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Abstract
Aim: According to the research, many students consider the first year of
university as one of the challenging and stressful periods of life and they can’t
properly adjust to it. The goal of this research was to study the lived
experiences of students with low adjustment in the first year of university to
determine problems and challenges of adjustment to university. Method: The
research method was qualitative phenomenological. Data were collected using
semi-structured interviews and analyzed using Colaizzi's 7-step method. The
study’s population was the Bachelor’s students with low adjustment in Bandar
Abbas Islamic Azad University, in the 1399-1400 academic year. The
Purposeful sampling method was conducted on 18 students with low
adjustment until reaching data saturation. Results: Qualitative
phenomenological analysis led to the extraction of seven main themes and
thirty-three sub-themes. Social and communication problems, emotional
problems, irrational beliefs, learning problems, motivational problems, family
and university environment problems were determined as the main themes.
Conclusion: The results indicated that maladjusted students experience
numerous intrapersonal and environmental problems in adjusting to
university. However, the intrapersonal factors share was higher than
environmental factors. Thus, due to the multi-dimensional nature of students'
problems, it is essential to conduct multilateral interventions to increase
students' adjustment to university.
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چکیده

دریافت اصالحات1400/09/16 :

هدف :بر اساس مطالعه ،بسیاری از دانشجویان ،سال اول دانشگاه را یکی از دورههای زمانی پراسترس و
چالشزای زندگی میدانند و قادر به سازگاری مناسب با آن نیستند .مطالعة حاضر با هدف شناسایی
تجارب زیستة دانشجویان با سازگاری پایین سال اول دانشگاه در خصوص مشکالت و چالشهای سازگاری
با دانشگاه انجام شد .روش :روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود .دادهها با استفاده از مصاحبة

پذیرش1400/09/27 :

نیمه ساختاریافته جمعآوری شد و با رویکرد  7مرحلهای کالیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جامعة
پژوهش کلیة دانشجویان با سازگاری پایین دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس در سال تحصیلی -1399
 1400بودند .نمونهگیری به شیوة هدفمند تا زمان رسیدن به اشباع دادهها بر روی  18دانشجوی با
سازگاری پایین انجام شد .یافتهها :تحلیل کیفی پدیدارشناسی منجر به استخراج  7مضمون اصلی و 33
مضمون فرعی شد .مشکالت ارتباطی و اجتماعی ،باورهای غیرمنطقی ،مشکالت هیجانی ،مشکالت
انگیزشی ،مشکالت یادگیری ،مشکالت محیط خانواده و مشکالت محیط دانشگاه مضامین اصلی شناسایی

انتشار آنالین1401/04/01 :

شده بودند .نتیجهگیری :نتایج نشان داد که دانشجویان ناسازگار مشکالت درونفردی و محیطی متعددی
را در سازگاری با دانشگاه تجربه میکنند؛ لکن سهم عوامل درون فردی از عوامل محیطی بیشتر بود.
بنابراین با توجه به ماهیت چند بعدی مشکالت دانشجویان الزم است در جهت افزایش سازگاری
دانشجویان با دانشگاه مداخالت چند جانبه صورت گیرد.

