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 ط دانشگاهيبا مح يسازگار يان سال اول برايژه دانشجويو يازهايط و نيشرا

 احمد ساویز

 مهرداد ساویز

 مرکز مشاوره دانشجویي دانشگاه علم و صنعت ایران

 چکيده

 یروانشناختبه لحاظ  يرييکنند. هر تغیش تجربه میرون خويرات را در درون و بييسرشار از تغ یان سال اول معموالً دورانیدانشجو    

 يت مشاهدات روزهايو حساس یجانيبار هاسترس، بر  تواندیمدانشگاه قائل است  يکه جامعه و خانواده برا یتيموجب استرس است و اهم

احساس اتصال و  يريدر شکل گو ش و از دانشگاه، یرا در تصور دانشجو از خو یاول، نقش اساس يهان روزها و ماهید. ایافزابي اول به شدت

مناسب از سازگار نشدن  یان ناشیدانشجو یبرخ یليق تحصياز عدم توف یکنند. بخشیفا میاآن  يگيریا عدم شکله دانشگاه لق خاطر بتع

ن امر به عنوان شکست و یا یتبعات آموزش ی، وقتدانشجویاندانشگاه در ذهن  يشکده و دانشگاه است و نظر به اهميت باالط دانيبا مح

ان، یسالمت روان دانشجو يحفظ و ارتقان مقاله با نظر به یبه دنبال داشته باشند. انيز  ینيسنگ یتوانند آثار روانیمر شوند، يتعب یناکام

د را یط جديمحاین به  آناناتصال  عوامل مساعد و عوامل نامساعد درو اول،  سالآنان در ط یان از دانشگاه، شرایر دانشجویکوشد تصویم

 انیدانشجو يهانظرات و گفته يآورجمعمدت و  یمراجعه به مشاهدات ثبت شده در طوالنبا ه شده در این مقاله عوامل ارائد. ینما یبررس

 يهادیدگاهعرضه شده است.  دانشگاه یحمایت يخانواده و نهادها يبرا يپيشنهاد یعمل يها به همراه راهکارهابه دست آمده و تحليل آن

-به دانشجویان خود در بحراندانشجویان سال اول،  یروح شرایطد کمک کند تا ضمن درک بيشتر تواند به اساتيیمهمچنين  ارائه شده

 ظاهر نشوند. یو از دید این دانشجویان صرفاً در نقش یک مميز تحصيل داده یو دلگرم يیار یتحصيل يها

 سترس، اعتماد به نفس.ا، يهدفمنددانشجویی،  یبا زندگ يمشکالت دانشجویان سال اول، سازگار:  يکليد يهاواژه

 

 مقدمه -1

  و اهميت آن طرح مسئله -1-1

ها از دروازه دانشگاه يق کنکور سراسریند از طرینمایم یجان و تالش فراوان سعيهر ساله صدها هزار نفر از جوانان ما با ه

گذرانند، به لحاظ یگاه را محضور در دانش يکه اولين روزها ،دیجد يدانشجویان ورودبيشتر عبور کنند و وارد دانشگاه شوند. 

به آنان تغيير کرده، و دانشگاه، که تا کنون در مدرسه و دارند. اکنون نگاه خانواده و نزدیکان  ياویژه شرایط یو عاطف یروان

 اهميتند. این ينش یدر ذهن م نآنا یزندگ يهاترین عرصهاز مهم یکیآمده، عماًل به عنوان یخانواده موضوع اول به حساب م
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ق يا عدم توفی یت در زندگيق در آن را هم وزن موفقيا عدم توفی یليت تحصيموفقتواند یم احتماالً دانشگاه در ذهن، يباال

 دارد.  یقابل توجه یتبعات روانو در نتيجه درآن سازد، 

دانشگاهی قائل است. به  دانشگاه، برخاسته از اعتباري است که جامعه براي عناوین یاحتماالً بخشی از این اهميت و وزن روان

گردد. در خالل ها دانشگاهی شدن فرزندشان به ذات خود ارزشمند است و هدف تلقی میعبارتی، براي بسياري از خانواده

ها را يریزاز برنامه يشود و اساس بسيارین هدف خوانده مياز معلم يادبيرستان نيز آن چه توسط بخش عمده يهاسال

که  ينظر به تصویراز کشورها متفاوت است و  يدر بسيار یاجتماع يچنين ارزشگزاره دانشگاه است. دهد ورود بیتشکيل م

 طلبد.یمطالعه مستقل م ،در سال اول یایران يمسائل دانشجو از دانشگاه دارد، یایران يدانشجو

 سوابق و اهداف این تحقيق -1-2

، ييش از این توسط محققين دیگر مورد توجه قرار گرفته است )نورمطالعه در خصوص دانشجویان سال اول و مسائل ویژه آنان پ

دانشجویان تأليف و توسط دفتر مرکزي مشاوره توزیع شده  يبرا "سازگاري با زندگی دانشجویی"با عنوان  هایی نيز(، و کتابچه9831

 یبررسشگاه و، در زمان ورود او به داندانشجویی از دید منابع مختلف استرس و تغيير در محيط دانشج یزندگدر این مراجع  .است

متفاوت است، زیرا  يهاست. رویکرد ما دراین مقاله قدربه خود دانشجویان در مواجهه با این چالش ي، یاریه است، و رویکرد اصلدش

گرا و مدیران تحول يدانشجویان سال اول و تحليل و ارائه راهکارها برا يدر این مقاله تاکيد بر کشف عوامل عمده چالش برانگيز برا

انگيزش، است که  یاز عوامل یهدف از این مطالعه، کشف و شناخت بخشها است. به این ترتيب و اساتيد و خانواده یحمایت ينهادها

سازند. کوشش یتسهيل کرده یا با چالش مواجه مهاي اول به خصوص در روزها و ماهو سالمت روان دانشجویان سال اول را  پویایی

اي این دانشجویان ارائه گردد، به گونه يبراشرایط  يها و ارتقاجهت مواجهه با این چالش یمناسب يت در هر مورد راهکارهاشده اس

 يعملکرد خانواده، مرکز مشاوره و سایر نهادها يبه کار آید و به منظور ارتقاو اصالح فرایندها که در مدیریت دانشگاه و دانشکده 

 رایط و نيازهاي این دانشجویان توسط اساتيد موثر واقع گردد. ، و به خصوص درک شیحمایت

 روش تحقيق و ساختار مقاله -1-3

( 9ان سال اول از سه منبع استفاده شده است: )یدانشجو يفرارو يهااالمکان کامل از چالشیحت يرسيدن به تصویر يبرا

مشاهدات ثبت (2مشاهده شده است، )ه به دانشجویان و یا در خالل ارائه مشاور يان که در مطالعات موردیمشکالت دانشجو

-ل آنيرا به همراه تحل يوو مشاهدات  یاز نگارندگان، که به صورت منظم تجارب عين کیی دانشجویی يهاشده در خالل سال

استخراج، و اطالعات این منابع دانشجویان.  يهانظرات و گفته يآور( مصاحبه و جمع8شود. ، )یها توسط نگارندگان شامل م

 عرضه گردیده است.   ییاند و در هر مورد راهکارهاانتخاب شده

 يپس از مقدمه )بخش حاضر(، بخش دوم به تعریف مفاهيم مورد استفاده و شرح مختصرساختار این مقاله بدین شرح است : 

 شجویان سال اول به دو نوعدان یروانشناخت ينيازهاپردازد. با تقسيم یمرتبط با تحقيق مورد بحث م ينظر یاز مبان

گيرند. بخش یمورد بحث قرار م یک، در بخش سوم مشکالت و راهکارها در هر "با محيط جدید يسازگار"و  "يهدفمند"

دانشگاه )مانند مرکز  یحمایت يها، و نهادهااساتيد، خانواده يمناسب را برا یعمل يراهکارها ی، برخيبندچهارم در مقام جمع

 دهد. ید ممشاوره( پيشنها
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  ينظر يهاتعاریف و دیدگاهبر  يمرور -2

 تعاریف -2-1

موجود در آن،  یارتباطات انسان يآن و الگوها يادار يآن، معيارها و روندها یبه دليل نوع چينش فيزیک یمحيط هر سازمان

آن  یانسان يفضاا در این مقاله ها رید. مجموعه این ویژگاو دار يها و رفتارهابر انسان، انگيزه ظر اثراز ن یمشخص يهایویژگ

را به کار برد، اما عبارت فضاي انسانی به دليل  یروانشناخت يتر فضاشاید بتوان واژه پيچيده يخوانيم. از دید دیگریسازمان م

  تاکيدي که بر انسان و لزوم تناسب ساختارهاي اداري با نيازهاي روانی انسان دارد، در اینجا ترجيح داده شده است. 

