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

 دهیچک
 هایها، نابساماناز انحراف یاریبس شهیر انیدانشجو یلیتحصفتاُ

 ت،یاهم نای رغمو به باشدمی یعاطف -یروان یهایو آشفتگ
 ،یاکتشاف یکردیبا رو یتاکنون در کشورمان مطالعات کاف

 انجام نشده انیدانشجو یلیتحصفتنشانگان اُ بازنمایی منظوربه
روش استفاده از با کردیم تا  در مطالعه حاضر، تالشاست. 

 یجمع ستهیزدر ادراک و تجربه یمعناکاو ی وفیتوص یدارشناسیپد
 یهانشانه، دانشگاه تهران انیو دانشجو علمیاعضای هیأتاز 

 را دانشگاه تهران یدوره کارشناس انیدر دانشجو یلیتحصفتاُ
 انیاز م را کنندگان پژوهش. مشارکتکنیم یی و بازنماییشناسا

برق و  یمهندس یدانشکدها انیو دانشجو علمیاعضای هیأت
با  با،یز یهاعلوم و هنر ،یخارج اتیزبان و ادب ت،یریمد وتر،یکامپ

اعضای در گروه کردیم؛ انتخاب یمالک یریگاستفاده از نمونه
 احبهدر مص انیو در گروه دانشجو 19پس از مصاحبه  هیأت علمی

در  شتر،یب نانیاطم یاما برا آمد؛دستبهها داده ی، اشباع نظر10
 نفر ادامه 20تا  دومنفر و در گروه  28تا  را هامصاحبه اولگروه 
 یگردآور افتهیساختارمهنی ها با استفاده از فن مصاحبه. دادهدادیم
 MAXQDA افزارو نرم یزیراهبرد کُال مبتنی برو 
 یریباورپذ ،یریدپذأییت ،یریاتکاپذ شافزای منظور. بهدیگردلیتحل

در زمان  ینیو بازب یبازرس» یهاوهیها، از شصحت داده
 دیو تأی یاز نظرات همکاران پژوهش یریگبهره» ،«یکُدگذار

مرور متوالی . کردیماستفاده « مدتیطوالن یریدرگ»، و «هاآن
 یبندو دسته ییشناسا ها، ما را بهها و مقایسه مستمر دادهمصاحبه

 رمضمونیهشت ز ،یشناختنو روا یرفتار ،یسه مضمون عملکرد
آمده، دستبر پایه نتایج به. رهنمون ساختنشانگان  26و 

از  یدتریاند، ابعاد جدمواجه شده یلیتحصفتکه با اُ یانیدانشجو
را  یلیتحصفتاُ یشناختو روان یرفتار ،یعملکرد یهانشانه

مواجه  یها و مشکالت متنوع و متعددو با چالش کردهتجربه 
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 مقدمه
کنند دانشجویان را تشویق می ،نوالؤرو مساینکلیدی برای توسعه کشور است و از ایدوره ،دوره آموزش عالی

زا ن دانشجویان در معرض شرایط استرسگرفتقرار باعث این امر دست یابند کهی توسعه بهتر هابه شاخصتا 
و ( 2014گارسیا،  -والسکو و دیلگادو -فرناندز، آگویلرا -سرانوو، آگوستا -رادیلوو، پرسیادو -)پووزو شودمی

 عملکرد دانشجویان خواهد داشت.  برخود را  اثرات
 انجام در شکست و ناتوانی ،هاآن همه مشترک وجه ست کها هشد ارائه متفاوتی تحصیلی تعاریف اُفت برای

معنای عدم تحصیلی به اُفت (.1386فر، نیازی و امینی، تمنایی) است رسمی دوره تحصیالت آمیزموفقیت و اتمام
که فراگیر  به این معنا(. 2017موسوی، و ال زبیدی)عبدلرزاق، کمال، محسن، طارق، ال موفقیت در آموزش است

توان کاهش عملکرد را می تر در تحصیل و آموزش نزول کرده است. پس آناز یك سطح باالتر به سطحی پایین
به  ،فراگیری که از نظر نمره ضعیف است ،دهدمی رختحصیلی  اُفتهنگامی که (. 1378)رحیمی،  فراگیر دانست

 (. 2017 ،)ویدیاستوتی، کورانیاوان و چاندرا کندمیرسد و معیارهای دانشگاهی را برآورده نمیانتظار خود ن
عوامل  پژوهشگران هریك از و است شده انجام تحصیلی اُفت با مرتبطعوامل  پیرامون زیادی یهاپژوهش

 نظرانصاحب توسط نظرات مختلفی و هاو دیدگاه( 2006 سو، و سو) انددانسته مؤثر زمینه این در را متعددی

 وجود دارند عوامل از ایمجموعه که است آن سخن این گردیده است. معنای ارائه حوزه این اندیشمندان و

فر، نیازی تمنایی) گردندمی آموزشی نظام انسانیغیر و انسانی منابع اتالف آن تبعبه و تحصیلی اُفت باعث که
نقش تعامالت بین دانشجویان و  توان بهمیاند، شده ی که در تحقیقات شناختهعواملز جمله ا(. 1386، و امینی
 در کنار عوامل عوامل روانی ،(2016 )بانرجی، فقدان محیط مثبت و حمایت ،(2018کاهو و نلسون، ) دانشگاه

 اشاره داشت.( 2006 اجتماعی )کابریرا، توماس، الوارز و گنزالس، و سازمانی اقتصادی، خانوادگی،آموزشی، 
)فیروو و  نمره آزمون ورودی در دانشگاه و سطح تحصیالت خانواده شناخته شده شامل: عواملدیگر همچنین 

ن، )فارگگیا، ها دانشگاهیای اجتماعی و رفتارهای هراهبردهای یادگیری، مهارت ،(2019لیاندرو آلمیدا، 
، مدتمدت تا طوالنیهبود مدیریت مناسب تصمیمات کوتاهمثبت ب تأثیرو ( 2018واتسون، موس و بوتتومز، 

موزش عالی آبطه میان ار .است (،2016علمی، موارد فنی )کالیمونیا، خودیرواب و کوینوازولبرک، ت أهیطراحی 
 لیوبومیرسکی، شلدون و اسکید است و نتیجه تحقیقات شده نشان داده ،(2011) لیدر نتایج تحقیق  و شادی

 کید دارد.أت و تحصیلی افراد شاد اجتماعی و خانوادگی فردی، بازدهی باالتر(، بر 2005)
 عواقب که است اجتماعی اساسی معضل یك بلکه ؛فردی مشکل یك تنها نه ،تحصیلی دانشجویان اُفت

اگر هم به ترک تحصیل  زیرا (.1385)جوالیی، مهرداد و بحرانی،  شد خواهد جامعه نیزگیر گریبان آن از ناشی
ترین اهداف تحصیالت دانشگاهی، آموزش و فراگرفتن یك حرفه است، که یکی از مهمنینجامد، با توجه به این

، پتریدس) باشندتوانند، مضرات و خطرات فراوانی برای جامعه و کشور داشته آموختگان ناکارآمد میدانش
خورند، کسانی که از نظر تحصیلی شکست میهمچنین،  (.2005، پرئموزیك، فردریکسون و فارنهام -چامارو

تحصیلی  اُفت (.2004، اوت)راف کنندهای اجتماعی و اقتصادی چشمگیری را تجربه میدر طول زندگی چالش
د، بر زندگی اجتماعی و فردی انجامناپذیر میهای جبراناتالف منابع انسانی و تحمیل هزینه بهکه عالوه بر این
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 ها،اتالف هزینه بر عالوه که است بدیهی(. 1391 آبادی و سلیمانی،شاهمخربی دارد )زارع تأثیردانشجویان نیز 

، و همکاران غیبی) شودمی وی روحیه رفتندست از و کار، سرخوردگی بازار به فرد نفتایراه دیرتر موجب
 یهاو سرمایه انسانی بالقوه نیروهای، نتیجه در و دهدمی را هدر کشور بودجه از میلیارد هاده هرساله (.1389

 اُفتخصوصیات دانشجویان دچار  تحقیقات متعدد(. در 1389)حنیفی و جویباری،  مانندمی ثمربی اجتماعی
چعبی،  چراغی،) ارتباط نامناسب با جنس مخالفداشتن  این خصوصیات جملهاست، از  شده بیان تحصیلی

از دیگر است.  (1388آشتیانی، شمسی و محمدبیگی، چنگیزیسیگار ) استعمال و (1395سلطانی و جعفری، 
هرندی و افشار، فصیحی)آقایی ستا هشد شایع دانشجویان برخی بین درامروزه ه ک -انگیزگیبی خصوصیات،

 دهدمی قرار تأثیرتحت را عملکرد چشمگیری طرزبهخود که  -امتحان اضطراب و -(1394اللهی ماهانی، نعمت

 تحصیلی خودپندارهتضعیف  سبب آن، تبعبه و( 2006 ،زوو  منگ ،لیو) تحصیلی اُفت نتیجه موجبات در و

کنند، به نتایج دانشگاهی تجربه میاحساساتی که دانشجویان در محیط  .است -(2001کوگ و فرنچ، ( گرددمی
اوستین، ) مهمی مانند سازگاری و موفقیت تحصیلی و همچنین سالمت و رفاه دانشجویان مرتبط است

تواند منجر به عملکرد ضعیف تحصیلی و بیماری می ،فشار روانیاضطراب و (. 2010ساکلوفسکی و مستورز، 
ی زندگی هاخواسته ،توان گفتمی(. 2012ساکلوفسکی، اوستین و مستورز، بیتون و اوسبورنه، دانشجو شود )

طور منفی ی درونی و بیرونی بههاخواسته ،بنابراین .شودمدرن موجب وقوع رویدادهای اجتماعی در جوانان می
  .(2014، و همکاران رادیلوو -)پووزو گذارندمی تأثیردانشجویان  بر عملکرد و موفقیت تحصیلی

عوامل  پژوهشگران هریك از و است شده تحصیلی انجام اُفت با مرتبطعوامل  پیرامون زیادی یهاپژوهش
 نظرانصاحب توسط نظرات مختلفی و هاو دیدگاه( 2006 سو، و سو) انددانسته مؤثر زمینه این در را متعددی

 وجود دارند عوامل از ایمجموعه که است آن سخن این گردیده است. معنای ارائه حوزه این اندیشمندان و

فر، نیازی تمنایی) گردندمی آموزشی نظام انسانیغیر و انسانی منابع اتالف آن تبعبه تحصیلی و اُفت باعث که
نقش تعامالت بین دانشجویان و توان به اند، میشده از جمله عواملی که در تحقیقات شناخته(. 1386، و امینی
 عوامل روانی در کنار عوامل ،(2016 )بانرجی، فقدان محیط مثبت و حمایت ،(2018)کاهو و نلسون،  دانشگاه

اشاره داشت. ( 2006 اجتماعی )کابریرا، توماس، الوارز و گنزالس، و سازمانی اقتصادی، آموزشی، خانوادگی،
)فیروو و  و سطح تحصیالت خانوادهنمره آزمون ورودی در دانشگاه همچنین دیگر عوامل شناخته شده شامل: 

، و همکاران )فارگگیا های اجتماعی و رفتارهای دانشگاهیراهبردهای یادگیری، مهارت ،(2019لیاندرو آلمیدا، 
ت علمی، موارد أ، طراحی هیمدتمدت تا طوالنیهبود مدیریت مناسب تصمیمات کوتاهمثبت ب تأثیرو ( 2018

آموزش عالی و شادی در نتایج تحقیق . رابطه میان است (،2016کوینوازولبرک، فنی )کالیمونیا، خودیرواب و 
 (، بر بازدهی باالتر2005ات لیوبومیرسکی، شلدون و اسکید )است و نتیجه تحقیق شده نشان داده ،(2011لی )

 کید دارد.أو تحصیلی افراد شاد ت اجتماعی و خانوادگی فردی،
. از ی انجام شده استدعدشناسی دانشگاه تهران، تحقیقات متتحصیلی دانشجویان دوره کار اُفتدر زمینه 

( و کرمی 1389ی )فتاشر ؛(1379) آجرلو ؛(1373) دستکی توان به مطالعات هزارجریبیجمله این تحقیقات می
تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی  اُفتعلل و عوامل  ،( اشاره کرد. در تمامی این تحقیقات1390) و زرافشانی
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ن چنین اتحصیلی نشده است و محقق اُفتهای دانشجویان دچار ای به نشانهمورد بررسی قرار گرفتند و اشاره
 ند.افتتحقیقی نی

