تا ضمن پيشگيري از مشکالت سال اول ،فرایند اتصال دانشجو به دانشکده و
خودیابی او در محيط جدیدتسهيل گردد:


برگزاري دروس پایه در دانشکده.



برگزاري دورههاي آشنایی با رشته ،توسط اساتيد با محبت و پرحوصله.



ایجاد فرصتهاي فعاليت علمی گروهی براي دانشجویان سال اول مانند اردوهاي کشف نيازهاي صنعت ،بازدیدهاي
علمی و مسابقات علمی.



ایجاد فرصتهایی در خارج از کالس براي اتصال اساتيد و دانشجویان ،به خصوص در فضایی معنوي ،مانند جلسات
گفت و گو ،افطاري ،اردوهاي زیارتی و...



اجتناب از پيچيدگی نامعقول در امتحانات و مجال دادن به خالقيتها در قالب پروژههاي صنعتی و کار گروهی.



همکاري و هماهنگی با مرکز مشاوره به منظور حمایت از دانشجویانی که دچار چالشهاي سال اول هستند.
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 -4جمعبندي
در این مقاله کوشش شد مجموعه عواملی که دانشجویان سال اول را در شکلگيري احساس تعلق خاطر و سازگاري با محيط
آموزشی و پویایی در آن با چالش مواجه میسازد ،بر اساس مشاهدات ثبت شده ،مطالعات موردي و نظرات به دست امده از
دانشجویان بررسی گردد .عوامل به دو دسته سازگاري و هدفمندي تقسيم شدند در سازگاري با محيط نيازهاي رواني
متعددي وجود دارد که میتواند مبناي تشخيص سالمت (گرما ،پویایی ،انگيزش) یا عدم سالمت فضاي انسانی (سردي ،خشکی
و رخوت) دانشکده باشد .برخی از عوامل مختلف مرتبط با این نيازها در دانشکده شناسایی و عرضه گردید .در خصوص
هدفمندي  ،اهميت آن و عوامل موثر بر آن در دانشکده بحث شد و نقش هدف و بينش شخصی دانشجو به عنوان عاملی که
بسياري از عوامل دشوار دیگر را بر سالمت روان دانشجویان بیاثر میسازد مورد بحث قرار گرفت .مشخص است که دانشجویانی
که از ابتداي ورود به دانشگاه داراي هدف بسيار مهمی در ذهن خود بودهاند و دانشگاه را نه مقصد (و محلی براي مطرح شدن
خود به عنوان هدف) بلکه بخشی از راه به سوي هدفی بزرگتر و آرمانیتر میبينند ،دچار سير کاهش اعتماد به نفس نمی-
شوند .به عنوان مثال دانشجویی را در نظر بگيریم که مصمم است با درس خواندن در رشته کشاورزي به روستاي پدري بازگردد
و زراعت پدر را با مبانی علمی گسترش دهد و با تأسيس دفتري ،کشاورزي منطقه خود را متحول سازد .چنين اهدافی که به
حفظ سالمت روان و مقاومت در سختیها منجر میشوند معموالً شفاف و عينی و برخاسته از یک جهانبينی ارزشی و مسئوالنه
هستند .نهایتاً راهکارهایی براي یاري رسانی به دانشجویان سال اول توسط خانوادهها ،اساتيد و دانشکدهها و نهادهاي حمایتی
دانشگاه مانند مراکز مشاوره ارائه گردید.
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Abstract

چکيده التين

First year students, the so called freshmen, might experience drastic changes both within
themselves and in their environment. Every change can be a source of stress, and the high
importance attached to academic success by the society and family adds to the criticality and
emotional load of the first days. These days play a crucial role in the students' attachment, adapting
and self-concept within their new environment. We know that student achievement is very much
dependent on the level of adaptation to this new environment. As a result, if the university and
academic achievement are of high priority for the student, every failure in academic terms can be
unconsciously extended to a feeling of failure in life, with considerable psychological
consequences. This paper tries to summarize, from a psychological health viewpoint, some of the
common visions in 9st year university students and the different factors involved in their attachment
to their new environment. These factors have been identified through analyzing long-term
observations and student opinions. Discussions have been provided and relevant measures to
improve the conditions have been suggested. The viewpoints disclosed in this paper can help
professors and advisors to appreciate the emotional states of their students.
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