  انسان در محيط جدید يطبيع ينيازها -2-2

 ییدارد. شکوفا یکیارتباط نزد یشناسدر روان "ییشکوفا"ان با مفهوم یدانشجو یعلم ییاید بتوان گفت که پویشا

(Actualization) يشود، و برایف میبالفعل تعر يهاییبالقوه به توانا يهاییل توانایر تبديحرکت انسان در مس يبه معنا 

معاصر  یشناسانسان، که در روان یاساس يازهاين یط عبارت است از برآورده شدن برخین شرایالزم است. ا یطیآن شرا تحقق

و تعلق خاطر، مطرح شدن و محترم بودن را در بر  یوندعاطفيت، پي، احساس امنیاجات جسمانيشده است و احت يبندجمع

-یمورد توجه قرار م یک معموالً زمانین معنا که هر یشوند، به ایمترتب مب يازها به ترتين نی(. اFeist,2002،9رد )شکليگیم

 برآورده شده باشد. يتا حدود یاز قبليرند، که نيگ

 

و  دهد،يافراد اختصاص م يدانشگاه يهاتيبه دانشگاه و موفق يرانیکه جامعه و خانواده ا یيت و ارزش بااليبا اهم

رد، يگیدر دانشگاه صورت م یآموزان نسبت به قبولق دانشیتشو يرستان برايکه در دوران دب ییهارات و چه بسا مبالغهبا تصو

دهند. در خود قرار  ییو شکوفا یزندگ یان دانشکده و دانشگاه را عرصه اصلیاز دانشجو ياتوان حدس زد که بخش عمدهیم

و بروز  ییتا در صورت برآورده شدن، امکان شکوفاگردد يد مین مکان جدیا آنان اکنون متوجه يروان يازهاين ن صورتیا

 نيازهاي جسماني

 احساس امنيت

 احساس تعلق ه و عالق

 احترام و عزت

 شکوفایي

  سلسله مراتب نيازها. -9شکل 
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و رشد متعاقب آن که در  با محيط جدید يدر فرایند سازگارتوان انتظار داشت که يلذا م ها فراهم گردد.ییتوانا

 گردد.یتشریح م این مطلب در ادامهشوند. ظاهر ( 1شکل) ي مشابهنيازها با ترتيب ،گيرديبعد صورت م يهاسال

آن اعتماد  يد و اعضایط جديبتواند به مح يستیخود را بروز دهد با يروهايظاهراً انسان قبل از آن که بتواند ن

خود  فرد با یدرون ياست. گفتگوها تياحساس امن يد؛ در جستجویط جديک محین ارتباط خود با يدر اول ی. هر انسانکند

ا عزت و احترام یکنند؟  آیت میخواهند بود و حقوق مرا رعا یمينجا با من مهربان و صمیا ایآمعموالً شامل این موارد است: 

ت مرتبط است ين سواالت با احساس امنیمرا خواهند شناخت؟ ا يهاییا ارزش مرا درک خواهند کرد و توانایخواهم داشت؟  آ

از است که توجه ين نی. تنها در صورت برآورده شدن ارو استن سواالت روبهيز در بدو ورود به دانشگاه با هميما ن يو دانشجو

 شود.یط معطوف ميارتباط با مح یعنیانسان به مرحله بعد، 

ط به دست آورد و تعلقات و يان خود و محيم یکوشد درک متقابلی، انسان متيرسد که پس از احساس امنيبه نظر م 

ط يگاه خود را در محیجاد است؛ شخص یط جديدر مح "یابیخود"ند ین فرایجه ايخود را برقرار کند. نت یطيارتباطات مح

 شود. ید برقرار میط جدين او و محيب احساس تعلقوند و يپ یو نوع کنديدا ميد پیجد

د است. یط جديدر مح ییشکوفا يک قدم مهم برایتعلق،  عالقه و ن احساسیا يريگازها، شکليبر اساس سلسله مراتب ن

 يهاها، اهداف و برنامهار محتمل است که ارزشيند و بسيبیط مياز مح ین خود و خود را جزئط را از آيشخص اکنون مح

 9کمال یشناسف مربوط به روانین مرحله را بتوان با تعارید ایخود بداند. شا يهاها، اهداف و برنامهاز ارزش یز برخيط را نيمح

است.  "شتنیگسترش خو"ن سالم مورد اشاره قرار گرفته است، ت انسايکه در رشد و تکامل شخص یاتياز خصوصان نمود : يب

که جدا  يدیجد يشوند، و در کارهاید عضو میجد يهاتين است که افراد سالم در فضاها و موقعیشتن ایگسترش خو يمعنا

ها ت و وجود آنياز شخص يها و فضاها، بخشتين فعالیا يپس از مدتند. یجویهاست مشارکت مآن یاز مسائل شخص

 .(Feist,2001) ابدیيم "گسترش" يب آدمين ترتیشود و به ايم

مطرح شدن و کسب  يم، اکنون نوبت به تالش برايازها را ادامه دهين یشناختم همان سلسله مراتب روانيبخواهچنانچه 

ش دست به یخوژه و منحصر به فرد یو يهایيبروز توانا يشخص برارسد و یها و مورد توجه قرار گرفتن فرا مارزش

کند، یم یط به عنوان ارزش معرفيا محیداند، یچه ارزش مدن به آنيل است گام به گام با رسیا انسان مایگو زند.يتالش م

 گران ارزشمند شود و عزت و احترام داشته باشد.  یا دیدر نزد خود 

به دست  انیدانشجو و پویایي يارسازگدر را دانشکده  ينقش فضاتوان يمدر چارچوب دیدگاه مطرح شده در فوق، 

ک یان ياست که م ياار متفاوت با رابطهيدانشکده بس يان با فضایارتباط دانشجو شود کهياز بحث قبل مشخص م آورد.

ق يعم يوندهايپان با دانشکده همراه با یارتباط دانشجو افت کننده خدمات وجود دارد.یو شخص در یمرکز خدمات آموزش

 يا ناکامیت يتواند در موفقينه تنها موندها، يپنوع ن یل ايتشک يا نبودن فضا برایت، و مساعد بودن اس يتیو هو يعاطف

قًا يز عميا سالمت روان آنان نیت يمودن مراحل رشد شخصيتواند در پيمگاه موثر واقع شود، بلکه  يليتحص

                                                           
1 Growth Psychology 
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کنند و ممکن یم یخود تلق یاز زندگ یار مهميبس ان دانشگاه را بخشیدانشجواز  يبسياردر جامعه ما را یز رگذار باشديتاث

عوامل به همين دليل مطالعه دهند.  يخود تسر یز ناخودآگاه به تمام زندگيدر آن را ن یا ناکامیت ياست احساس موفق

 اهميت است. يدارا دانشکده و دانشگاه يمحيط

م. یادانشکده استفاده کرده یانسان يل فضايو تحل يبنددسته يبرا یبه عنوان چارچوب سلسله مراتب نيازهاما از  جانیدر ا

ان، ممکن است در یت عمده دانشجويجمع ين صادق بودن برايل ما در عي، تحلیشناختروان يهالياز تحل ياريهمانند بس