اند گریبانبهدست آن با جهانی آموزشی هاینظام ههم معموالً که مسائلی انگیزترینبحث از ،تحصیلی اُفت
 نظر از ناخوشایندی اثرات کند ومی تلف را امکانات و انسانی نیروی بودجه، از توجهیقابل بخش ساالنه و

آزادیکتا، ) آوردمی وجودبه هاخانواده نیز برای را ایعدیده مشکالت و نمایدمی وارد فراگیران بر روانی و روحی
میزان افسردگی در دانشجویانی که به  ،دند( نشان دا1383) دی، فیروزکوهی، مظلوم و نویدیانبارآیلدا(. 1391

میان در  ،(1384) مند نیستند بیشتر از سایرین است. رفعتی، شریف، احمدی و ضیغمیهرشته خود عالق
تحصیلی وجود دارد.  اُفتمبستگی معکوسی میان افسردگی و ه هدانشگاه شیراز نشان دادند کدانشجویان 

دانشجویان مشروط و غیرمشروط دانشگاه اصفهان نشان داد که دانشجویان  ختیشناروانمقایسه وضعیت 
مشروط در مقایسه با دانشجویان غیرمشروط، از شدت عالیم بیشتری در زمینه وسواس، افسردگی، خصومت، 

)عبدالهی، آسایش، جعفری و رضاییان،  پریشی برخوردارنداختالل خوردن و روان ،های مرضیاضطراب، ترس
در میان دانشجویان  تحصیلی را اُفترابطه بین افسردگی و  ،نیز (1391) آبادی و سلیمانیشاهزارع .(1390

(، نشان داد که سالمت 1391) رام، صالحیان، فروزنده و علیدوستیآنتایج مطالعه دل. نشان دادند دانشگاه یزد
 سالمت و عد اضطرابی و افسردگیبُله در أدانشجویان ناموفق کمتر از دانشجویان موفق است و این مس عمومی

های افکار جز مؤلفههای سالمت روانی بهکلیه مؤلفه ،نشان داد (1393) ابراهیمپور تر بود.عمومی محسوس
و عابدی  ستوارا مشروط متفاوت است و از نظران مشروط و غیرگرایی بین دانشجویپارانوئیدی و روان گسسته

( 2009) دزواکیفلی صفری یاسین و ادویاه باورهای انگیزشی دانشجویان مشروط و عادی متفاوت است. ،(1395)
در میان دانشجویان با پیشرفت  (فشار روانی)افسردگی، اضطراب و  سیشناروانمیزان مشکالت  ،نشان دادند

: خودکارآمدی، سیشناروانچهار ساختار  (،2018) کاهو و نلسون تحصیلی متفاوت است. اُفتتحصیلی و 
(، با 2019بیك، نیلور، آرکودیس و دبرووسکی )دانستند. ثر ؤاحساسات، تعلق و رفاه را در موفقیت دانشجویان م

تحصیلی دانشجویان اثر مفیدی  اُفتی حمایتی دانشگاه بر هایید کردند برنامهأبررسی دانشجویان سال اول، ت
، پکران .اندهبررسی کرد در عملکرد تحصیلی ،(2018) لیو، تنگ، لو و یانگرا  گرایی مثبتدارد. ارتباط کمال

(، نیز نشان دادند هیجانات منفی )فعال و غیرفعال( از قبیل خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی 2009) الیوت و مایر
در تحقیقات متعددی، نتایج نشان دادند صورتی منفی در ارتباطند. ترم دانشجویان بهو خستگی با نمرات میان

آشتیانی، شمسی چنگیزی) است سیگارمصرف عملکرد ضعیف تحصیلی یك عامل خطرناک شناخته شده برای 
؛ کاینونن و همکاران، 2019روبرت و همکاران،  ؛1391 و مرآثی، الرعایا، عطاریامین؛ 1388 بیگی،و محمد

استرس ناشی از تحصیل  تأثیر(، 2019) پاسکو، هترییك و پارکر. (2012؛ گو، تاکر، گرین، پوالرد و کندی، 2016
استفاده از مواد سوءاختالالت خواب و  ،مشکالت سالمت روان مانند افسردگی و اضطراب ،بر عملکرد تحصیلی

 ردند.ک شگزاررا 
از جمله  است. رفتارهای دانشجویان پرداخته شده، به تحصیلی اُفتبر دانشجویان دچار دیگری تحقیقات در 

 )سیدحسینی تقلب ،(2012؛ هاینز، 1389 ؛ ساکتی و طاهری،1375)زالی،  عدم مدیریت زمان: این رفتارها



 115                                             دهم سال ،4 شماره ،یپژوهش -یعلم شناختی،روان کاربردی هایپژوهش نامهفصل

 ؛ امیری1385)شریفی،  پذیریمسؤولیت ،(2004؛ سیزیك، 1393آذر، ؛ فعلی، صفرپور و رسولی1385 داورانی،

؛ 2014پور جوان، فرامرزی، احمد عابدی و نتاج، )تقی تمرکز کم و توجه نامناسب ،(1395لسانی،  و خراسانی
یامی، ص؛ 1393زاده و خوشنام، )مهدی مشغولیت با تلفن همراه در کالس درس ،(2010کراسچك و هالنگر، 
؛ کوزنکوف، مانز و تیتسوورث، 2013؛ دیزورنو، 1397 آبادی، فالحی و کماسی،؛ علی1396رستمی و ساالری، 

، ؛ کالرکa2008، نکردن احترام استاد و کالس )کالرکرعایت ،(2015کارپینسکی، ؛ لیپ، بارکلی و 2015
b2008) ؛ سابرامانیام، هانده و 2005کیت، بارنت، پتتیجوهن و گیلبرت، ) حضور نامرتب در کالس درس و

تحصیلی را مورد  اُفت(، رابطه بین استرس و 2018) آفریین، پریا و غیاثری توان نام برد.را می (2013کوماتتیل، 
، درک  یلیتحص اُفتنفس و عزت نیرابطه ب یبررس (، به2018) بررسی قرار دادند. نورونها، مونتیرو و پینتو

تحصیلی پرداختند. اسلومپ، بارا، پیچاراسکی و  اُفتی در دانشجویان دچار اقتصاد -یاجتماع نهیزم شیپ
 تحصیلی ضعیفو عملکرد  ی، عالئم افسردگیبا عالئم اضطراب گاریسمصرف که  (، نشان دادند2019) کوردییرو

(، ارتباط بین اضطراب و عملکرد تحصیلی را میان دانشجویان 2019) پانیا و بابیتا همراه است. سینگ، جاها،
در دانشجویان پزشکی نشان داد،  ،(2019) ناز، عبید، ناز، طارق و عالم نتایج تحقیق پزشکی بررسی کردند.

سوق  یو کاهش عملکرد دانشگاه یشانی، پری، افسردگاضطرابدانشجویان را به سمت  تصویر از خود منفی،
  د.دهیم

و اثرات ناخوشایند آن بر دانشجویان، تمامی تحقیقات انجام  تحصیلی اُفتبا وجود اهمیت زیاد  ،کلیطورهب
 (1393 ،یدالور و افضل ،ی)افضل تحصیلی، تحقیقات کمّی است اُفتشده در مورد خصوصیات دانشجویان دچار 

اده فتاو ارتباط آن با معدل یا تعداد واحد  یك خصوصیت با اجرا پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است و صرفاً
)فدوی، صالحی،  عدی استبُبر دانشجویان، چند تحصیلی اُفتات تأثیرکه حال آن. دانشجو بررسی شده است

 دچار که شجویانیندا(، 1388) فیروزنیا، یوسفی و قاسمیبر اعتقاد بناو  (1397پور، زاده و جوادیخدایی، مقدم

مواد،  جنایت، سوءمصرف و جرم معرض خطر در دیگر دانشجویان از بیش ،شوندمی تحصیلی اُفت
تحقیقات وجود تمام با . گیرندمی و روانی قرار خانوادگی اختالالت نهایت و در جنسی و جسمی هایاستفادهءسو

بلکه اثرات ناخوشایند آن بر روان و رفتار دانشجویان  ؛است تحصیلی کم نشده اُفتتنها میزان وقوع نه ،انجام شده
 نگر را بیانژرف یتحقیق دم شفافیت موضوع است و نیاز بهخود بیانگر عاین امر، است که  نی گذاشتهوفزبهرو

جسمی  تحصیلی بر عملکرد و سالمت اُفتپذیری متقابل تأثیرگذاری و تأثیرتوجه به با  ،دلیلهمینبهکند. می
این  این مطالعهتحصیلی در دانشجویان، در  اُفتو توجه اندک به ابعاد و نشانگان  سوو روانی دانشجویان از یك

تحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران انجام گرفت  اُفتهای شناسایی نشانه مطالعه با هدف
پاسخ ، «؟ه نشانگانی دارندچ شوند،مواجه می تحصیلی اُفتبا  دانشجویانی که» که الؤساین تا به ش شد تال و

 .داده شود

 روش
تحصیلی  اُفتهای این مطالعه در شناخت و حل مسائل و مشکالت دانشجویان دچار هفتاکه یتوجه به اینبا 

منظور شناسایی و بازنمایی به ،دیگرسوییهای کاربردی است. ازگیرد، از نوع پژوهشمورد استفاده قرار می
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 استفاده ازبا توجه به فقدان مطالعات عمیق در این حوزه، تحصیلی و  اُفتو نشانگرهای  های معناییوشهخ
رو، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی کیفی . از اینیابدضرورت میرویکردی اکتشافی برای کشف همه عوامل 

ربه زیسته تج در ضمن کاوش تا در تالش بودهها و نشانگرها دنبال کشف مضمونبه و روشی پدیدارشناسانه
آن نشانگان و ، تحصیلی اُفت معنا و مفهومدرک ، اندیلی مواجه شدهتحص اُفتاستادانی که با دانشجویان دچار 

هدف پژوهشگر از اجرای طرح تحقیق  .تحصیلی را شناسایی و بازنمایی کند اُفت دچاردانشجویان  در
نظران دو  صاحبکند.  ی هر پدیده یا مفهوم را از نظر گروهی از افراد بررسیاآن است که معن ،پدیدارشناسی

اند که روش یا تجربی را معرفی کرده 2یا تفسیری و پدیدارشناسی توصیفی 1شیوه پدیدارشناسی هرمنوتیك
ان در های انسگیرد و روش تفسیری به تحلیل تجربهختی مورد استفاده قرار میشناروانتوصیفی در مطالعات 

در  جایی که در این تحقیق دیدگاه استادان و مدرساناز آن(. 1391پردازد )بازرگان، نظر می پدیده مورد زمینه
ن امحققتحصیلی در دانشجویان دچار آن مورد واکاوی قرار گرفت و  اُفتها و نشانگرهای مضمون زمینه

های های شخصی خود و صرفاً استفاده از روایتاستنباطها بدون اعمال دنبال کشف، توصیف و تبیین دادهبه
  این مطالعه با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. ؛ بنابراینندبودکنندگان مشارکت

نیز به سطح اشباع نظری  است و حجم آن، هدفمند کنندگان در تحقیقات کیفیوش انتخاب مشارکتر
گیرد که در میدانشگاه تهران را در بر میدان پژوهش حاضر(. 1391)بازرگان،  های تحقیق بستگی داردسؤال

. است 1397مشغول به تدریس در دانشگاه تهران، در سال التدریس( ت علمی یا حقأ)هی استادان برگیرنده
 یك که مجموعه یك افراد ، تمامیگیری مالکنمونه دربود.  3یصورت هدفمند از نوع مالکگیری بهنمونه

 نظر در با ،اساساین(. بر2009تدلی و تشکری، ) گیرندمی قرار بررسی مورد باشند، را داشته مالک خاص

؛ ی انتخاب شدههابودن در رشته تهران دانشگاه دوره کارشناسییا دانشجو مدرس  -های الفمالک گرفتن
 پژوهش، در به مشارکت تمایل -تحصیلی و ج اُفتدچار  برخورد با دانشجویانتحصیلی یا  اُفتتجربه  -ب

جا که نظر به این های دانشگاه تهران، از آنبا توجه به گستردگی رشته .شد انجام کنندگانانتخاب مشارکت
که الزمه تحصیل در  نددر نظر گرفت این نکته را نامحقق ها در نظر گرفته شود،بود تا خصوصیات انواع رشته

شود. گروه آزمایشی برگزار می پنج دانشگاه تهران، قبولی در آزمون کنکور سراسری است و این کنکور در
گرفتن با در نظرای در تحقیق حضور داشته باشد تا بتواند کنندهاز هر گروه آزمایشی باید مشارکت ،بنابراین

ای از هر گروه آزمایشی رشته ،روگو کند. از اینوزیسته خود گفتنکات مربوط به رشته خود، در زمینه تجربه
کنندگان تحقیق انتخاب انتخاب شد و با مراجعه به دانشکده و دفتر گروه، با استادان رشته آشنا شده و مشارکت

با های مختلف، کنندگان در مورد وجود تفاوت احتمالی در رشتهشدند. در رشته هنر با توجه به نظر مشارکت
مصاحبه دانشجو  20استاد و نفر  28با  اًمجموع تحقیق این در نامحقق استادان چند رشته مصاحبه انجام شد.

 :است شده ارائه ،1در جدول  هاشوندههای فردی مصاحبهیژگیو در ادامه. ندکرد
  

                                                           
1. hermeneutic phenomenology 

2. empirical phenomenology 

3. criterion sampling 
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 استاد و مدرس کنندگانمشارکتهای فردی ویژگی -1جدول 

 شماره
سابقه 

 کار
رشته 

 تحصیلی
 کد

زمان 
 مصاحبه

 شماره
سابقه 

 کار
رشته 

 تحصیلی
 کد

زمان 
 مصاحبه

 دقیقه III-05 50 مدیریت سال 10 15 دقیقه I-01 50 مهندسی برق سال 30 1
 دقیقه III-06 60 مدیریت سال 30 16 دقیقه I-02 30 مهندسی برق سال 5 2
 دقیقه IV-01 40 شیمی سال 5 17 دقیقه I-03 45 مهندسی برق سال 6 3
 دقیقه IV-02 40 شیمی سال 15 18 دقیقه I-04 35 مهندسی برق سال 6 4
 دقیقه IV-03 35 شیمی سال 10 19 دقیقه I-05 30 مهندسی برق سال 5 5
 دقیقه IV-04 40 شیمی سال 17 20 دقیقه II-01 45 انگلیسی سال 5 6
 دقیقه IV-05 30 شیمی سال 3 21 دقیقه II-02 45 انگلیسی سال 2 7
 دقیقه IV-06 45 شیمی سال 2 22 دقیقه II-03 70 انگلیسی سال 20 8
 دقیقه V-01 35 تئاتر سال 20 23 دقیقه II-04 60 انگلیسی سال 20 9
 دقیقه V-02 40 تئاتر سال 10 24 دقیقه II-05 55 انگلیسی سال 25 10
 دقیقه V-03 50 موسیقی سال 3 25 دقیقه III-01 40 مدیریت سال 5 11

 سال 3 26 دقیقه III-02 65 مدیریت سال 5 12
طراحی 
 دقیقه V-04 30 صحنه

 سال 2 27 دقیقه III-03 50 مدیریت سال 17 13
طراحی 
 صحنه

V-05 35 دقیقه 

 سال 15 28 دقیقه III-04 70 مدیریت سال 25 14
طراحی 
 صنعتی

V-06 40 دقیقه 

سال بود  30تا  2کنندگان در پژوهش بین مشارکتکاری سابقه ،ستا همشاهد قابل 1جدول  در که طورهمان
ای مهندسی برق، زبان و ادبیات انگلیسی، مدیریت، شیمی، تئاتر، موسیقی، ههت علمی رشتأو مدرسان و اعضا هی

رشته زبان  ،نفر پنجطراحی صحنه و طراحی صنعتی در این تحقیق شرکت کردند. در رشته مهندسی برق 
نفر شش با  مجموعدر های هنری رشته نفر وشش  رشته شیمی ،نفر ششرشته مدیریت  ،نفر پنجانگلیسی 

ها با ترتیبی انجام شد مصاحبه .فتامصاحبه ادامه ی 28اشباع شد و تا  19ا در مصاحبه ههمصاحبه شد. مصاحب
 کننده انتخاب شود.مشارکت ،به نوبت های مختلفکه از گروه

 کنندگانهای فردی مشارکتویژگی -2 جدول

 شماره
شماره 

 ترم
رشته 

 تحصیلی
 کد

زمان 
 مصاحبه

 شماره
سابقه 

 کار
رشته 

 تحصیلی
 کد

زمان 
 مصاحبه

 دقیقه x-11 50 برق 4ترم  11 دقیقه x-1 40 مدیریت 8ترم  1
 دقیقه x12 60 برق 6ترم  12 دقیقه x-2 30 برق 6ترم  2
 دقیقه x13 40 نقاشی 5ترم  13 دقیقه x-3 35 شیمی 5ترم  3
 دقیقه x14 30 مدیریت 4ترم  14 دقیقه x-4 35 موسیقی 7ترم  4
 دقیقه x15 35 انگلیسی 4ترم  15 دقیقه x-5 30 مدیریت 8ترم 5
 دقیقه x16 20 برق 3ترم  16 دقیقه x-6 45 موسیقی 5ترم  6
 دقیقه x17 30 طراحی 6ترم  17 دقیقه x-7 45 انگلیسی 8ترم  7
 دقیقه x-18 25 انگلیسی 5ترم  18 دقیقه x-8 20 شیمی 5ترم  8
 دقیقه x-19 35 انگلیسی 7ترم  19 دقیقه x-9 20 شیمی 9ترم  9
 دقیقه x-20 40 شیمی 5ترم  20 دقیقه x-10 55 انگلیسی 4ترم  10
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از ترم سوم تا ترم نهم دوره کنندگان در پژوهش مشارکتاست،  مشاهده قابل 2جدول  در که طورهمان
 10ها در مصاحبه . مصاحبهنفر در تحقیق شرکت کردند چهاراز هر رشته و  ندبود دانشگاه تهرانکارشناسی 

 . فتامصاحبه ادامه ی 20 اشباع شد و تا
 کد یك ایشان از رکدامه هب کنندگانمشارکت اطالعات ماندنمحرمانه حفظ جهت ،است ذکر به الزم

کنندگان در از مشارکت شوند.کد شناخته می با تحقیق این کنندگانمشارکت ،به بعد این از که فتای اختصاص
 اُفتال پاسخ دهند که نشانگان دانشجویان دچار ؤبراساس تجربیات خود به این س تا تحقیق خواسته شد

شوند دانشجویی دچار متوجه می )بدون برگزاری آزمون( در کالس نشانگانیتحصیلی چیست و با مالحظه چه 
دقیقه بود.  33زمانی میانگین و با  دقیقه 70تا  20 در دامنه زمانی، مصاحبهزمان انجام هر  ؟تحصیلی است اُفت

ست ای ایافته مصاحبهرساختانیمه همصاحبشد.  دایته، هفتاساختارینیمه ایههمصاحب وسیلهبه هاداده گردآوری
 .دمیشوه مشابه پرسیدی پرسشهان هندگادپاسخم تمااز  د ووشیقبل مشخص ماز مصاحبه ت الاسؤر آن دکه 

 هیوـش، مصاحبهت مصاحبه جزئیای هنمادر رالبته اهند. دهند پاسخ ای که میخوند که به هر طریقآزاد هاآنما ا
این روش هنگامی استفاده وند. یند مصاحبه تعیین میشاطی فرد در ارین مود. انمیشو رکذ هاآنب ترتی ن وابی

 .شته باشددا ندگاهندخپاسی هایژگیو و عوموض هرابدرجامعی ت طالعاا، قبلاز گر مصاحبه شود کهمی
گی ربز نمونهباشد زم ا الـد یباشع موضو هربادرمشابهی دی بنیات طالعااهمچنین عالقهمند به کسب مجموعه 

 (.1396 ور،ال)دسی شوند ربرن هندگادپاسخاز 
صورت مستقل و اکتشافی های کیفی بهدادهتالش پژوهشگر در اجرای هر مصاحبه بر آن متمرکز بوده تا 

های و نتایج آن بدون چارچوب قبلی مورد تحلیل قرار گیرد. برای رواسازی پروتکل مصاحبه و پرسش دست آیدبه
شد و بعد از  های کیفی مشورتپژوهش نظران حوزهگروه علوم تربیتی و نیز صاحب استادانآن با تنی چند از 

 گردید.  ها آمادهنهایی برای انجام مصاحبه شان و اجرای نمونه مقدماتی، نسخهاعمال نظرات اصالحی ای
از فنون و راهبردهایی نظیر  ،در پژوهش کمّی( 2)معادل روایی درونی هاهفتای 1عتبارپذیریا برای ارتقای

کنترل  ،3همتایاننظر با کنندگان، تبادلمدت در محیط پژوهش و صرف زمان طوالنی با شرکتحضور طوالنی
تحلیل موارد ها، بخشی در تعداد سؤالمبتنی بر تنوع 5نگریسویهسه، استفاده شد. همچنین از 4از سوی اعضا

منظور تربیت، به تادان و متخصصان تعلیم وو نظرات چهار نفر از اس هاده در دادهش تفسیر 6منفی و متناقض
ها و شرایط فرضتالش شد تا با توصیف دقیق زمینه مطالعه، پیشهمچنین  .شد گرفته بهرهنظر نهایی، اعمال

 8)معادل روایی بیرونی پژوهش هایهفتای 7پذیریپژوهش و ارائه جزئیات آن، زمینه الزم برای افزایش انتقال

                                                           
1. credibility 

2. internal validity 

3. peer debrifing 

4. member check 

5. triangulation  

6. negative case analysis 

7. transfeability 

8. external validity 
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 ،)معادل پایایی در پژوهش کمّی( به پژوهش 1قابلیت اطمینان منظور ایجادهب فراهم شود. در پژوهش کمّی(
های ها، تفسیر و تحلیلگیریمتصمی ها، نحوهتالش شد تا با تشریح جزئیات مربوط به چگونگی گردآوری داده

 فراهم شود. همچنین برای ارتقای« 2مسیرنمای حسابرسی» برای انجام ایطی شده در فرایند پژوهش، زمینه
شد تا با استفاده از یادداشت میدانی و تالش  ،)معادل عینیت در پژوهش کمّی( پژوهش هایهفتای 3ییدپذیریأت

ها، باورها و انتظارات ذهنی اندیشه پذیر استجا که امکاندر فرایند تحلیل و تفسیرهای انجام شده، تا آن
اقداماتی نظیر مرور  ،هابرای تحلیل داده .ها کنترل شودپژوهشگران در جریان گردآوری و تحلیل داده

شده و  بالفاصله بعد از انجام هر مصاحبه برای تعدیل و تکمیل مطالب یادداشتشده  های تدوینیادداشت
 انجام MAXQDAافزار و نرم (2015)نیکالس،  ی کاُلیزیاراهبرد هفت مرحلههمچنین تحلیل با استفاده از 

 های زیر برداشته شد:گام ،منظوراینبه شد.
طور مرسوم پروتکل نام دارد، چندین های ارائه شده که بهروایتها، داده برای آشنایی با عمق و گستره -1

از طریق راهبردهایی نظیر بازخوانی مکرر  ،منظوراینبهد. نها مأنوس شوبا آن نامحققمرتبه مطالعه شد تا 
توجهی با جوی معانی و الگوها، تالش شد تا آشنایی قابلوصورت فعال و جستها بهها، خواندن دادهداده
 گردآوری شده فراهم شود. هایداده

منظور استخراج جمالت مهم، به هر پروتکل مراجعه شد و جمالت و عباراتی که مستقیماً با موضوع به -2
 مورد مطالعه مرتبط بود، استخراج گردید.