به اما  ،در خانه داشته باشند یمحکم یو عاطف یتيگاه امنیان پایدانشجو یهم داشته باشد. ممکن است برخ ییهاعمل استثنا

 ازمند عوامل مذکور هستند. ين ط جدیديک رابطه موفق با محی يبرقرار يبرا نيز انین دانشجویا یحترسد ینظر م

ن ید. ایآیشتر به وجود ميز بين ییشتر باشد، خودشکوفايب یطيتوان گفت در مورد عموم افراد هر چه تعلقات و ارتباطات محیم

را به دنبال  یید و خودشکوفایآیتر به دست معیتر و سرتر راحتکوچک يهاطير محد، دیط جدين فرد و محيدرک متقابل ب

ط يبر مح و احساس احاطه يشتر است و تسلط شناختيب يگانگيتر طبعًا احساس بط بزرگيدر محآورد. یم

گاه خود ینند و جاک "یابیخود"ط بزرگ يتر است که در محاکثر افراد سخت يل براين دليبه هم گردد.يحاصل مدشوارتر 

ه سال اول را در دانشکده خود یان سال اول دروس پایدانشجوبهتر است که رسد یبه نظر من علت يند. به همیت نمايرا تثب

گاه خود را در یدارند تا بتوانند جا ياژهیو يهااز به کمکيان نین دانشجوین علت است که ايز به همينبگذرانند و 

هاي ریزيها بدان معناست که دانشجویان سال اول بایستی در برنامهتمام این دا کنند.يط دانشکده و دانشگاه پيمح

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. 

 يدرت درونبه عنوان یک عامل پرق يهدفمند  -2-3

هاي دراز مدت و هدفدهد که در ادامه مسير رشد، گذشته از عوامل مهم مرتبط با محيط دانشکده، تجربه ما نشان می

شناسی نيز این ها است. روانها و سختیالزمه تداوم هر تالش اوليه و معنادار ماندن آن در مقابل دشواري بخشانگيزه

 انگيزش شناسی کمال در بررسی شخصيت انسان، مسئلهترین مسائل روانز مهمضرورت را تشخيص داده است چنان که ا

ها هدف جو هستند و اساس هاي درازمدت است. اینها و برنامهشان هدفنگرند، و انگيزههاي سالم به جلو میشخصيت"است: 

سازد.  این بخشد و یکپارچه میمی شان کاري است که باید به انجام برسانند، و همين است که شخصيتشان را تداومزندگی

هاي زندگی ناميده شده است. جهت داشتن، همه جنبه داشتنجهتاست،  انگيزش انسجام بخش که الزمه رشد شخصيت

هاي دهد. ما به این کشش دائمی هدفکند و به او دليلی عقالنی براي تالش و زیستن میها هدایت میانسان را به سوي هدف

داریم و بدون این اهداف احتماالً گرفتار مشکالت شخصيتی خواهيم شد. داشتن شخصيتی سالم، یکپارچه و پر معنا نياز 

 . (9832)خوشدل، "منسجم بدون داشتن آرزو و جهتی به سوي آینده ناممکن است.

مانند احساس  یهيجان يهاهایی که زمينه. در انسان هدفمند، حتی در زمانها، جنبه عقالني تالش انسان هستندهدف 

ماند و کاهش یابد، این جنبه عقالنی همچنان پابرجا می محيط ياز سو کمرنگ شود، یا احترام بيرونیبه محيط تعلق خاطر 

را یکی از نيازهاي مهم دانشجویان  هدفمنديبنابراین ما در بررسی خود،  کند.معنادار بودن ادامه تالش را تضمين مي
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کنيم که با ورود به دانشگاه، هدف مهمی که تا کنون به تمام به خصوص از آن جهت تأکيد میکنيم. بر نقش هدف قلمداد می

داد پشت سر گذاشته شده و بنا بر تجربه، در اغلب موارد هدف بعدي هنوز مشخص نشده هاي دانشجویان جهت میفعاليت

حکمي در افق زندگي خود برخوردار . لذا تنها تعداد  اندکي از دانشجویان در این مرحله از هدف درازمدت ماست

 هستند.

کنيم. یم یدانشجویان سال اول را در دو بخش بررس يارائه شده در فوق، در ادامه این مقاله، نيازها يبر اساس چارچوب نظر

  با محيط جدید خواهد بود. يسازگار يدانشجو برا يدانشجویان، و بخش دوم مربوط به نيازها يبخش اول مرتبط با هدفمند

 

 مسائل دانشجویان سال اول  -3

 يمندمسئله هدف -3-1

دن به دانشگاه بوده يها رسه آنيرا هدف اولیگردند زیدن به دانشگاه، دچار فقدان هدف ميان پس از رسیاز دانشجو یبخش

ه عوامل ناپایدار ا آن را وابسته بیانگيزه شخص را کاهش داده  ميزانتواند یم فقدان هدف،. اندرسيده هدف و اکنون به آن است

ها آغاز ها، از همان سال اول، سرباالیی نسبتاً شدید درساز دانشگاه ياست که در بسيار ید. این درحالنساز یو سطح يظاهر

-یممواجه  یو احساس ناکام یاین مسير را آغاز نکنند، احتمااًل با افت تحصيل یکه با شتاب و انگيزه مناسب یگردد و کسانمی

د کرده و بر استرس یتوانند این شرایط را تشدیيرند مگیکه در این مقاله مورد بحث قرار م يعوامل دیگرعد بودن نامسا وند.ش

 ند. یافزايسال اول ب یاناً سرخوردگيو اضطراب و اح

از جوانان عصر حاضر باشد. زیرا  يهاي مشترک بسيارآرمان و هدف کلي براي زندگي یکي از ویژگيشاید کمبود 

ها اي و کثرت خواستههاي رسانهو انبوه عرضه بيني است،هدف درازمدت نيازمند تفکر و نوعي جهان تعيين

آموزي خود، رسيدن در بسياري از موارد، دانشجویان ما در دوره دانش گذارد.تر مجالي براي فکر کردن باقي ميمعمواًل کم

اند. در نتيجه در بدو ورود به دانشگاه تعداد کمی از دانشجویان فکر کردهتر به بعد از آن به دانشگاه را هدف خود قرار داده و کم

ممکن است  "خوانيم؟براي چه درس می"ن در پاسخ این سؤال که دانشجویااز آینده هستند. بسياري از  یداراي تصویر مشخص

فاقد شفافيت الزم براي تأمين  کنند، که عبارتی کلی و مبهم و احتماالًبا قدري مکث، رسيدن به یک شغل خوب را عنوان 

 انگيزه است. 

کند و نيروهاي انسان یبخشد، شوق حرکت ایجاد ممی یانسان معن يهاتالش  عاملی است که به و هدف دراز مدت آرمان

 آسان يآموزها را در مسير علمیسازد. اعتقاد به یک آرمان شریف و باارزش، تحمل سخترا در یک جهت مشخص متمرکز می

که  يدر محيط يتوانند حتيدانشجویان هدفمند و صاحب دورنما از آینده خویش، مسازد. دیده شده است که یم

خویش را حفظ کنند و تا رسيدن به موفقيت، از  يو حرارت درون يآموزدارد، اشتياق علم يسرد يانسان يفضا

 ها عبور کنند. يسخت
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نده موکول یبه آ ينجا به معنایدر ا يکاراست. اهمال يليتحص يکاراهمالبه قات مربوط ين امر، تحقیا یاز شواهد تجرب یکی

ها تين فعالیامتحان، و موکول کردن ا يا مطالعه برایف يمانند تعلل در انجام تکال یقیف است و در دانشکده مصادیکردن وظا

، ضعف در یذهن ینظمیف، بينامطبوع بودن تکالمانند  یرا تابع عوامل يکارمانده دارد. اهمالیا لحظات باقین روزها یبه آخر

 اهداف (،Goal Orientationهدف ) يريگجهت از دیدگاهاند. شرفت دانستهيپ زهيز نقص در انگيشتن و نیت خویریمد

موفقيت و ، که در آن تسلط يگيرجهت: (9831)جوکار و دالورپور،  دنکنیم ميدسته تقس دو ان را بهیدانشجو یليتحص

یا شکست نخوردن در کاري، مستقل از تایيد یا رد دیگران، براي شخص حائز اهميت  ،هاي درونیسطح شایستگی افزایش

، که اثبات توانایی یا ارزشمندي شخص به دیگران یا اجتناب از احساس بد شکست در برابر عملکرد گيريجهتاست، و 

و چنانچه هدف  یرا اجتناب يگيرهيز از شکست باشد جهتدر هر مورد چنانچه هدف صرفًا پر دیگران براي شخص مهم است.

 نامند.یم یرا گرایش يگيرموفقيت باشد جهت

ر موارد در ی( مطرح باشد و سایشیگرا از نوع تواند در اهداف دسته اول )تسلطیواضح است که هدف دراز مدت مورد بحث ما م

با نوع  يکارکه رابطه اهمال یقاتيدانشگاه معنادار هستند. در تحقتنها در دوران معموالً هستند که  یموقت يهازهيقت انگيحق

 يکاربا اهمال یاجتناب-رابطه معکوس و اهداف عملکرد يکاربا اهمال یشیگرا-اند، عموماً اهداف تسلطکرده یهدف را بررس

 م  دارند.يرابطه مستق

 

شود، اهداف یطور که مشاهده م. همان(9831به گزارش )جوکار و دالورپور،  يکارزان اهمالين نوع هدف و ميمعنادار ب یب همبستگی: ضرا  2شکل

 رابطه معکوس دارند.   يکارهمراه هستند( با اهمال یشیگرا-تسلط يريگو دراز مدت )که با جهت یواقع

 یخوانند، هر گامیرس مش به کار خود دیو با عالقه و گرا یکه با اهداف درون یانیدانشجو ي، احتماالً براگزارش مذکوربنابر 

ش یتواند منجر به افزایشتر ميت بيل به موفقين رو میرود. از ایک پاداش کوچک به شمار میبخش است و لذت يريادگیدر 

از شکست و متهم  يريوجود ندارد و تنها هدف جلوگ یکه هدف درازمدت یانیدانشجو ينظم و دقت در کارها شود. اما برا

ن تصور وجود یآورد. ایدرس خواندن به وجود م يبرا ینه نامطبوعيو اضطراب از شکست، زم یت، نگراناس یتیکفاینشدن به ب

وجود ندارد که  یليشخص دل ياست، لذا برا ین شکست کافیاز ا يريجلوگ يدارد که درس خواندن در شب امتحان برا

دهد که امتحان به ينشان م قين تحقید. لذا ارا شویدرس خواندن همراه با اضطراب را زودتر از شب امتحان پذ ینامطبوع

م به يدر مقابل، چنان که بتوان ست.ين يافت مناسبيان به درس خواندن رهیواداشتن دانشجو يبرا يعنوان اهرم
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-را مهار کرده "شب امتحان"ده یدا کنند، نه تنها پديش را پیمورد عالقه خو یو ارزش یم تا اهداف درونيان کمک کنیدانشجو

را هم برطرف  یاحتمال يهایا افسردگی یمانند اضطراب، احساس ناکام یروان يهایاز نابسامان يارينه بسيبلکه احتماالً زمم، یا

 م. یاکرده

 يمختلف يهاافتن هدف به پيامی يد برایجد يان ورودیشتر دانشجويجه فقدان هدف، محتمل است که بيدر نت

-يها را شکل ماميکه این پ يعواملترین مهماز  يبرخن رو در زیر به یاز ا  .رسديها مکنند که از اطراف به آنتوجه 

 کنيم:  یاشاره مدهند 

 

 ديکالم اسات -3-1-1

تواند حل و اصالح مشکالت خود، خانواده و جامعه باشد.  اساتيد در محيط یبراي دانشجویان یک انگيزه بزرگ حرکت م

دانشگاه هستند و دانشجویان از سخنان آنان، چه مثبت و چه منفی، تأثيرپذیري باالیی  هايدانشگاه الگو و تبلور اهداف و آرمان

اي که نگرشی تواند اثر باالیی داشته باشد، جملهدارند. همان گونه که یک جمله پر محبت براي دعوت به کار بيشتر می

ها تواند انگيزهنگرشی را مد نظر نداشته باشد( میمأیوسانه نسبت به حل آن مشکالت در آینده القا کند )ولو استاد، خود چنين 

همچنين بزرگ و شایسته را کاهش دهد و در صورت تعدد موارد، منجر به سرگردانی نسبت به اهداف درس خواندن شود. 

اثرات بسيار نامطلوبی در روحيه چه خودمان داریم، و کوچک کردن آن يصنعت يهاي کشورهادیدن دانشگاه

د و ياسات يدبخش از سويدهد. در مقابل، جمالت گرم و امیر قرار ميآنان را تحت تأث یزندگ يزیرد و برنامهدانشجویان دار

ن یت کند و از ایدار هدایتواند آنان را به اهداف دراز مدت پایهاست، مکه بر دوش آن ياژهیان به رسالت ویدانشجو يادآوری

 د.ین نمايرا تضم آنان یتيو شخص یليق چه بسا تداوم رشد تحصیطر

 يليتحص يفرسودگد با ياسات يافت شده از سویدر زش مثبتيجو حاکم بر دانشکده و انگدهند که یقات نشان ميتحق

 (.9833دارد )نعامی،  يمعنادار یرابطه منف

 الگوپذیري دانشجویان از اساتيد -3-1-2

پذیرند. آنان ميزان جدیت محيط دانشکده را می دهد که دانشجویان بيش از هر عامل دیگري از اساتيد اثربررسی ما نشان می

ساعت "ميزان نظم، جدیت و رعایت مقررات توسط اساتيد همچون  سنجند ودر کار علمی با ميزان جدیت اساتيد می

جا، هر چند به صورت ناخودآگاه، ميزان نظم، جدیت و رعایت مقررات با آن  است که در همه "رسمي یک کشور

دانشجویان اساتيدي را که با نظم و در ساعات مقرر  در کالس حاضر شده، درس مشاهده شده است که  نيز شود.تنظيم مي

کنند، و با حضور در اتاق خود در ساعات مشخص و اشتغال به مطالعه و کار علمی، جدیت خود را را با عالقه و جدیت ارائه می

به  یاین امر را شاید بتوان چنين توضيح داد که هر عملد. علت دارندوست میبيشتر دهند، در اهداف علمی دانشگاه نشان می

این اساتيد با جدیت خود در عمل، در ناخودآگاه دانشجویان بر  .کندیمخابره م یغير کالم یطور غير مستقِم پيام

از  که ياميگذارند. پمهمي که دانشجویان به خاطر آن باید بکوشند، صحه مي يهاواقعي بودن اهداف و انگيزه
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جا کار حضور ما و شما در این"ن است که یشود ايان مخابره مید به ناخودآگاه دانشجويت اساتیمشاهده جد

عموماً اساتيدي که در عين استحکام و  "اي نيست؛ کار مهمي در پيش است، با این حرکت مهم همراه شوید.بيهوده

 انشجویان دارند. جدیت، پر محبت هستند، بيشترین موفقيت را در انگيزش درسی د

رسد، پس به طور خالصه، در فضاي دانشجویان ما، الگوپذیري از اساتيد بسيار قوي است. اگرچه این مسأله به نظر بدیهی می

 دهد:ین امر را نشان مید آنان، اياز اسات یشود. جمالت زیر از دانشجویان در مورد برخاما گاهی در عمل به آن توجه نمی

داد. وقتی به او گفتيم رفت و پاسخ سواالت را خوب نمیآمد، زود میکرد. دیر میدرس را سرسري ارائه می )یکی از اساتيد("