درک معانی هر بهه تا گردیدتالش شده،  مرور منظم جمالت استخراجضمن کردن معانی، فرموله برای -3
 شود. بردهجمالت، پییك از 
هم، در قالب به شده و مرتبط ها تکرار گردیده و معانی فرمولهمراحل فوق برای تمامی مصاحبه -4
 قرار داده شد. مضامینهایی از خوشه
 گردید. نتایج در قالب توصیفی جامع از موضوع مورد مطالعه، تلفیق ،در ادامه -5
ای صریح و روشن صورت بیانیهتوصیف جامع پدیده تحت مطالعه بهمنظور درک ساختار ذاتی پدیده، به -6

 از ساختار اساسی پدیده، تدوین شد.
استفاده از نظرات  ،4بازرسی و بازبینی در زمان کدگذاری هها به شیودر این پژوهش پایایی دادهدر انتها،  -7

بازرسی و  هشیودر گیری شد. بهره 6مدتدرگیری طوالنیو  (5)ممیز بیرونی هاهمکاران پژوهشی و تأیید آن
، اطالعات کسب شده دوباره به نادست آمده، برای جلوگیری از بدفهمی محققبه بازبینی در زمان کدگذاری

استفاده از نظرات همکاران پژوهشی و در روش  ید آنان قرار گرفت.أیها نشان داده شد و مورد ترساناطالع
که در پژوهش حاضر  دادنظارت دارد، روش کار را مورد بازبینی قرار  نامحقق، کسی که به روش کار هاتأیید آن

                                                           
1. dependability 

2. auditing trail 

3. confirmability 

4. membercheak 

5. external audit 

6. prolonged engagement 
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ماه( درگیر هفتمدت زمان طوالنی )حدود  نامحققاین، برعالوهاستادان بهره گرفته شد. جمعی از از نظرات 
و بخشی از این زمان به حضور در دانشگاه و تعامل با استادان و مدرسان در فضای  هموضوع پژوهش بود
 .فتادانشگاه اختصاص ی

 هاهافتی
است و همه ساله مبلغ  تحصیلی هایدوره گیر سیستم آموزش در همهتحصیلی یکی از مسائل گریبان اُفت

برای دانشجویان و  این امر، شود وتحصیلی می اُفتهنگفتی از بودجه آموزشی صرف ضایعات ناشی از 
شناسایی عوامل مرتبط با  ،رو(. از این1392زاده، )فتحی کندهایشان خسارت مالی و اقتصادی ایجاد میخانواده
ها، داده آشنایی با عمق و گستره برایدر ابتدا ثر باشد. ؤتواند برای پیشگیری و کاهش این عوامل مآن می
جوی معانی ضمن وبازخوانی مکرر و جستبا  نامحقق کنندگان چندین مرتبه مطالعه شد ومشارکتهای روایت

صورت هها تایپ شد و ب. سپس متن مصاحبهندآشنا شد آوری شدههای جمعبرقرای ارتباط با روایات، با داده
قرار گرفت. سپس با مطالعه مجدد هر مصاحبه، جمالت و کلماتی  MAXQDAافزار ورودی در اختیار نرم

ر ثبت شد و هر متن هر مصاحبه افزادر نرم اولیهصورت کد هکه مستقیماً با موضوع مورد مطالعه مرتبط بود، ب
 .تبار مورد بررسی قرار گرفچند

بندی شود. هر کد گروه ،با توجه به معانی زیربنایی گردیدو سعی  شدسپس کدهای مشخص شده مطالعه 
 نامی تعیین شد و بعد مطالعه مصاحبه بعدی دقیقاً ،ها در سه گروه تقسیم بندی شدند. سپس برای هر گروهکد

ی قبلی مشخص هاد که در مصاحبهن هر کُفتا. از مصاحبه دوم به بعد، پس از یشدمطابق با همین مراحل تکرار 
شده جدید بود، به فهرست  فتااضافه شد و در صورتی که کد ی نظر در کد ثبت شده قبلیشده بود، کد مورد

اضافه  ،بندی انجام شدههای جدید به گروهکد ،گذاریافزار اضافه شد. در پایان هر کدکدهای موجود در نرم
 . گردید
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 هااساس بخشی از مصاحبهبر روند استخراج جمالت مهمهایی از نمونه :3جدول
کشیدن کنکور رتبه خوبی آوردن و با زحمت زیاد مدت دبیرستان زحمتخون که تمامی درسهابچهجوری بگم یه سری خب این

 ، حاال یا دانشگاه با چیزی که تصور داشتنهندنون به درس خووششدن عالقهکمها دید شه در ایناومدن دانشگاه تهران. اولین چیزی که می
. اگه بزارنکنار رو  تونن درسل شن تمومه. میبوکردن یا بهشون گفته شده قاشتباها فکر شدن و یا اصالًفرق داشته یا از سر کنکور خسته

 تودیگه . شهشون کم میانگیزهشن و می دلسرد ،زده باشیمشون تو ذوقدیم خود ماهایی که بهشون درس می دانشگاه یا رشته یا اصالً
بعضی از جلسات را ممکن  .ندارن پذیریمسؤولیتبرای حضور کامل در کالس  که هاولین نشانه این ،در واقع و کننهم شرکت نمی هاکالس

باید را الشی که ت هابرای انجام تمرین .و هستن انیعنی فقط می ؛ن در کالس حضور فعالی نیستوحضورش. ، زود برونندیر بیا ،ناست نیا
 کهن، نه ایکه نمره بگیرن هفقط برای این .نر، دنبال اجراش نمیهباششده  چیزی که در کالس تعریفیا تمرین یا پروژه یا هر ندانجام نمی

بر هم که مزید  های همراهنلفناین . ندمینگوش  حتی به مطالب و کننمینمشارکت کالس درس،  تو .تمرین چیزی یاد بگیرن اوناز 
در حال  ،ن مشغول هستنوبا تلفنش هااونهستم و  که وقتی من در حال صحبت متوجه نیستن . اصالًنفتانمی هااز دست بچه . اصالًهعلت
 .حضور دارن، هستن کالس توکه  به من و به سایر کسانی احترامیبی

بعد شب امتحان که  .نن نمره بگیرنترم هم نتوآخر سر امتحان که  هشمیباعث  وقت دادناز دست و ندناین درس نخو خب مسلماً
پا، روی دست، روی مچروین. فتامی کردنبه فکر تقلبوقت اون ؛یاد گرفت شبه هی هشنمی ، اماچقدر هم باهوش باشنهربینن می ،هرسمی

 . ننورسو به امتحان می نویسنمی ومطلبی ر هی جا بتوانن، روی لباس، روی میز و نیمکت، هری کوچكهابرگه
تازه عالئمی نشان  ،اولین امتحانی که دادن و نمره نیاوردن .و خوشحالناول که همه خوب شان چطور است؟ یانوضعیت رو

 جویانهپرخاشی هاواکنش ها. بعضیهگیری فردگرایی و گوشهدرونشامل  ،یی که عالمت این عارضه هستهانهوبعضی از نش، ندمی
 ما هم مقصریم. ،شنکه سرخورده میاینم تونم بگمی .البته شاید هم حق دارن ؛ندن میواستاد نش نسبت به سیستم آموزشی خصوصاً

دانشجو مغایرت  با انتظار ،هشدر دانشگاه به دانشجو عرضه میاین است که چیزی که  ،اوناسرخوردگی ترین دلیل تقصیر ما هم هست. مهم
ی هابعضی هم به روشکه  هبدترین قسمت این .هشمیدانشجو  عدم تمرکزشباعث  و همچنین،باعث دلسردی به مرور این امر . هردا

مشاهده کردم و سعی کردم با  شخصاً ،ی بارزی از این مورد آخر روهاکه مثال میارن یو حتی مواد مخدر روسیگار  مصرف مثلنامناسب 
، و فضای خارج از دانشگاه هاآمار باالیی در خوابگاه سفانه اخیراًأمتن کنم. وهدایتش ،هدانشجویان برخورد دوستانه کنم و به سمتی که مناسب

در حوزه تخصصی  واپسزدگیو دچار  افسرده شدهدانشجویی که  درکه  یهداریم که این بدترین عالمت مصرف مواد مخدردر مورد  خصوصبه
  .نیممشاهده ک تونیممی ،خودش شده

و نصیحت  نو تغییر رویه بدی ناز این لحظه تالش کنی هکه دیگ ن کنموکنم نصیحتشم من تالش میالبته بگ چکار باید کرد؟
م که شگاهی نگران می االت خارج از کتاب بود. استاد بد درس داده بود!ؤندیم. سما که درس خو ،نگخیلی جدی به من می . اوناکنممی
 ! هبخر وم مهندس رونه ساخته شده کدو. خهم دکتر برو، فرزند من پیش کدهسال دیگ 20

 وادگی رفتاها عقبتا بچه کمك کنن هه همدیگها بکالسیکه هم هاین ،انجام داد هشدر این مواقع می کار خوبی که معموالً هخب ی
 چرا؟. ننورسبه حداقل می ون روو تماسش کنناز بقیه جدا می ون روخودش ،ین شرایط رسیدنبه ا هاسفانه وقتی که بچهأاما مت ؛جبران کنن

. باور ندارنرو ن وخودش هایتوانایی ه. دیگه بودنن همچین نمراتی نگرفتوعمرش تو. نباخت ون روشد. خوجبران ندارن امیدی به هچون دیگ
 !! دنسادگی از دست میبه ور این فرصت ،. برای همین همتحت فشار عصبی زیادی هستن

 هااساس بخشی از مصاحبهبر روند استخراج جمالت مهمهایی از نمونه -4 جدول
. ز عالم و آدم طلبکارن. اونا انکرد فراهمن چیز رو براشو همهفوراً ها. خانوادهدست آوردنهتالش بساده و بدون  چیز رو همهی ما اصوالًهابچه

مثل حضور ترین اصول حتی در برابر ساده ،خورهبرمی شونچیز بهمهه. باید معاشرت کنن و با دیگران کنار بیاین طورهچکه  نیستنو بلد  فرزندنتك
کنه و حاضر حرکت می صفحه گوشین روی . دائم انگشتشتونشیننآروم نمی، حتی نشستن سر جایشان هم مسأله دارن توجه به درس، در کالس

ه ن ایناصطالحشو .خودشون رو بازگو کنن نظرو  شرکت کنن یکالس یهابحث تو، و گوش کنن رعایت کننخاطر کالس هم که شده هب نیستن
ی ما بدون هاکه در رشته در حالی ؛یه غوله نشو، براانجام تکالیف. کننمخالفت می ،بخواهیم یاد بگیریم ما هم چیزی رو .«حسش نیست»

و  ترم دانشگاه باشن 12 یا 10 ، حاضرنزمان ارزشی نداره .نویسناز روی دست ما می احتی تکالیف رو. به ریادگیری وجود نداره کردن اصالًتمرین
ه . همهافهمه جوونا و از این حرکارن بی شه وو جنگ می ای ندارهدرس فایده گن. میعمرشونه بخشی ازاین ن مهم نیست که برایشو اصالً

با . هستن ایدنیای دیگه یه تو اصالً ها. بچهستهان پی اینستاگرام و سلبریتیحواسشوهمه  .ن درس نیستفکرشو . اصالًنغیر از خودشو ،مقصرن
حاضر . «بریم آموزش» گنمیو  برنشکایت میبه همه جا و فوری و  اندازنداد و بیداد راه می ،گیرننمی شون رواولین امتحانی که نمره دلخواه

گرفته ن حالشو، رسهبه نتیجه نمیهاشون یتشکابعد هم که . «من نوشتم، استاد نمره نداد». مثال معروف ستن قبول کنن مقصر خودشون بودننی
ترین تمرین و ساده گرفتن استرس فوری م، دیدمبدن توضیح رو براشوبار هم که خواستم چیزی یه .شند میناامیو  انگیزهبی ،دلسرد ،دمقو  شهمی
 .شنمی سرخورده. خیلی سریع بازنمی خودشون رو . کامالًتونستن حل کنن رو
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ست که به شناسایی نشانگرهای ا هاروی یکی از مصاحبهبر کردن معانی فرمولهای از نمونه 4 و 3 هایدولج
 : شد منتجزیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشکیل مضامین های خوشهبندی شدند و ها دستهبا توجه معانی و متن مصاحبه، هانشانگرپس از شناسایی 
 شدند.

 هاهفتای

 و عملکردیرفتاری، »مضمون سه کنندگان به شناسایی های مشارکتعمیق و مستمر روایت تحلیل
، بودن در کالسنفعل، مدر کالس یانضباط، بیمخرب اداتی، عسرکشمضمون هشت زیر و «ختیشناروان

نشانگر  26ی و همچنین و عواطف منف جانات، هیبودنرغبت، بیشدهآموخته یرماندگ، دنامناسب یریادگی اداتع
یك از ، برای هر1ئه شده است و در جدول یك از مضامین به همراه زیرمضامین آن ارادر ادامه هرمنجر گردد. 