ها دوست ندارند خيلی جدي تر آن را بدانيم ایشان گفت بچهخواهيم نکات عميقکه ما چقدر این درس را دوست داریم و می

کرد، ما از روز اول د، یعنی حداقل در مورد ماکه سال اولی بودیم اشتباه میکرکنند... اما ایشان اشتباه میدرس بدهيم، فرار می

کردیم و کار جدي و با دیسيپلين حتی اگر از این که به قول خودمان براي گشودن رمزهاي علم آمده بودیم احساس افتخار می

رساند که اصال کار مهمی در پيش نيست! یداد، اما استاد با این کارش ما را به این حس مسخت بود بيشتر به ما انگيزه می

  "اي بگيرید و خيلی هم مهم نيست... نمره

تر مدرک اي اینجا، که هرچه سریعاند که براي این آمدهانگار برخی استادهاي ما هم قبول کرده"گوید: یم يدیگر يدانشجو

 "ماند.میطوري مجالی، حسی براي پژوهش و کار علمی نبگيري و بروي بيرون،... این

م؛ یاشاره کرده بودند که ما به دنبال آن بود يزيقًا به همان چيان در واقع دقیجون دانشی،  ایانسان يفضا یوان شناساز منظر ر

 ط به آنان مخابره کرده بود. يمحشرایط که  یميرمستقيغ يهااميپ یعنی

 جلسات معارفه: استفاده از  توسعه کشور و حل مشکالت جامعه سازندگي و اهداف ترسيم -3-1-3

هاي بزرگ و شریف براي دانشجویان استفاده کنند تا هدفمندي توانند از جایگاه خود براي ترسيم آرماندانشگاه و اساتيد می 

همچون   هاي بزرگ و هيجان انگيز علمي و صنعتيآرماندانشجویان در مسير درس و پژوهش افزایش یابد. از این رو 

بهره است، باید در هر مناسبتی به عنوان افق کارهاي آینده دانشگاه ر حال حاضر از آن بییابی کشور به علومی که ددست

متنوع در طول سال تأکيد و یادآوري  تواند در جلسات معارفه مطرح شود و با محصوالت فرهنگیها میترسيم شود. این آرمان

اعتماد به افزایش  کشور حاصل شده است باعثگردد. همچنين تشریح و بزرگداشت دستاوردهاي مهمی که تا کنون براي 

 گردد.می ينفس و خودباور

د؛ که خود هاي باالتر هستنم گروهی از دانشجویان سالیريشود که  در نظر بگیآشکارتر م یت مسأله هدف زمانيدرک اهم

-آورند. یک نمونه از آن گفتناموفق بوده، و در پاسخ به سواالت مشتاقانه دانشجویان تازه ورودي، کلمات نااميدانه بر زبان می

 ز دانشجویان در ادامه درج می شود:وگویی است که به نقل از یکی ا

نظریه باشد که دري به روي یک علم جدید بگشاید. او به او )دانشجوي سال چهارم( گفتم : من آرزو دارم پروژه من ایجاد یک “

گفت : حاال اشکال ندارد از این فکرها بکن، خوب است ، اما سه سال دیگر به این فکرها نخواهی بود، به فکر این هستی که 

 “.یها را پاس کنی و زودتر تمامش کنچطور درس
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رسد آنچه عموم اساتيد یبه نظر م ست؟يت کند چیسمت آن هدا که دانشگاه باید دانشجویان خود را به یهدف و رسالت بزرگ

هدف اصلی دانشجو را باید نه صرفًا در ارتباط با ابعاد فردي  نظر و همراه باشند، آن است کهتوانند در آن همیو دانشگاهيان م

جز این نيست. ما  نيز قيقتجمله اخذ مدرک( بلکه در ارتباط با ساختن جامعه و درمان دردهاي آن یافت، حزندگی او )من

همه باید بدانيم، و این نگرش را به دانشجویانمان هم انتقال دهيم که در قبال مردمی که بر مبناي ماليات اعطائی آنان در 

 ایم مسئوليم؛ و نباید تنها به اهداف فردي خود بيندیشيم.کشور به تحصيل پرداخته يهاهمين مدارس و دانشگاه

 گردد:یارائه مپيشنهادات  یادامه برخ تواند از همان روز معارفه آغاز گردد. درطرح این آرمان می 

  کليپ هاي ویدیوئی زیبا از مشکالتی که به دست اساتيد و دانشجویان درسالهاي گذشته حل شده است و مصاحبه

 د .گردهاي مناسب پخش با آنان، با ترکيبی هوشمندانه از موسيقی هاي ملی و رنگ و زیرنویس

  از آن جا که دانشجویان باورپذیري بيشتري نسبت به دانشجویان نزدیک به سن خود دارند؛ از دانشجویان موفق دوره

ها يها، مراحل، دشوارتوان دعوت کرد تا در جلسه معارفه یا سایر موقعيتهاي مختلف میهاي باالتر و اعضاي پروژه

این الگوها از همان روز اول اثر سخنان آميخته به یأس  .کنندونحوه کار خود را در مسير رسيدن به موفقيت تشریح 

  را از هر جا که باشد کاهش خواهند داد. 

 ازهاي مردمی سروکار يهایی که با دردها و نتوان از گروهبراي افزایش اهتمام دانشجویان به حل مشکالت جامعه می

هاي کم بضاعت هاي خاص به دیدار خانوادهمناسبت ها دردانيم که برخی از این جمعيتدارند پشتيبانی نمود. می

 کنند.آوري شده را بين آنان توزیع میهاي جمعروند و کمکمی

 توان گروهی دانشجویی تشکيل همچنين براي افزایش بينش دانشجویان نسبت به نيازهاي صنعتی و فنی کشور می

تواند با استفاده از ه سایر دانشجویان است. این گروه میب داد؛ که وظيفه اش تحقيق، شناسایی این نيازها و اعالم آن

هایی که صورت می دهد و... کمبودها را شناسایی کند و حاصل کارهاي مراجع و تحقيقات ملی موجود، مصاحبه

تواند یک جلوه هاي شورانگيز این گروه در دانشگاه میهاي گوناگون در دانشگاه عرضه کند. ارائهخود را به شکل

هاي دانشجویی هاي مناسب براي تحقيقبراي دانشگاه ایجاد نماید.  ممکن است این اطالعات در انتخاب زمينه خاص

این گروه براي مطالعه نيازهاي صنعت  يهاهاي تحقيقاتی دانشگاه نيز سودمند واقع گردد.  طرح و فراخوان و پروژه

از جمله براي  ا براي دانشجویان زیادي،ورد عالقه ردر حوزه مرتبط با هر دانشکده؛ فرصت کار علمی و پژوهش م

نماید. فراهم می ،دانشجویان سال اول که اشتياق پژوهش دارند اما هنوز دانش فنی کاملی در طراحی و ساخت ندارند

در  آور همکاري و اعالم کننده نيازهاي کشورها؛ پيامدانشگاهتبادل اطالعات ميان تواند با می هاهمچنين این گروه

 ها باشد.دانشگاه

 

 با محيط جدید يعوامل مرتبط با سازگار -3-2

 يدارد که در مسير تشکيل احساس تعلق خاطر به محيط دانشگاه به وجود آمده، یا در سازگاراین بخش اشاره به مشکالتی 

 .اندمشاهده و ثبت گردیده یدانشجویان با شرایط جدید محيط و آموزش
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 خواندن در دانشگاه  دبيرستانروش متفاوت درس عدم آشنایي با  -3-2-1 

عموما بسيار ریزنگرانه و با هدف به یاد آوردن تمام جزئيات  (به علت مواجهه با کنکور)در حال حاضر مطالعه قبل از دانشگاه  

انشگاه بر درک گيرد، اما درس خواندن در دمندرج در کتاب، و حتی گاها با حفظ کردن تمام روابط در حين مطالعه صورت می

 هاي محوري استوار شده است.هاي منطقی مطلب و پرورش توانایی استنتاج سایر مطالب درس از آن پایهپایه

شود تعداد قابل توجهی از عدم آشنایی به این نکات و ناآگاهی نسبت به نحوه تنظيم مطالب در رشته آنان، باعث می 

ها نسبت به تجارب قبلی خود، احساس ناتوانی و سردرگمی کنند و دچار دانشجویان سال اول در مقابل حجم زیاد کتاب

 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. 

تواند مورد توجه مدیران و مشاوران تحصيلی قرار گيرد. اگرچه نشریات مرتبط با این ه میریزي براي این اقدام پيشگيرانبرنامه

تواند در کنار یک درس کوچک تک واحدي در ما مطالب الزم ميشوند، اچاپ و توزیع می یمساله هر از چندگاه

 هاي اول ارائه شود. هاي مختلف آن، در سالدانشکده، براي معرفي آن رشته و جلوه

 

 هاي اولهاي سالکمبود مجال خالقيت در درس -3-2-2

گذارد ، از تر مجالی براي خالقيت میکه کمدوران متوسطه هاي آخر پس از درس خواندن در سال جدید يوروددانشجویان 

براي هر “ يتخالق“خود استفاده کنند. هاي خالق ذهن توانند بالفاصله از جنبهدانشگاه تصور محيطی را دارند که درآن می

کردند که تا دوران هاي خود مطرح میهاي آموزشی است.؛ و دانشجویان در گفتهانسانی بسيار شورانگيزتر از دیگر فعاليت

ریزي اند، اما برنامهآن بوده "پرواز دادن"دارند و در دانشگاه به دنبال  اند این توانایی را سربسته نگاهدبيرستان مجبور بوده

 دانشگاه همانند دبيرستان اغلب مبتنی بر خواندن و نمره گرفتن و پاس کردن دروس است.  هاي اولسال

ها  زود به شوم، صبحتصورم این بود که وقتي وارد دانشگاه مي “اي مشابه همين جمله دارند : بيشتر دانشجویان جمله

دو تن از  “ اش شده درس.اما این جا همه خوانم.کنم و درس ميروم، پژوهش ميآیم، به آزمایشگاه ميدانشگاه مي

ریزان بر این بوده است که در طول دوره کارشناسی دانشجو باید فرض برنامه“ گویند: کنند و میاساتيد این وضع را تایيد می

 “ یک سري اطالعات را دریافت کند.

)پروژه  دهدها میرسمی خالقيت را به آن حقيقت آن است که دانشجویان ایرانی امروز زودتر از زمانی که محيط امکان

شوند. فراهم کردن شرایط کارهاي می“ به وجودآوردن“و ورود به دوره کارشناسی ارشد( مستعد نوآوري و مشتاق  یکارشناس

ن در کند، و پویایی حاصل از آتحقيقی و نوآوري در سالهاي اول؛ انگيزه دانشجویان را به مطالعه بهتر دروس نيز بيشتر می

 دهد موثر است.جلوگيري از احساس یأس سال اول که در برخی دانشجویان رخ می
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 م:يکنیاشاره م ير به برخی از اقدامات پيشنهادیدر ز

  اي مدون ها و بر اساس جزوهها؛ زیر نظر مسئوالن آزمایشگاهها در ساعات خالی آنامکان استفاده از برخی آزمایشگاه

 ل اجرا براي دانشجویان سال اول که با همين هدف تاليف شده است.هاي علمی قاباز فعاليت

 هاي مشخصی در یک درس، که خود دانشجو را براي استنتاج یک تصميم اساتيد دروس پایه بر گنجاندن فعاليت

ذ اي اتخانتيجه علمی به تالش وادارد )ارائه درس با توجه به خالقيت دانشجویان.( به عبارتی در درس دادن شيوه

آموخته شود، وایجاد انگيزه در دانشجویان نسبت به مطلب به  -و نه فقط خود مطالب -نيز“ نحوه فکرکردن“شود که 

 ها نهادینه گردد.خواندن در دانشکدهعنوان روشی کارآمدتر از فشار امتحان براي درس

  د شود که در آن محتواي رشته و اي ایجااي چند جلسهاي واحدي درسی یا دورهدر همان سال اول براي هر رشته

بينی شده براي مهندسی در آن رشته و ساختار درسی پيش-هاي آن، استراتژي برخورد با مسائل علمیجلوه

دریابند که از دانشکده چه تصویري و چه انتظاراتی باید داشته  دانشجویان تبيين گردد؛ تا آنان نيز با دید روشن

 باشند.      

 یق یا ترغيب دانشجویان به درس خواندن توسط اساتيدنحوه تشو -3-2-3 

آورد و احساس است که نيروهاي دروني را به حرکت درمينباید از قدرت احساس غافل بود.  در کار کردن با دانشجویان

در  کردند وها را جذب میپيامبر اکرم )ص( با رحمت در گفتار و چهره و رفتار، انسان  دار این حرکت است.عقل سکان

 پرداختند.کنار آن به تعليم و دانا کردن)کار عقلی( می

 عموماً دو شيوه براي ترغيب دانشجویان به درس خواندن،  ممکن است توسط اساتيد محترم استفاده گردد:

این  توانيد کشورتان را رشد دهيد، برايهاي بسيار زیادي دارید، شما میشما توانایی":  با استفاده از کلمات مثبت الف(

این امتحان براي شما که درسخوان هستيد ساده است، ولی تمام تالشتان “؛   “ها را بپذیرید و کار کنيد.بيداريهدف باید شب

 “  را براي حضور ذهن در مطالب باید به کار ببرید.

خوانيد... شما که درس نمی“ ؛  “شوم..تر میبا این وضع درس خواندن شما هر روز افسرده“   استفاده از کلمات منفي: ب(

-نه!  گوش نمی کنم، من و شما که به کتاب پروفسور ... نمی“؛   “آیند.ها به کالس من مینخواندانم چرا هميشه درسنمی

  “ام را سر بردي .توانيم ایراد بگيریم .. حوصله

برد. نقطه ه درون مخاطب را هم از بين میبرخی از نيروهاي سازند زیرا، سرزنش ابزار خوبي براي هشيار کردن نيست 

شوند و به مراتب هایی است که ولو به ميزان کوچک از دانشجویان ظاهر میها و تالشمقابل این کار تایيد و تشویق توانایی

را به با محيط جدید(  ي)گام اول در مراحل سازگارامنيت ، احساس گر، احساس محبتید ياز سوموثرتر است. 

کنندگان کننده یاران مهربان باشد و نه مطالبه یآید که کلمات اساتيد تداعیبه وجود م یمحيط امن وقتآورد. دنبال مي

کند که همه اساتيد، یاور او و براي رشد او در کنار او هستند. اگر چه واقعيت امر گر. محيط امن این احساس را القا میسرزنش
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-شود که دانشجو و استاد در یک جبهه براي رشد خود و کشور میمين حس میهم چنين است، اما در مظاهر رفتاري نيز ه

شود )ولو دانشجویان از نظر شود این احساس القا میکوشند.   برعکس، در محيطی که کلمات منفی و سرزنش مکرر بيان می

 منطقی بدانند که چنين نيست( که استاد در یک جبهه و دانشجو در جبهه دیگر قرار دارد. 