 کنندگان آورده شده است.های مشارکتزیرمضامین و نشانگرهای شناسایی شده، روایت

 رفتاری های مضمون اول: ویژگی
های دهند. نشانگرمضمون عادات مخرب را تشکیل می، زیر"جوییانزوا"و  "اعتیاد و مصرف سیگار" نشانگردو 
دهند ی را تشکیل میمضمون سرکشزیر "احترام استاد و کالس نکردنتیعار"و  "و مخالفت تیابراز عصبان"

یك از زیرمضامین به همراه ، هر5در جدول  را تشکیل دادند. رفتاریهای مضمون ویژگیمضمون، و این دو زیر
 است. کنندگان آورده شدههای مشارکتبخشی از روایت

نشانگرهای 

استخراج شده 

هایی از قسمت

هااز مصاحبه  

 یزدگو دل دلسردی -
 انگیزگیبی -

 درس کالس در نامرتب حضور -

 نبودنریپذتیولمسؤ -

 کم و توجه نامناسب تمرکز -

 درس با تلفن همراه در کالس  تمشغولی -

 احترام استاد و کالس نکردنترعای -

 دادن زمان خودهدر -

 تقلب -

 انزواجویی -

 و مخالفت تیعصبانابراز  -

 سرخوردگی -

 گاریو مصرف س اداعتی -

 افسردگی -

 یلیفت تحصعوامل اُ یرونیب اسناد -

 دامی فقدان -

 نییپا نفسبهاعتماد -

 یو فشار روان اضطراب -
 در کالس درس یقراربی -
 کردن روند کالسمختل -

 شده مطرح یدرس هایشنهادینکردن از پاستقبال -

 یمحسوس انرژ فتاُ -

 هانکردن در بحثمشارکت -

 فراوان یذهن تمشغولی -

 بودن زودرنج -

 ندهینسبت به آ یافراط نگرانی -
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 عملکردیهای مضمون دوم: ویژگی
دهند را تشکیل می نامناسب یریادگی اداتمضمون ع، زیرنبودنریپذتیولؤسو منداشتن مدیریت زمان  نشانگردو 

محسوس  اُفت، کم و توجه نامناسب تمرکز، مطرح شده یدرسهای شنهادینکردن از پاستقبالو چهار نشانگر 
دهند و پنج نشانگر را تشکیل می بودن در کالسنفعل، زیرمضمون مهانکردن در بحثمشارکتی و انرژ

با تلفن  تیشغولو م تقلب، نامرتب در کالس درس حضور، کردن روند کالسختل، مدر کالس درس یقراریب
مضمون  ،همتشکیل دادند. این سه زیرمضمون باانضباطی در کالس را مضمون بیزیر ،همراه در کالس درس

های یك از زیرمضامین به همراه بخشی از روایت، هر5در جدول  های عملکردی را تشکیل دادند.ویژگی
 است. کنندگان آورده شدهمشارکت

 شناختیروان هایمضمون سوم: ویژگی
و  ندهینسبت به آ یافراط یگران، نبودنزودرنج، فراوان یذهن تیمشغولی، اضطراب و فشار روانپنج نشانگر 

ی و زگیانگیبی، سرخوردگدهند. نشانگرهای ی را تشکیل میعواطف منفمضمون ، زیرنیینفس پابهاعتماد
 اسنادی و فسردگ، ادیفقدان امرا تشکیل دادند و سه نشانگر  بودنرغبتمضمون بیی، زیرو دلزدگ یدلسرد

های ، مضمون ویژگیمضموندهند و این سه زیرشکیل میمضمون درماندگی آمیخته شده را تی، زیررونیب
کنندگان های مشارکتهمراه بخشی از روایتیك از زیرمضامین به، هر5در جدول  شناختی را تشکیل دادند.روان

 است. آورده شده

 ها در مطالعه حاضرروایتو  نشانگرها ن،امیضزیرم مضامین، -5جدول 
 کنندگانهای مشارگتبخشی از روایت نشانگر زیرمضمون مضمون

های نشانه
 رفتاری

 سرکشی
 

عصبانیت و ابراز 
 مخالفت

نیز بر علیه سیستم  وکلیه موارد مخالفت نموده و نیز دانشجویان دیگر ر ها دراستادبا 
 .ننوشورآموزشی می

و به شکل  هها نسبت به کالس و نظام کالس وجود داراز مقابله در دانشجو ینوع
 .نشیدعواگونه م

نکردن رعایت
احترام استاد و 

 کالس

از  شی،وقتی وارد کالس میحاضر نیستن صاف بشینن.  .ذارننمیبه استاد احترام 
 .شننمی دبلنهم جاشون 

 .کننن صحبت میوش. انگار با پسرخالهذارننمیبه استاد احترام 

 عادات مخرب

اعتیاد و مصرف 
 سیگار

صبح  و موننجوری شب تا صبح بیدار میکنین چهمصرف دخانیات و مواد. فکر می
 .کشنمی زیمیان سر جلسه امتحان. یه چی

 کنن.خار میافتبه این کارشون و  کشنکنن و میجمعی سیگار روشن میدسته

 جوییانزوا

خواد چون دلشون نمی ؛کننقطع میها و هم کالسیاشون بچه بقیهبا و ر روابطشون
 .کنه جور ایجاببزنن و خب ممکنه شرایطشون این به مشکالتشون حرفی راجع

 تأثیرها نامهانیحضور در کالس و پا یرواین که  ه که تنها باشنن اینوشخواسته
 ه.گذاریم

های نشانه
 عملکردی

انضباطی بی
 در کالس

در کالس  یقراریب
 درس

ات خیلی سخته، فهمی تحمل کالس و نشستن سرجموندی و نمیوقتی از درس جا
 حرکت بمونم.بی رو تونم کل ساعت کالسنمی
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 کنندگانهای مشارگتبخشی از روایت نشانگر زیرمضمون مضمون
یا شیطنت سر ...  مثال یبرا شنیم یگروه یهنجارها یکسریتابع  ... یموزآدانش 

 .فرستادن و خندیدنو جوک کردنپیامك ارسالکالس و 

کردن روند مختل
 کالس

سری شوخی بیخود و  نشینن. یهکنار همدیگه می و گروه هستن ها خودشون یهاین
اندازن که وقت کالس زودتر بگذره و استاد درس نده یا الکی سر کالس راه می

 کنن.ی الکی میهابحث
چرخ کالس الیگاهی برخی چوب ،مواجه هستند اُفتبرخی اوقات افرادی که با 

صیلی حت اُفت. برای همه افراد با کننکالس را با اخالل همراه می فرایندذارن و می
 پراکنی.با مزه کننیست از روند کالس جلوگیری میصادق ن

حضور نامرتب در 
 کالس درس

 .کننها شرکت نمیکم در کالسها کمبچه
سرکالس رفتن ریمثال د یبرا .هشیم یگروه یهنجارها یسرهیتابع  ... یموزآدانش

ارزش واال و  هی ییدانشجو هاهاز گرو یکالس واسه برخ چوندنیکردن و پبتیو غ
 .یهمقدس

 تقلب
 .کننو در بسیاری موارد تقلب می در امتحانات موفق نیستن

 .شهمی ان دیدههای دیگرها و پروژهتقلب و رونویسی از روی کتاب
مشغولیت با تلفن 
همراه در کالس 

 درس

 .بینندن. فیلم میره. پیغام میور میبا گوشی 
 .نشسر کالس سرگرم گوشی می ... کنتوجه نمی ...دانشجو 

بودن منفعل
 در کالس

 

نکردن از استقبال
 یدرس اتشنهادیپ

 مطرح شده

رو  ریزی بکنیم که به نوبت بیایم و مطالب قبلییه برنامهخواستیم بار هما ی
قدر چه ید کهدیدرو به همدیگه هم بدیم. باید می هانویسی کنیم و خالصهخالصه

 اجازه بدن بقیه این نه حاضر بودن ،بودن شرکت کننکردن. نه خودشون حاضرشلوغ
 .انجام بدنرو  کار

 .انیدانشجو گرید ایاستادان  یدرس یشنهادهایو پ هاتینکردن از فعالاستقبال

کم و توجه  تمرکز
 نامناسب

گه. انجام تکالیف جانبی مثل دن استاد چی میسر کالس گوش نمی ،هم باشن اگه
 تون شوحضور، هکن، توجه نمیهنویسچیزی نمی ...دانشجو ؛ ستهتکلیف جلسه بعد 

 ه.ثرؤمریغنیز کالس 

محسوس  اُفت
 یانرژ

به  ش روو نشاط ماقبل خود یانرژ اوندانشگاه تهران  توفرد بعد از قبول  ،واقع در
 سفانه بعدأدانشگاه تهران بوده و مت تو یقبول شهدف تینها چون ؛دهیمرور از دست م

 .نکرده یزیرچندان برنامه از اون
یا  بدنال پاسخ ؤدادن ندارن. به س. حال پاسخهششون ضعیف میانرژی روانی

ه حالن هم کمرنگ و بیشوهاحتی نوشته ن؛واحوال کنن یا جواب دوستشون رو بدحال
ای عده؛ نویسنانرژی کم میبا و خیلی ضعیف و که پررنگ بنویسن ذارنو انرژی نمی

 .شنمی بسیار غیرفعال

نکردن در مشارکت
 هابحث

 که یدر حال یمشارکت گونهچیبدون ه یدرس یهاصرف داخل کالس یکیزیحضور ف
 .از کالس درس ریغهست  ییجاهمزمان فکر دانشجو در هر

شه و یمشه که متوجه درس نمشخص مییعنی . خنثی هستن های کالستو بحث
 اد.الی براش پیش نمیؤهیچ سدر مورد کالس، مونده. عقباز روند کالس 

عادات 
یادگیری 
 نامناسب

 دادن زمان خودهدر
 .یارههای بدون مرز مرو به خوشگذرانی برای فرار از عذاب وجدان،

 .هکننی میاگذروقت ولی صرفاً ،هست دانشجو در دانشگاه

 نبودنریپذتیولؤمس
... به اشکال از مقابله  ینوع؛ ولیتی قبول کننؤرن تا مبادا مساهزار جور بهانه می

 .پذیری در مقابل انجام تکالیفولیتؤمس نبود مختلف مانند
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 کنندگانهای مشارگتبخشی از روایت نشانگر زیرمضمون مضمون

ی هانشانه
 شناختیروان

درماندگی 
 آموخته شده

 

 دیفقدان ام

ترین حالت زمانی که تو امیدوار امیدی دقیقاًنابگم:  رو دانشکده زبانتونم میمن 
 .خیلی زیادهاین حجم خیلی بینی کهاما می ،ایممکن قرار داری و پر از انگیزه

نظرش هون بچ ؛رنرو ندا بودن در درسشخوب یبه تالش برا یلیتما؛ ها ناامیدنبچه
 .نداره یادهیفا

 افسردگی
 .کنن. دارو مصرف میبرنرنج می افسردگی شدت ازهدرصد زیادی از دانشجویان ب

تا نشاط  اید پرنشاط باشهدانشگاه ب حاکم بر دانشجوهاست. یشکل مسلط افسردگ
 . وانی باعث نشاط آموزشی پرورشی بشهر

 اسناد بیرونی
 .کننتوجیه رو  شونتا کار خود ندشماری را ارائه میدالئل بی ،کاری خودبرای کم

ن هیچ وکنن خودشدونن و فکر میمی شونخود اُفتول ؤمس ور ستاداندانشگاه و ا
 .گناهی ندارن

 بودنرغبتبی
 

 یسرخوردگ
مشکالت زیادی هست. کمبود ؛ ی این نسل از هر نظر سرخوردگی دارنهابچه کالً

 .هشو دانشجو دچار سرخوردگی می هشدر سطوح مختلف دیده می

 یزگیانگیب
 ه.شنتایج منجر می اُفتدادن انگیزه و پیگیری در دروس که به از دست
اش رو از دست زهیانگ شهیباعث م و این کردن شغل مناسب براش کمهدایامکان پ

  .بده

 یو دلزدگ یدلسرد

 .دنای نشون نمیعالقه شدن از رشته. اصالًشدن یا اشباعزده
؛ شنپاشن .... و دلسرد ... میهم می ن و با این شرایط ازها همیشه عالی بوداین بچه

خصوص زده بشه و هون درس با که فرد از شهیدادن استاد باعث مبد درس یگاه
 .رو ازدست بدهعالقه خودش

هیجانات و 
 عواطف منفی

 

و فشار  اضطراب
 یروان

و  بهش نرسیدن ور که آن هدفی که دنبالش بودن ن هستوفشار روانی روی خودش
 ه.ن خردواعصابش ،از این جهت

. هنجارها که تنوع ماسك خودش هشهای مختلف میشرایط باعث استفاده از ماسك
 .شهه که خودش باعث استرس میسازشدن میباعث چند شخصیتی

 یذهن تیمشغول
 فراوان

. فقط کننیم ریس در فضافقط  معموالً ،ندارنرو که حوصله مطالعه هدفمند  ییهابچه
 .هکنمی ریس ایهگید یجا ونوانشو روح و ر رندا یکیزیحضور ف

 ه.ی گرماهجای دیگحواسش به

 بودن زودرنج
تو این  . معموالً، ناراحت هستننرفتفرو که در الک خودشان  نومشینیبب هممکن

دانشجو و و زودرنجی  یباعث ناراحت انیدانشجو نیب ضیتبع؛ هستن زمینه زودرنج
 .شهیم هادر اون ینیبحس کم