 

 رفتار آميخته به احترام و ارزشگذاري به جایگاه دانشجویان ضرورت  -3-2-4

دهد که شخصی با جایگاه ارزشمند و مؤثر در محيط دانشکده به شمار یبه دانشجویان نشان م یرفتار توأم با احترام و مهربان

 یرغم ناراحتدست( به خصوص وقتی علیاعتنا، )همچون رد کردن با اشاره روند. در نقطه مقابل، برخوردهاي سرد و بییم

 گيرد. یاو مورد توجه قرار نم ییابد، نشانه آن است که کرامت انسانمخاطب ادامه می

به وظایف اداري خود در سطحی عاري از توجهات انسانی و عاطفی، به  افرادوقتی دهد یمشاهدات ما نشان متر به عبارت ساده

محرکه دانشجو با دانشگاه همسو نشده و دانشجو بين خود و مسئولين احساس فاصله  يهاد، نيرونکنیمصورت مکانيکی عمل 

د اشتياق به ی، در اکثریتِ قریب به اتفاق دانشجویان ورودي جدگانکه بنا بر تجربه نگارنداست  یدر حالاین کند.  یم

بيعی است که تکرار این برخوردها و مواجهه دانشگاه بسيار زیاد است.  ط یو کمک به رشد علمدانشگاه با مسئوالن  یهمبستگ

احساس تعلق به محيط را در او  تواند یممسئوالن دفتر دانشکده(،  ياساتيد یا از سو يمهري )مثالً از سوو بی يبا سرد

موقت  کند که حضور او در این محيطیسازد. دانشجو احساس متفاوت بینسبت به محيط دانشگاه  او را احياناًکمرنگ نماید و 

یکی از هزاران نفري است که باید کار اداري آنان را انجام داد تا فارغ التحصيل "ا از نظر مسئولين اداري یشود و گوتلقی می

  "شوند و از این محل بروند.

 اجازه دهيد این مورد را با نقل قول از دانشجویان ادامه دهيم :

، من محترمانه با ایشان صحبت می کنم اما او با لحن تحکم آميز از بعضی از مسئولين خيلی بد با آدم برخورد می کنند "

دارد. به براي من استفاده می کند و وقتی کاردارد مرا با تکان دادن پشت دست بيرون اتاق نگه می "تو "شخص  ضمير دوم

 "تر است.ها برایشان از نياز من مهمرسد نظم اداري آننظرم می

هایش، گویی هنوز هم آدم مهمی از نظر محيط به به وجود آمده بود این بود که با تمام تالشاحساسی که در این دانشجو 

خواست وارد دانشگاه شوم، پژوهش کنم، هرروز با فکر ساختن چيزي درگير من دلم می "آید. به گفته خودش : حساب نمی

جا هم شبيه یک دبيرستان بزرگ د که انگار اینشوباشم، خالقيت به خرج دهم، ... ولی گاهی احساس تلخی در من ایجاد می

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.

 در برخوردهاي روزمره دانشگاهاساتيد و مسئوالن ، در احترامی که  نسبت به آن اگر ارزش دانشجو بودن و احساس مسئوليت 

خود را عضو محيط دانشکده و متعهد به حفظ این جایگاه خواهند کوشيد و  يدانشجویان براگر شود، جلوه با دانشجویان دارند

  احساس خواهند کرد.اهداف بزرگ آن 
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ه دانشجویان مراجعه کننده تواند صرفًا با داشتن لبخند و لحن احترام آميز، تحول عظيمی در روحيیک مسئول دلسوز می

تواند در مخاطب ایجاد کند نباید کم مایه انگاشت. در بسياري از ایجاد کند. به راستی اثري را که یک برخورد خوب می

ترین ارتباط بين فردي یکی از مهم شود که مهارتهایی برگزار میهاي موفق براي ایجاد یک فضاي سالم انسانی، دورهسازمان

کند داراي شخصيتی قوي و شرح صدر باشد است. الزم است کسی که براي ارتباط با دانشجویان قبول مسئوليت میهمفاد آن

 و در انتخاب این افراد صرفاً به معيارهاي اداري موجود اکتفا نگردد. عالوه بر این در یک دانشکده تلقی عمومی اساتيد از جایگاه

جا که استاد دهد. از آنتعيين کننده دارد و رفتار کارکنان را نيز تحت تأثير قرار می دانشجویان و ساختار مطلوب، عموماً نقشی

ها بيشترین ارتباط و نقش را در قبال دانشجویان دارد، کارکنان و کارمندان نيز شيوه ارتباط خود را نسبت به  در اکثر زمينه

احترام اساتيد نسبت به  سته به جایگاه اساتيد در دانشکده،ب کنند. از این رودانشجویان تا حد زیادي با اساتيد تنظيم می

 دانشکده را  نسبت به دانشجویان به دنبال خواهد داشت. همکاراندانشجویان، اغلب احترام سایر 

 

 پذیري و توجه به نظرات دانشجویان، و ایجاد فضاي مشارکت دانشجویان انتقادضرورت  -3-2-5

چه براي ارتقاي آن مؤثر بودن در محيط دانشکده یا دانشگاه، دانشجویان باید بتوانند آنو تعلق دیهی است که براي احساس ب

داشته  يانسان به آن چه خود در ایجاد آن نقش ، زیرابينند مطرح کنند و به ثمر نشستن آن را مشاهده کنندالزم می

اجرا نباشند، الزم است پاسخی منطقی و  اگر برخی از پيشنهادات به دالیل مشخصی قابل. نگردياست با تعلق خاطر م

 شود. ها داده متکی بر قوانين در قبال آن

توانند در تواند به دانشجویان محول شود. دانشجویان میهایی که نيازمند اداره دائمی است بسياري از کارها میغير از مسئوليت

يلی خود مشارکت جویند و در برگزاري مراسم و طراحی و ساخت امکانات مورد نياز دانشکده خود به تناسب رشته تحص

تواند در کنار آموزش علمی، احساس ها به عنوان نماینده دانشکده قبول مسئوليت کنند. به این ترتيب دانشگاه میجشن

 ند، بارور سازد.یبه زودي در جامعه قبول مسئوليت نما یستیپذیري را هم در دانشجویانی که بامسئوليت

 ان در  دانشکدهیبه رسميت شناختن و گرامي داشتن عضویت دانشجوضرورت  -3-2-6

توان فضاي مناسبی براي افزایش همدلی و ترسيم اهداف مشترک ایجاد یکی از ابزار این کار جلسه معارفه است، که در آن می 

هاي د و وروديياز اسات جمعیتوان به نصب عکس دستهها تجربه شده است مینمود. از کارهاي دیگري که در برخی دانشکده

از راهروها اشاره کرد، که عالوه بر کمک به احساس تعلق و عضویت در یک مجموعه مهم،  یکیهر سال آن دانشکده در 

 برد. احساس صميميت را نيز باال می

  يکار علم يهانهيزم در تنوعکمبود  -3-2-7

-نهيشود زمیاز و... باعث ميکشف ن ي، اردوها"يصفرواحد" يهاشگاهیا آزمایها مانند مسابقات، پروژه یعلم يهاتنوع فراخوان

محدود به امتحانات و نمره باشد،  یت در کار علميموفق يهانهيه وجود داشته باشد. اگر زمياول يهاتياحساس موفق يبرا يا

خود ممکن است شوند، ینمره مدرس خواندن دچار افت  يهابا روش ییان که در سال اول به علت نا آشنایاز دانشجو ياريبس
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 یکنند. در برخیاحساس م یط را نسبت به خود منفيافته و ضمن احتمال کاهش اعتماد به نفس، نظر محیرا ناکام  و ناموفق 

 از دانشکده گردد.  يجاد فاصله و دلسردیتواند باعث ای، مییاول دانشجو يهاط در سالين برداشت از محیموارد ا

ن در نزد والدیدارند، و نيز آنان که  "منحصر به فرد بودن"نياز به  يموفقيت و ارضا يبرا يدیگر يهاصهعردانشجویانی که 

توانند عزت نفس خود را حفظ کرده و آن را از پشت گرمی و اعتماد و باور برخوردار هستند میاز اساتيد  یخود، یا حداقل یک

 به نمرات خود وابسته نسازند. 