 یافراط ینگران
 ندهینسبت به آ

که عدم اعتماد  هشیباعث م یکاریو مشکل ب هکه در جامعه وجود دار یمسائل اجتماع
ر ترم و آشنایی بیشتپنج  یا چهاراز   بعدمعموالً های دیگعده بشه. جادیا یشغل ندهیبه آ

و به این  ر هر صورت آینده شغلی خوبی ندارنکه د شنبا دانشگاه و جامعه متوجه می
 .دناز دست میشون رو لیل انگیزه خودد
 .کردن شغل مناسب براش کمهدایامکان پ ندهیکه در آ نهیبیفرد م کهنیا

 نییاپ نفساعتمادبه

دادن از دستشه ها بدتر میهای بعدی که وضعیت نمرهشدن شرایط در ترمبا بدتر
 نفس.هباعتماد

مثل بقیه برای این  حتماًکنه تصور میکه  ارهیم نییرو پا نفسشهباعتماد ... ضیتبع
 نداره! شرفتیپ یو جا ستیخوب ن یقدر کافرشته به 
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 آورده شده است. 3و  2، 1 امین و نشانگرها در قالب سه نمودارضیك از مضامین، زیرمدر ادامه نمای بصری هر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی رفتاریهانمای بصری ویژگی -1نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ی عملکردیهانمای بصری ویژگی -2نمودار 
 
 
 

  

 عادات مخرب سرکشی

 های رفتاریویژگی

 مخالفتابراز عصبانیت و 

 رعایت نکردن احترام استاد و کالس

 اعتیاد و مصرف سیگار

 انزواجویی

 های عملکردیویژگی

یادگیری  عادات
 نامناسب

 بودن در کالسمنفعل

 ؛قراری در کالسبی -

 ؛کردن روند کالسمختل -

 ؛حضور نامرتب در کالس -

 و تقلب -

 .مشغولیت با تلفن همراه در کالس -

 و زمان نداشتن مدیریت -

 پذیرنبودنولیتؤمس -

نکردن از پیشنهادات درسی استقبال -
 ؛مطرح شده

 ؛تمرکز کم و توجه نامناسب -

 و فت محسوس انرژیاُ -

 .هانکردن در بحثمشارکت -

انظباطی در بی
 کالس
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 شناختیی روانهانمای بصری ویژگی -3 نمودار

 گیرینتیجهبحث و 

ها شود. ورود به ای به مسائل آنجانبههمه هستند که باید توجه اعضای جامعه ترین قشر ومهم ،دانشجوها
)اشمیدت  آوردوجود میای در زندگی اجتماعی و فردی بهرود که تغییر عمدهشمار میی حساس بهادوره ،دانشگاه

 اُفتاز نظر استادان دانشگاه تهران، نشانگان دانشجویان دچار  ،(. نتایج این پژوهش نشان داد2011و ولش، 
، رفتاریهای مضمون ویژگیختی است. شناروان مضمون عملکردی، رفتاری وتحصیلی، شامل سه مضمون 

 تیابراز عصبان"مضمون سرکشی، دارای نشانگرهای است. زیر مخرب اداتی و عسرکشمضمون شامل دو زیر
اعتیاد و » نشانگردو مضمون عادات مخرب، است و زیر "احترام استاد و کالس نکردنتیعار"و  "و مخالفت

 یانضباطیبمضمون ، شامل سه زیرعملکردیهای ویژگیشود. مضمون جویی شامل میو انزوا مصرف سیگار
شامل  ،انضباطی در کالسمضمون بیاست. زیر نامناسب یریادگی اداتو ع بودن در کالسنفعل، مدر کالس

و  تقلب، نامرتب در کالس درس حضور، کردن روند کالسختل، مدر کالس درس یقراریبپنج نشانگر 
، شامل چهار نشانگر بودن در کالسنفعلمضمون ماست. زیر با تلفن همراه در کالس درس تیشغولم

ی، محسوس انرژ اُفت، کم و توجه نامناسب تمرکز، مطرح شده یدرس شنهاداتینکردن از پاستقبال
و نداشتن مدیریت زمان  نشانگردو  نامناسب یریادگی اداتمضمون عاست و زیر هانکردن در بحثمشارکت
، آموخته شده یدرماندگمضمون شناختی، شامل سه زیرانی روهامضمون ویژگیاست.  نبودنریپذمسؤولیت

فقدان  شامل سه نشانگر ،مضمون درماندگی آمیخته شدهی است. زیرو عواطف منف جاناتو هی بودنرغبتبی
ی و زگیانگیبی، سرخوردگشامل نشانگرهای  بودنرغبتمضمون بیی است. زیررونیب اسنادی و فسردگ، ادیام

های ویژگی
 شناختیروان

هیجانات و 
 عواطف

 بودنرغبتبی درماندگی آموخته شده

 ؛اضطراب و فشار روانی -
 ؛مشغولیت ذهنی فراوان -
 ؛بودنرنجزود -
 و نگرانی افراطی نسبت به آینده -
 .نفس پایینبهاعتماد -

 

 ؛فقدان امید -
 و افسردگی -
 .اسناد بیرونی -

 ؛سرخوردگی -

 و انگیزگیبی -
 .دلسردی و دلزدگی -
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 یذهن تیمشغولی، اضطراب و فشار روانی شامل پنج نشانگر عواطف منفمضمون ی است و زیرو دلزدگ یدلسرد
 است. نیینفس پابهاعتمادو  ندهینسبت به آ یافراط یگران، نبودنزودرنج، فراوان

 است. نبودنریپذمسؤولیتو نداشتن مدیریت زمان  نشانگردارای دو  ،نامناسب یریادگی اداتمضمون عزیر
شناسایی شده  هایعنوان یکی از نشانهنداشتن مدیریت زمان بهها با پیشینه پژوهش نشان داد که هفتامقایسه ی

مدیریت ان، نظره صاحببه عقیدبنا .همسو است ،(2012و هاینز ) (1389) ساکتی و طاهریتحقیقات نتایج با 
د فربهدیفرل آن از نتقان امکااست که امنابع از سب منا دهستفاو الویتها اوتعیین اری و گذفهدشامل ن ماز
در خود فرد نهفته است و اگر فرد  ،وقت(. ریشه اصلی اتالف1376ای، ؛ افجه1372)سروش،  د نداردجوویگر د

وقت ای در اتالفعمده تأثیرتوانند ها نمیدیگران و اتفاق ،وقت را از بین ببردبتواند با کنترل خود عوامل اتالف
در  مهم یعامل ،کارگیری مهارت مدیریت زمانه(. تبحر در ب2009کنزی و نیکرسون، وی داشته باشند )مك

 ( و امیری1385) ، با نتایج شریفینبودنپذیرولیتؤمسنشانگر (. 1375)زالی،  شودمیموفقیت تحصیلی محسوب 

  ت.اسهمسو  ،(2010)  بری، گرراند و سارجنتکلور، تانسکی، کینگسمك( و 1395) لسانی و خراسانی
، مطرح شده یدرس شنهاداتینکردن از پاستقبال، شامل چهار نشانگر بودن در کالسنفعلمضمون مزیر
 نامناسبتمرکز کم و توجه است.  هانکردن در بحثمشارکتی، محسوس انرژ اُفت، کم و توجه نامناسب تمرکز

تیواری، خماری  و (2010) ( و کراسچك و هالنگر2014) پور جوان و همکارانراستا با نتایج این تحقیق تقیهم
 ت. ( بیان شده اس2014) و ساهو
، کردن روند کالسختل، مدر کالس درس یقراریبانضباطی در کالس شامل پنج نشانگر مضمون بیزیر
که از  تقلبنشانگر است.  با تلفن همراه در کالس درس تیشغولو م تقلب، نامرتب در کالس درس حضور

ه دهندتکان بسیار کشور در آنت وضعی هابر بررسیبنا .تاس کشور عالی آموزش نظام در شایع جمله مشکالت
در تحقیقات  ،راستا با نتایج این پژوهشهم .(1393، آذرفعلی، صفرپور و رسولی) است بحران ر مرحلهو د

 است. ( بیان شده2004) ( و سیزیك1393)آذر فعلی، صفرپور و رسولی ؛(1385) داورانی سیدحسینی
زاده و خوشنام، )مهدی راستا با تحقیقات متعددی استهم مشغولیت با تلفن همراه در کالس درس،نشانگر 

کوزنکوف، ؛ 2013؛ دیزورنو، 1397 ،آبادی، فالحی و کماسیعلی؛ 1396، صیامی، رستمی و ساالری؛ 1393
(، بین میزان 1394) اما در نتایج تحقیق معاضی (؛2015، لیپ، بارکلی و کارپینسکی؛ 2015، مانز و تیتسوورث

حضور نامرتب در نشانگر  ای وجود ندارد.استفاده از تلفن همراه و عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی رابطه
 مطابقت دارد.( 2013)سابرامانیام، هانده و کوماتتیل ( و 2005) کیت و همکاران، با نتایج کالس درس

مضمون سرکشی، است. زیر مخرب اداتی و عسرکشمضمون های رفتاری، شامل دو زیرن ویژگیمضمو
راستا با نتایج . هماست "احترام استاد و کالس نکردنتیعار"و  "و مخالفت تیابراز عصبان"ی هادارای نشانگر

 (؛ دات، پندی، هازرا و دی1390) جواهری، قنبری و زرندی ؛(2014) و دبونل ، کومایگوببیاین پژوهش، 
نشانگر اند. وجود حصیلی اشاره کرده اُفتوجود خشم در دانشجویان دچار به (1391) معتمدی و امیرپور؛ (2013)

( 1392) توکلی؛ )2008(b کالرک ؛)a)2008 با نتایج تحقیق کالرک ،سنکردن احترام استاد و کالرعایت
 . استهمسو 
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اعتیاد و مصرف است.  «جوییو انزوا اعتیاد و مصرف سیگار» نشانگرشامل دو  مضمون عادات مخرب،زیر
الرعایا، عطاری و مرآثی امین( و 1388)آشتیانی، شمسی و محمدبیگی چنگیزیبا نتایج تحقیقات  راستاسیگار هم

 ،جوییانزوااست.  (2012)  ( و گو و همکاران2016) کاینونن و همکاران ؛(2019) روبرت و همکاران( و 1391)
(، نیز نشان داده است که انزوا 1383) های شناخته شده است و نتایج تحقیق شعیری و چترچیاز دیگر نشانگر

 باشد. تواند اثرات منفی بر کارکرد تحصیلی داشتهمی
 جاناتو هی بودنرغبت، بیآموخته شده یدرماندگمضمون شناختی، شامل سه زیری روانهامضمون ویژگی

 اسنادی و فسردگ، ادیفقدان ام مضمون درماندگی آمیخته شده شامل سه نشانگری است. زیرو عواطف منف
دهد که افسردگی است. مطالعات نشان می افسردگی ،های شناخته شده در این تحقیقاز نشانگری است. رونیب

زیستی شناختی بسیاری از جمله افزایش آمادگی اعتیاد و کاهش بهزمینه بروز مشکالت روان ،تواندمی
تحصیلی همراه  اُفت( و وقوع آن با 2018شناختی را فراهم نموده )فاتسیز، سیرر، سوئندسن و آئریاکومب، روان

های منفی از باعث واکنش ،های افسردگی در فرد(. وجود نشانه2009، دزواکیفلی صفری یاسین و ادویاهشود )
انجامد نوبه خود به انزوای اجتماعی و بیزاری فرد از تحصیل میشود که بهها میسوی مدرس و همکالسی

عوامل بیرونی را در کامیابی و ناکامی خود مؤثر  فراگیراین است که  ،منظور از اسناد بیرونی(. 2012)رادولف، 
درماندگی  .(1380نژاد، )شعاریدهد معموالً پیامدهای عملکرد را به شانس و یا دشواری تکلیف نسبت  و داندب

ی بیرونی و خارج از کنترل خود هاشود که فردی اتفاقات ناگوار را با انتسابوقتی احساس می ،1آموخته شده
)کریمی،  شود( و دچار افسردگی می2004)وولفولك،  کشدگاه با ناامیدی دست از تالش میکند و آنتوجیه می

ی است و و دلزدگ یدلسردی و زگیانگیبی، سرخوردگشامل نشانگرهای  بودنرغبتمضمون بیزیر(. 1389
، بودنزودرنج، فراوان یذهن تیمشغولی، اضطراب و فشار روانی شامل پنج نشانگر عواطف منفمضمون زیر