 

 دانشگاه يحمایت يخانواده، دانشکده، و نهادها يبرا یيراهکارها -4

 نقش خانواده  -4-1

 يهاچالش يفشارها تواندیخانواده در هر زمان م يق اعتماد به نفس از سویو تزر ی، پشتگرمیعاطف یبانيتوجه خانواده و پشت

مشکالت خود را در آن با  باشد که دانشجو يتواند نقطه امنياگر خانواده سرزنشگر باشد نم .سال اول را کاهش دهد

ت دارند، فرزند يا دائماً توقع موفقیکه سرزنشگر هستند  ییهادر خانواده افت کند.یان  بگذارد و کمک درين در میوالد

ا با یرود، ا در خود فرو یدهد، ن کاهش یبندد و ارتباط خود را با والددر قبال همه مشکالت خود لب از سخن فرو ممکن است 

د. یبه حل مشکل فرزند خود نما یتواند کمک چندانینم يان خانوادهيجه چنيکند. در نتهمسن و ساالن درددل  دوستان و

ان ما و فرزندمان برقرار باشد و فرزندمان يم يمناسب يو کالم يارتباط درک يستیکمک به فرزندمان، با يبرا

 تواند درک شود.ياحساس کند که در صورت طرح مشکالتش، حداقل م

 گردد:موثر واقع تواند یر در خانواده میز يکردهایرو

 دهد و شان جهت میتشویق دانشجویان به تفکر براي یافتن هدفی واال براي زندگی خود، که به مسير آینده زندگی

 کند.تالش آنان را معنادار می

 است، و بر اساس تجربه،  يارکه فرزندمان به آن عالقه ندارد. درس خواندن کار دشو ياعدم اصرار بر ادامه رشته

ها نداشته و ممکن است با ين دشواریغلبه بر ا يبرا یزه کافيکه به رشته  خود عالقه ندارند، انگ یانیمعموالً دانشجو

اول  يهاکه به رشته خود عالقه نداشته باشند و در ترم یانیمواجه شوند. در مورد دانشجو یر نزوليافت نمرات و س

 ينده در آن رشته تا حدودیاز کار آ يتمندیت در آن رشته و رضايدا نکرده باشند، موفقيپ به آن ياهم عالقه

ت آن است که يرد، واقعيار قرار گيما مع يها براظاهر رشته یستیگردد.  نبایه نمينامحتمل شمرده شده و توص

 اند.ساخته ين ظواهر کاذب است و هر کس را بهر کاریاز ا ياريبس

 ق به خود علم و معرفت.یا مدرک، بلکه تشویکسب نمره  يعدم فشار برا 

 دهد. برقرار نگاه داشتن عزت نفس یاو را مورد توجه قرار نم يهایی، چرا که دانشگاه همه توانادانشجو يهایید توانایيتا

 .یليحصت يهامقابله با مشکالت از راه تالش و کسب مهارت ي. شجاع کردن او برایگرمو دل ین پشتگرمياو و تام

 یليمهارت تحص يهاا شرکت در دورهی یليق فرزندان به استفاده از مشاوره تحصیتشو. 
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 نقش مرکز مشاوره  -4-2

 ر بکوشد:یتواند در امور زیمرکز مشاوره م

 د به نقش خود در ياسات يسازق آگاهیان سال اول، به عنوان مثال از طریدانشجو يها برادانشکده یانسان يفضا يارتقا

 نه.يزم نیا

 کسب  يد براین که بایکه در سال اول با آن مواجه خواهند شد، و ا يدشوار یان از روال آموزشیدانشجو يآگاه ساز

ع یق حضور مرکز مشاوره در جلسات معارفه، توزیتواند از طریم يسازن آگاهیداشته باشند. ا یآمادگ ییهاچه مهارت

 رد.یاول انجام پذان سال یمختص دانشجو يهابروشورها و کارگاه

 يهاان سال اول و در صورت امکان گنجاندن سرفصلیدانشجو يبرا "یليتحص يهامهارت" يارتقا يهادوره يبرگزار 

 گردد.یان ارائه میدانشجو يکه در سال اول برا یزندگ يهاا مهارتی  "با رشته ییآشنا" يمربوطه در دروس اجبار

 با آموزش دانشگاه.  یدر هماهنگ یان مشروطیدانشجو يبرا یليصتح يهاش مهارتیافزا يهادوره يبرگزار 

 ها در نمرات آن یر نزوليکه س یانیبا اداره آموزش و دعوت از دانشجو يان در همکاریمنظم نمرات دانشجو یبررس

 شود. یص داده ميتشخ

 يهاحلفرزندان و راه يهاازينآنان از نوع  يسازو آگاه یليان، درک علل افت تحصیک با خانواده دانشجوینزد يهمکار 

 به آنان.  یدگيرس يمناسب برا

 

 نقش دانشکده  -4-3

ند اتصال دانشجو به دانشکده و یاز مشکالت سال اول، فرا يريشگيتواند توسط دانشکده اجرا گردد تا ضمن پیر میموارد ز

 :ل گردديتسهدر محيط جدیداو  یابیخود

 ه در دانشکده. یدروس پا يبرگزار 

 د با محبت و پرحوصله.يبا رشته، توسط اسات ییآشنا يهادوره ياربرگز 

 يدهایصنعت، بازد يازهايکشف ن يان سال اول مانند اردوهایدانشجو يبرا یگروه یت علميفعال يهاجاد فرصتیا 

 .یو مسابقات علم یعلم

 مانند جلسات يمعنو ییان، به خصوص در فضاید و دانشجوياتصال اسات يدر خارج از کالس برا ییهاجاد فرصتیا ،

 و... یارتیز ي، اردوهايگفت و گو، افطار

 یو کار گروه یصنعت يهاها در قالب پروژهتينامعقول در امتحانات و مجال دادن به خالق یدگيچياجتناب از پ. 

 سال اول هستند. يهاکه دچار چالش یانیت از دانشجویبا مرکز مشاوره به منظور حما یو هماهنگ يهمکار 
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 يبندعجم -4

با محيط  ياحساس تعلق خاطر و سازگار يگيرکه دانشجویان سال اول را در شکل یدر این مقاله کوشش شد مجموعه عوامل

و نظرات به دست امده از  يسازد، بر اساس مشاهدات ثبت شده، مطالعات موردیو پویایی در آن با چالش مواجه م یآموزش

 يروان يمحيط نيازهابا  يتقسيم شدند در سازگار يو هدفمند يه سازگارگردد. عوامل به دو دست یدانشجویان بررس

 ی، خشکي)سرد یانسان يتشخيص سالمت )گرما، پویایی، انگيزش( یا عدم سالمت فضا يتواند مبنایوجود دارد که م يمتعدد

ضه گردید.  در خصوص در دانشکده شناسایی و عر عوامل مختلف مرتبط با این نيازهااز  یو رخوت( دانشکده باشد. برخ

که  یدانشجو به عنوان عامل ی، اهميت آن و عوامل موثر بر آن در دانشکده بحث شد و نقش هدف و بينش شخصيهدفمند

سازد مورد بحث قرار گرفت. مشخص است که دانشجویانی یاثر میاز عوامل دشوار دیگر را بر سالمت روان دانشجویان ب يبسيار

اند و دانشگاه را نه مقصد )و محلی براي مطرح شدن نشگاه داراي هدف بسيار مهمی در ذهن خود بودهکه از ابتداي ورود به دا

-بينند، دچار سير کاهش اعتماد به نفس نمیتر میتر و آرمانیخود به عنوان هدف( بلکه بخشی از راه به سوي هدفی بزرگ

با درس خواندن در رشته کشاورزي به روستاي پدري بازگردد  شوند. به عنوان مثال دانشجویی را در نظر بگيریم که مصمم است

و زراعت پدر را با مبانی علمی گسترش دهد و با تأسيس دفتري، کشاورزي منطقه خود را متحول سازد. چنين اهدافی که به 

ارزشی و مسئوالنه بينی شوند معموالً شفاف و عينی و برخاسته از یک جهانها منجر میحفظ سالمت روان و مقاومت در سختی

 یحمایت يها و نهادهاها، اساتيد و دانشکدهبه دانشجویان سال اول توسط خانواده یرسان يیار يهستند. نهایتاً راهکارهایی برا

 دانشگاه مانند مراکز مشاوره ارائه گردید.
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  Abstract                                                                                                   ه التينچکيد

 

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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