تحصیلی،  اُفتها با و ارتباط آن هاکه وجود این نشانگر است نییپا نفسبهاعتمادو  ندهینسبت به آ یافراط یگرانن
 وت اسراستا هم( 2016) با نتایج کوکورادافقدان امید،  مشخص شده است و در تحقیقات مختلف هابار

 دژکام و میرالشاری حسینی،(؛ 1382) ، قربانی، حافظی و مهدویصابری زفرقندی با نتایج ،پاییننفس اعتمادبه
 مارتینز، پیخوتو، گوویا،آمارال و پدرو -آلوز (؛2000) راس و برو (؛1393) (؛ سلملیان و کاظم نژادلیلی1386)
ی گیردیاط ترین شرمهمو  است انگیزگیبیهای شناخته شده، یکی دیگر از نشانگر .مطابقت دارد( 2002)

این  (.2013، گهون)روول و  باشدمی ننشجویادر داپیشرفت تحصیلی د ترین بنیامهم( و 2002، سین و دیا)ر
 تحصیلی اُفتو ارتباط آن با  (2010بنتگوسن و اوسن، ) گذاردهای کالسی آنان اثر میالیتبر روی تمامی فعامر 

  است. مسوه( 1394) بخشنده باورساد، حکیم، عظیمی، لطیفی و قالوندی( و 1393) بخشنیك با نتایج

بخشی، ( و قافله1396) با نتایج تحقیق همتی و پیرنیا کهنشانگر شناخته شده بعدی است  ،سرخوردگی
 اُفتراستا با نتایج این تحقیق، با هم ،یاضطراب و فشار رواناست. نشانگر راستا هم( 1393) و گلشنی موسوی

 ،زوو  منگ، لیو؛ 2009، دزواکیفلی اسین و ادویاهیصفری) است تحصیلی در تحقیقات متعددی، مرتبط بوده

                                                           
1. learned helplessness 

https://en.wikipedia.org/wiki/Learned_helplessness
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 ،شناخته شده دیگر دلسردی و دلزدگی است. عالقه و انگیزه نشانگر (.2012؛ ساکلوفسکی و همکاران، 2006
(. مطالعات 1387مجد، و علوی اکبری)ارفعی، امیرعلی ترین ملزومات یادگیری و کسب موفقیت استاز ابتدایی
تحصیلی دانشجویان در تحصیل و کاری که توسط آنان انجام  عملکرد دار مستقیمی بین عالقه وارابطه معن

شوند دانشجویان وارد دانشگاه میوقتی طور که همین(. 1389آبادی، )ارفعی و صوفی شودمی خواهد گرفت دیده
)آیلس، آلوارادو،  شودشود و با تعامل با افراد دیگر بازنگری میها به چالش کشیده میانتظارات و اهداف آن

بسیاری از دانشجویان پس از ورود به دانشگاه تصوراتشان از  ،در نتیجه ؛(2017آموندسون، براچی و ویلر، 
یابد. شکاف بین انتظارات و تجربه باعث کند و تصور دیگری میتغییر می ،اندآلی که در ذهن داشتهدانشگاه ایده

 (.2017باسو و گوآگلر، ) شوددلسردی و فشار روانی و عدم اطمینان در مورد اهداف می

کردن ایست فرهنگی، تودهدهد؛ مثل سیاات جامعه را بر فضای علم نشان میتأثیر ،عوامل برون دانشگاهی
س و أاین عوامل در ایجاد فضای ی ؛آموزش عالی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه در شکل کلی آن

)همتی و  ای دارندهکننددانشجویان نقش تعیینیا سرزندگی و احساس ناامیدی یا امید در میان  سرخوردگی
سان، شناروانترین مسایل مورد مطالعه (. امروزه فشار روانی، اضطراب و افسردگی به مهم1396پیرنیا، 

 (.1383آزاد مرزآبادی و سلیمی، است ) پزشکان و متخصصان علوم رفتاری در سراسر جهان تبدیل شدهروان
شود که افسردگی تا می زدهخواهد داشت. تخمین تأثیرواضح است زندگی در جامعه افسرده بر دانشجویان نیز 

 (. مسلما2014ًموریست،  )کیمبرل، میر، دبیر، گاللیور و دومین بیماری رایج در دنیا تبدیل شود به 2020سال 
تحصیلی دانشجویان را فراهم کند. دانشجویانی که سالمت روانی  اُفتتواند زمینه رشد و یا بهداشت روانی می

)بردبار، ناکار، یزدانی و علیپور،  دهندکیفیت باالتری در تحصیالت دانشگاهی خود نشان می بهتری دارند،
ای که اما استنتاج ساده ؛اشاره شده است تحصیلی اُفتگی و دبارها در تحقیقات به ارتباط بین افسر (.2011

مؤسسات  شود.نمی در نتایج تحقیق دیده که علت عدم وجود شادی و نشاط استوجود افسردگی به ،کندبیان می
بهزیستی  که غالباً از تعهد خود برای القاقدر درگیر پیشرفت در دانش و مهارت علمی هستند دانشگاهی آن

 ،التحصیالن دانشگاهی شاد(. پرورش دانشجویان و فارغ2019جوهانسون، )المبرت، پاسسمور و  اندغافل شده
بر  مسلماً(، 2005 ،لیوبومیرسکی، شلدون و اسکید؛ 2011 ،)لی مثبت در رسیدن به اهداف آموزشی تأثیرضمن 

 جامعه نیز اثرات مطلوبی خواهد داشت.
و  پتریدس) آموختگان ناکارآمددانشپرورش  به ،بر جامعه دانشجویان تحصیلی اُفتات تأثیراز جمله 

تحصیلی را نشان  اُفتخصوصیت عملکردی دانشجو دچار  تأثیر( اشاره شده است، اما این تنها 2005، همکاران
اشاره  (2004اوت، )راف التحصیالن در طول زندگیاقتصادی این فارغ -های اجتماعیدهد و به چالشمی
 ای نشده است. ختی و رفتاری دانشجو با جامعه توجهشناروانولی رابطه دوجانبه وضعیت  ؛کندمی

تحصیلی، در ارتباط با  اُفتهای مرتبط با شناسایی نشانهکه توان امیدوار بود شده، می توجه به موارد ذکر با
ی به بهبود وضعیت ها کمك شایانمطلوب از آن هدانشجویان و استفاد های آموزشگاهی و اجتماعیویژگی

ته تر از همه، استمرار یادگیری داشهای بزرگی در فرایند آموزش و یادگیری و مهمز موفقیتساو زمینهتحصیلی 
تواند انشجو میتحصیلی د اُفتختی شناروانهای عملکردی، رفتاری و د. شناسایی و آشنایی استادان با نشانهباش
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های شدیدتر ام زودهنگام از آسیبهنگام دانشجویان در معرض خطر شود تا با اقدمنجر به شناسایی زود
د، تواند نتایج قابل تعمیمی را به لحاظ آماری در برداشته باشکه تحقیق کیفی، نمیپیشگیری شود. با وجود این

های پنهان و عموماً مغفول مانده در این حوزه را بیشتر آشکار نماید. نتایج پژوهش حاضر، تواند الیهاما می
است. در این زمینه توجه  تحصیلی را آشکار نموده اُفتختی شنارواناری، عملکردی و های رفتنکاتی از نشانه

تواند در بهبود شرایط باشد، میکنندگان میگرفته از مصاحبه با شرکتراهکارها و پیشنهادهای زیر که بربه 
 راهگشا باشد: ،تحصیلی دانشجویان اُفتموجود و جلوگیری از تشدید و تعمیق 

 اُفتمرتبط با  و عملکردی روانی ،های رفتاریشود تا تمامی مدرسان دانشگاهی، با نشانهمی پیشنهاد
با ارجاع او به بخش مشاوره  ،تحصیلی در هر دانشجو اُفتهای تحصیلی آشنا شوند تا به محض ظهور نشانه

 نمود.تر شدن مشکالت تحصیلی دانشجو پیشگیری موقع بتوان از عمیقدانشگاه با اقدام به
شگرفی بر عملکرد  تأثیرشناخته شده که به تنهایی  مربوط به مضمون عملکردی هاییکی از نشانگر

شاپ و سمینار، مدیریت زمان د تا در قالب ورکشو، مدیریت زمان است. پیشنهاد میتحصیلی دانشجویان دارد
 شود.برداشته ثری ؤان گام مبه دانشجویان آموزش داده شود تا در بهبود وضعیت درسی و آموزشی دانشجوی

پذیری بود. مسؤولیتشناخته شده در این تحقیق، عدم  مربوط به مضمون عملکردیهای از جمله نشانگر
پذیری برگزار شود تا ضمن در بهبود وضعیت  مسؤولیتآموزش  و سمینار، کارگاهشود تا در قالب پیشنهاد می

 پذیری برای جامعه تربیت شود.مسؤولیتهای شهروندالتحصیل و نشجویان، فارغدرسی و آموزشی دا

اضطراب و فشار  ،ختی شناخته شده در این تحقیقشناروان مربوط به مضمون از جمله نشانگرهای
منفی دارد و با توجه به شیوع  تأثیرروانی است که عالوه بر عملکرد تحصیلی دانشجو، بر سالمت او نیز 

مقابله با فشار روانی  جهت های آموزشیمرکز مشاوره دانشگاه برنامه شود تاافزون آن، پیشنهاد میروز
 .تدارک ببیند

در تمامی است، شناختی روانهای مربوط به مضمون که از جمله نشانگرختی افسردگی شنارواننشانه 
ر شده است. با توجه به تحصیلی ذک اُفتی دانشجویان دچار هاطور مکرر از جمله خصوصیتهتحقیقات و ب

 ها، جشنهای تفریحی، اردوهاشود با برگزاری برنامهتحصیلی، پیشنهاد می اُفتجانبه افسردگی و ارتباط دو
، میزان افسردگی در جامعه دانشگاهی تا حد پرنشاطبرای دانشجویان با ایجاد فضای  شادی هاو برنامه

 امکان کاهش یابد.

که عالوه بر است  گاریو مصرف س ادیاعت رفتاری، نشانگر مربوط به مضمون از جمله نشانگرهای
شود تا آن، پیشنهاد می تاهمیمنفی دارد و با توجه به  تأثیراو نیز  سالمتعملکرد تحصیلی دانشجو، بر 

 تری بر عوامل مرتبط با این عادت مخرب صورت گیرد.بررسی دقیق

که عالوه بر است  و مخالفت تیابراز عصبان رفتاری، نشانگر مربوط به مضمون از جمله نشانگرهای
افزون آن، منفی دارد و با توجه به شیوع روز تأثیراو نیز  رفتار شهروندیعملکرد تحصیلی دانشجو، بر 

 کنترل خشم و آموزش هوش هیجانی های آموزشی جهتمرکز مشاوره دانشگاه برنامهشود تا پیشنهاد می
 .تدارک ببیند
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 اُفتگیری و تشدید ها، فرایند شکلبا استفاده از روش نظریه برخاسته از دادهتا شود پیشنهاد می
ای پدیدارشناسانه، ادراک در مطالعه بررسی قرار گرفته و بازنمایی شود وتحصیلی در دانشگاه تهران مورد 

در همچنین ؛ مورد معناکاوی قرار گرفته و بازنمایی گردد ،اندتحصیلی مواجه شده اُفتدانشجویانی که با 
اند، بازنمایی شده و با دیگر تحصیلی مواجه شده اُفتای، اسنادهای دانشجویانی که با ای مقایسهمطالعه

 دانشجویان مورد مقایسه قرار گیرد.

 منابع
مندی به تحصیل در رشته مامایی و عوامل مرتبط با (. عالقه1387). و علوی مجد، ح .،امیرعلی اکبری، ص .،ارفعی، ک
  .28-32 (،1)3 .دانش و تندرستی .های علوم پزشکی تهراندانشجویان دانشگاه آن در

نشریه (. انگیزه انتخاب رشته مامایی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد سمنان. 1389). آبادی، زو صوفی .،ارفعی، ک
 .23-28 ،(67)23 .پرستاری ایران

انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان مشروط  (. مقایسه باورهای1395). و عابدی، م .،استوار، ص
 .1-20 (،24)13 .شناسی تربیتیمجله مطالعات روانو عادی. 

 .45-47 (،1)9 .پژوهی مدیریتآینده(. مدیریت زمان در آموزش. 1376). ا. ای، عافجه

نامه فصلشده در حوزه اُفت تحصیلی. های انجامنامه(. فراتحلیلی بر پایان1393)  .و افضلی، ا .،دالور، ع .،افضلی، م
 .9-27 (،17)5 .گیری تربیتیاندازه

 فراگیران تحصیلی با پیشرفت سازگاری و پذیریولیتؤمس بین رابطه (. بررسی1395) .م لسانی، و .،ا خراسانی، امیری

 .رفتاری، رفسنجانعلوم و انسانیعلوم المللیبین کنفرانس ،رفسنجان شهرستان روزیشبانه و روزانه هایدبیرستان

(. عوامل مؤثر در گرایش به استعمال سیگار در دانشجویان دانشکده 1391). ر. و مرآثی، م .،عطاری، ع .،الرعایا، مامین
 . 726-734 (،7)10 .رفتاریتحقیقات علومپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 

ن نشجویاداگی دفسرع اشیوان سی میزر(. بر1383)ع. و نویدیان،  .،رس. مظلوم،  .،رم. فیروزکوهی،  .،، ادیبارآیلدا
 .15-21 (،2)6 .دپزشکی شهرکرمعلوه نشگادامجله . 1380-81 تحصیلیل سادر بل زاپزشکی معلوه نشکددا

مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزی  76(. شناسایی عوامل مرتبط با اُفت تحصیلی دانشجویان ورودی 1379آجرلو، ز. )
 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.پایانکرج. 

 ،(4)6 .نظامیمجله طب های کارکنان یك واحد نظامی. (. بررسی استرس1383). ح .و سلیمی، س .،آزاد مرزآبادی، ا
279-284. 

های اُفت تحصیلی در عنوان پیشبینای و سبك اسنادی به(. بررسی نقش راهبردهای مقابله1391) .آزادیکتا، م
 .99-116 (،1)4 .شناختیآوردهای رواندست هنامفصلواحد اسالمشهر.  ،دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

(. گزارش یك مورد اُفت تحصیلی شدید 1394). ا. ن .، سو نعمت اللهی ماهانی .،هرندی، مفصیحی .،افشار، عآقایی
 .های توسعه در آموزش پزشکینشریه گامدانشجوی رشته پزشکی در بدو ورود به دانشگاه با پیشینه تحصیلی عالی. 

12(4 ،)584-586. 

 دیدار.: تهران رفتاری(.متداول در علومای بر روش تحقیق کیفی و آمیخته )رویکردهای مقدمه(. 1391) .بازرگان، ع
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(. بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل 1394). و قالوندی، ح .،م .لطیفی، س .،عظیمی، ن .،ا. حکیم، ا .،باورساد، مبخشنده
پژوهش در آموزش پزشکی جندی شاپور اهواز. مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم

 .44-35 ،(1)7 .پزشکیعلوم

شناسی روانهای تحصیلی دانشجویان موفق و ناموفق. شناختی و زمینهمقایسه مشکالت روان(. 1393). پورابراهیم، ت
 .24-42 (،3)8 .کاربردی

ثر بر اُفت تحصیلی دانشجویان مشروط و ؤای عوامل م(. بررسی مقایسه1386) .و امینی، م .،نیازی، م .،ر. فر، متمنایی
 .29-52 (،24)14 .ماهنامه دانشور رفتاردوممتاز. 

شناختی، های جمعیتکاری تحصیلی در بین دانشجویان و ارتباط آن با ویژگی(. بررسی شیوع اهمال1392). ع. توکلی، م
 .100-122 (،28)9 .شناسی تربیتیروانو هدف از ورود به دانشگاه.  ترجیح زمان مطالعه

های دفاعی با تجربه و ابزار خشم در دانشجویان رابطه بین مکانیزم(. 1390). ر. و زرندی، ع .،قنبری، س .،جواهری، ع
 .97-110 (،2)5 .شناسی کاربردیروان. دختر

رفه پرستاری و دالیل (. بررسی نظرات دانشجویان پرستاری نسبت به ح1385). ن ،و بحرانی .،مهرداد، ن .،جوالیی، س
 .28-21 (،1)11 .پژوهش پرستاریترک آن. 

عوامل اُفت تحصیلی در دانشجویان  . بررسی علل و(1395). ف .و جعفری، س .،سلطانی، ت .،اهلل چعبی، افرج .،چراغی، م
کنفرانس سومین  پزشکی جندی شاپور اهواز،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 1391-92سال دوم سال تحصیلی نیم

 واحد شادگان، شادگان.، تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی شناسی و علومملی روان

ثر بر آن از ؤ(. فراوانی اُفت تحصیلی و برخی از عوامل م1388). و محمدبیگی، ا .،شمسی، م .،آشتیانی، سچنگیزی
 .24-33 (،4)12 .اراکمجله دانشگاه علوم پزشکی . 1388دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک 

بخشی نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان توان(. همبستگی عزت1386). و میرالشاری، ژ .،دژکام، م .،ع. حسینی، م
 .142-137 ،(1)7 .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیبخشی تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توان

 شهر متوسطه دوره آموزاندانش پیشرفت تحصیلی و هیجانی هوش رابطه (. بررسی1389). جویباری، آ و .،حنیفی، ف

 .54-69 (،1)2 .آموزشی مدیریت تحقیقات پژوهشی- علمی نامهفصل .تهران

 . تهران: رشد.مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(. 1396). دالور، ع

(. مقایسه سالمت روان دانشجویان موفق و ناموفق 1391). و علیدوستی، م .،فروزنده، ن .،صالحیان، ت .،آرام، مدل
 .8-1 ،(2)20. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم .تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نامه پایان. 14آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه (. بررسی عوامل مرتبط با اُفت تحصیلی دانش1378). رحیمی، م
 کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی. دانشگاه تهران.

های (. بررسی رابطه بین سالمت عمومی، افسردگی و ویژگی1384). و ضیغمی، ب .،احمدی، ج .،شریف، ف .،رفعتی، ف
 .25-31 (،3)14 .طب و تزکیهشخصیتی دانشجویان با موفقیت آنان. 

دومین (. بررسی رابطه بین افسردگی و اُفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه یزد. 1391). و سلیمانی، ز .،آبادی، اشاهزارع
 همایش سراسری کاربردی مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر، خمینی شهر.

 . 12-20 (،60)6 .زمینه(. مدیریت زمان. 1375). ر. زالی، م

http://apsy.sbu.ac.ir/article/view/2977
http://apsy.sbu.ac.ir/article/view/2977
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 ارشد کارشناسی و کارشناسی دانشجویان تحصیلی موفقیت با زمان مدیریت ارتباط (.1389) .ع طاهری، و .،پ ساکتی،
 .300-293 (،3)10 .پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله شیراز. دانشگاه و شیراز پزشکی علوم شگاهدان

 . تهران: بزرگمهر. مدیریت زمان(. 1372) .ا. سروش، ع

 مامایی و پرستارینفس با موفقیت تحصیلی در دانشجویان. همبستگی عزت (.1393) .ا نژادلیلی، کاظم و .،ز سلملیان،
 .47-40(، 71)24 .نگرجامع

(. نگرش دانشجویان پزشکی سال اول تا ششم نسبت به انواع خالف دانشگاهی تقلب 1385) .و. سیدحسینی داورانی، س
 تری پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز.دک رسالهو سنجش فراوانی آن به روش غیرمستقیم. 

نامه پایان. ثر بر اُفت تحصیلی دانشجویان دانشکده فیزیك دانشگاه تهرانؤبررسی عوامل م(. 1389فتی، ط. )اشر
 کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران.

 .نورپیام تهران: .آن سنجش و هوش شناسیروان(. 1385) .پ .ح شریفی،

 چاپخش. تهران:. . جلد اولشناسی تغییر رفتارشناسی آموختن یا رواننگاهی نو به روان(. 1380). ا. نژاد، عشعاری

 .23-34 (،7)11 .دانشور رفتار(. حرمت خود، ابعاد سالمت روان و موفقیت تحصیلی. 1383). و چترچی، ن .،ر. شعیری، م

نفس و برخی عوامل مرتبط با به(. میزان اعتماد1382). و مهدوی، م .،ر. حافظی، ح .،قربانی، ر .،ب. صابری زفرقندی، م
 .33-28 ،(1)3. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .1379های شهر سمنان، آموزان پسر دبیرستانآن در دانش

(. تحلیل مسیر اثر میزان استفاده از تلفن همراه بر درگیری تحصیلی 1396). و ساالری، ع .،رستمی، ش .،صیامی، م
 .92-72(،35)4 .های تربیتینشریه پژوهشای توجه. دانشجویان: نقش واسطه

(. سالمت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1390). و رضاییان، م .،جعفری، ی .،آسایش، ح .،ا. عبداللهی، ع
 .23-25(، 6)6 .مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی گرگانسال بعد. هنگام ورود به دانشگاه و یك

(. رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی و تحمل 1397). و کماسی، م .،فالحی، م .،آبادی، خعلی
 .16-9 (،4)11 .پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی -دوماهنامه علمی نی دانشجویان.پریشا

(. میزان اُفت تحصیلی 1389). و کفیلی، م .،پورعلی، ر .،یکتا، ز .،ج. موسوی واعظی، س .،محمودلو، ر .،ص. غیبی، ش
های توسعه در آموزش نشریه گامساز آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. و برخی عوامل زمینه

 .141-146(، 2)7 پزشکی

دانشکده  زی،واحد تهران مرک، (. بررسی علل اُفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی1392). زاده، قفتحی
شناسی، دانشگاه نامه کارشناسی ارشد رشته جامعهپایان .1384-88 هایناسی و علوم اجتماعی ورودی سالشروان

 .یواحد تهران مرکز، آزاد اسالمی
ادراک دانشجویان استادان دانشگاه  (.1397پور، م. )ع.، و جوادی زاده،مقدم ، ا.،خدایی، ک.، صالحی .،آ ،فدوی رودسری

المللی دومین کنفرانس بینتهران نسبت به معنا مفهوم اُفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران، 
 .سسه آموزش عالی شاندیزؤ، مشهد، مشناسی،مشاوره، تعلیم تربیتروان

 نامهفصلدانشگاهی.  هایدرآزمون دانشجویان تقلب بر مؤثر عوامل(. 1393). آذر، سو رسولی .،صفرپور، س .،فعلی، س

 .57-77 (،71)1 .عالی آموزش در ریزیبرنامه و پژوهش
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(. ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی 1388). ر. و قاسمی، غ .،ر. یوسفی، ع .،فیروزنیا، س
 .84-79 ،(1)9 .پزشکیمجله ایرانی آموزش در علوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 

 رسودگی تحصیلی در دانشجویان: نقش(. ف1394). و گلشنی، ف .،ف. موسوی، س .،س. بخشی، مقافله
 .133-157 (،22)12 .شناسی تربیتیمجله مطالعات روانگزینی. گرایی و هدفهای کمالکنندهبینیپیش

 یجوتر ننشجویادا هیدگاآن از د کاهش یهاو راه تحصیلی فتاُ علل سیر(. بر1390کرمی، ش.، و زرافشانی، ک. )
 .105-121 (،14)4نامه آموزش عالی. . رازی هنشگادا ورزیکشا هنشکددا ورزیکشا و زشموآ

 .. تهران: دانژهشناسی و تعلیم و تربیت(شده )بزرگان روانمارتین سلیگمن، نظریه درماندگی آموخته(. 1389کریمی، ر. )

بین میزان استفاده از تلفن همراه و وضعیت تحصیلی و سالمت روان در  بررسی رابطه(. 1394)ف.  .معاضی، س
دکتری عمومی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی  رسالهدانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور. 

 شاپور اهواز.
 .علوم رفتاریهای تفکر بر الگوهای ابراز و مهار خشم در دانشجویان. (. تأثیر سبك1391) .امیرپور، بو  .،ا. معتمدی، ع

6(1 ،)24-17. 

نامه فصلهای شهر یزد. (. تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه1393). و خوشنام، م .،زاده، شمهدی
 .83-106 (،3)7 .فرهنگی ایرانتحقیقات 

ه نشگادا ،نسانیم اعلوه نشکدداختر ن دنشجویادافت تحصیلی اُجتماعی مؤثر بر امل اسی عور(. بر1393). بخش، بنیك
 .183-202 (،2)9 .جتماعیانامه توسعه فصلاز. هوامرکز ر نومپیا

نامه پایاناه تهران )دانشکده فنی(. (. بررسی علل اُفت تحصیلی دانشجویان دانشگ1373هزارجریبی دستکی، ج. )
  .کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

مطالعات و تحقیقات (. تحلیلی بر بیگانگی تحصیلی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن. 1396). و پیرنیا، ز .،همتی، ر
 .91-117 (،1)6 .اجتماعی در ایران
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