کلید واژهها :تجربه زیسته ،دانشجویان ناسازگار ،سازگاری با دانشگاه
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مقدمه
انتقال از دبیرستان به دانشگاه برای برخی از دانشجویان دورة سخت و چالشسازایی به شمار
میآید ،زیرا در این دوره آنها با تغییرات و مسئولیتهای جدیدی مثل ترک خانه و خانواده،
ورود به فرهنگ ناآشنا ،دوستیابی ،تغییر روشهای آموزش ،کسب استقالل و تصمیمگیریهای
با اهمیت در حوزههای تحصیلی و شغلی رو به رو میشوند و سردرگمیهایی را در ارتباط با آنها
تجربه میکنند (دمیرتاش2020 ،؛ شوور ،ونوردنبورگ ،هوگوین وکروزبرگن2021 ،؛ ونویت،
 .)2021به همین جهت ،بسیاری از روانشناسان معتقدند این دورة انتقالی برای اغلب دانشجویان
تازه وارد تجربة پرفشار و استرسزایی است (نیامارو و سراوانان2013 ،؛ کتز و سامرز.)2017 ،
اگرچه تعداد زیادی از دانشجویان این دورة گذار را به خوبی پشت سر میگذارند اما نتایج
پژوهشهای متعدد حاکی از آن است که  26تا  45درصد از دانشجویان سال اول در کشورهای
مختلف قادر به انطباق خود با شرایط جدید نیستند و مشکالت سازگاری را تجربه میکنند
(الیاس ،مهیودین و یولی2009 ،؛ اسماعیل ،ابراهیم و مسگانیو2018 ،؛ بالیآبابو ،بلتهییگزا،
دینکوبسن و گتینتآلمو.)2018 ،
سازگاری 1یکی از مهارتهای اساسی و مورد نیاز دانشجویان برای مواجهه با تغییرات است
(پارماکسیز .)2019 ،انجمن روانشناسی آمریکا ،سازگاری را "توانایی فرد در تغییر نگرش ،رفتار
یا هر دوی آن ها بر اساس نیازهای تغییر یافته محیط فعلی یا وضعیت جدید" تعریف میکند
(وندنباس .) 2015 ،سازگاری با زندگی جدید در محیط دانشگاه فرآیندی پویا و فعال است که
به صورت واکنش متقابل بین دانشجویان و محیط دانشگاه اتفاق میافتد و در کسب بسیاری از
عادتهای جدید و ویژگیهای روانشناختی مثبت نقش عمده دارد (یوکسل و ییلماز.)2019 ،
مطالعات قبلی نشان میدهد دانشجویانی که در سازگاری با دانشگاه دشواریهایی را تجربه
میکنند بیشتر از سایر دانشجویان دچار مشکالت روانشناختی همچون افسردگی ،اضطراب و
استرس میشوند (چونگ ،تام ،تسانگ ،ژانک و لیت2020 ،؛ لیندل ،کیلورن و کمپیونه-بار،
 .)2020تجربة هیجانهای منفی به نوبة خود سالمت جسمانی را کاهش میدهد (پارک ،پترسون،
زوارکا ،وندرمولن ،کیم و کولن ،)2016 ،بر عملکرد تحصیلی اثر منفی میگذارد (ون روئیج،
جانسن و وندیگریفت )2018 ،و به دنبال آن احتمال ترک تحصیل افزایش پیدا میکند (کازانوا،
سرورو ،نونز ،آلمیدا و برناردو2018 ،؛ کاظمی و معظم.)2020 ،
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به لحاظ نظری ،نخستین تالشهایی که برای شناسایی مفهوم سازگاری با دانشگاه صورتگرفته
مربوط به نظریههایی است که بر ماندگاری و درگیری دانشجویان در دانشگاه توجه داشتهاند و به
دنبال شناسایی عواملی بودند که با پایداری در دانشگاه در ارتباط باشند .اسپادی ( )1970کیفیت
تعامل ویژگیهای فردی و محیط اجتماعی؛ تینتو ( )1975نحوة تعامل دو سیستم اجتماعی و
تحصیلی؛ بین ( )1980ترکیب چهار گروه از متغیرهای زمینهای ،سازمانی ،محیطی و متغیرهای
نگرشی و نتیجهای را بر قصد ترک موثر میدانستند .بیکر و سیریک ( )1986بر این باور بودند
که چون تجربة دانشگاه چند وجهی است و خواستههایی را در بر میگیرد که از نظر نوع و درجه
تفاوت دارند ،لذا سازگاری را باید در چهار بعد مختلف تحصیلی ،اجتماعی ،شخصی-عاطفی و
دلبستگی به موسسه درنظر گرفت .سازگاری تحصیلی 1،میزان موفقیت در کنارآمدن با تقاضاهای
مختلف دانشگاهی از جمله عملکرد تحصیلی ،درخواست حمایت علمی ،داشتن انگیزه و اعتماد
به نفس در انجام امور تحصیلی است .سازگاری اجتماعی2موفقیت در برآوردهکردن تقاضاهای
بینفردی و اجتماعی دانشگاه مانند برقراری روابط رضایتبخش با دیگران و شرکت در فعالیتهای
اجتماعی است .سازگاری شخصی-عاطفی 3به وضعیت روانی و سطح پریشانی که دانشجویان
هنگام سازگاری با دانشگاه تجربه میکنند اشاره دارد و دلبستگی به موسسه4نیز میزان وابسته
بودن به مؤسسه و تعهد داشتن نسبت به اهداف تحصیلی ،شخصی و اهداف سازمان است (بیکر
و سیریک.)1986 ،
در طول سه دهة گذشته به دنبال فرآیند رو به تحول درک سازگاری با دانشگاه ،مدلهای
جدیدتر گرایشهای روانشناختیتری به خود گرفتند و نقش ویژگیهای شخصیتی (کورتز ،پوهر
و کراس ،)2012 ،عوامل درونفردی (مونتگومری ،گرگ ،سامرز ،پرنیسدوکا ،هافمن و بیگلی،
 ،)2019عوامل شناختی-انگیزشی (زونیگا-ویلچز ،ورگارا-مورالس ،پرز و دیاز )2020 ،و برخی هر
دو عوامل شناختی و اجتماعی (عمیدطاهر ،میکائیلیمنیع و عیسیزادگان1395 ،؛ لنت و
همکاران2013 ،؛ کتز و سامرز )2017 ،را در پیشبینی سازگاری با دانشگاه مورد بررسی و تأیید
قرار دادند .اما شکاف علمی که در شناخت این پدیده دیده میشد کمبود پژوهشهایی بود که
مشکالت تجربه شده دانشجویان را در بافت بومی آنها به شیوه کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار
دهند .از نظر روانشناسی بومی ،پدیدههای روانشناختی و نحوه عملکرد افراد را باید در بافت
خانوادگی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی آنها مورد بررسی قرار داد (کیم ،یانگ و هوانگ،
 .)2006با توجه به نقش تفاوتهای فرهنگی و بومی در مشکالت دانشجویان و نحوة سازگاری
. personal-emotional adjustment
. institution attachment

3

. academic adjustment
. social adjustment

4

160

1
2

دورة  ،16شمارة  ،)62( 2تابستان 157-181 ،1401

فصلنامه روان شناسی کاربردی

آنها ،هرگونه مداخلة روانشناختی و سیاستگذاری در نظام دانشگاه بدون در نظر گرفتن این
عوامل کامل نبوده و به مسئلة سازگاری با دانشگاه به گونه منسجم پرداخته نمیشود .به همین
دلیل در سالهای اخیر پژوهشگران متعددی به بررسی کیفی تجارب دانشجویان روی آوردند .به
عنوان نمونه ،نل ،گاوندر و تام ( )2016در قالب بحث گروهی و تحلیل محتوا تجارب اجتماعی و
تحصیلی  18دانشجوی سال اول را در دانشگاهی در آفریقای جنوبی مورد بررسی قراردادند .کایا
و ککلیک ( )2021پژوهشی را در دانشگاههای ترکیه بر روی  14دانشجوی مهاجر سوریهای انجام
دادند تا تجارب آنها را در سازگاری با دانشگاه مورد بررسی قراردهند .همچنین در مطالعة کیفی
دیگری که در دانشگاه جیمز کوک استرالیا بر روی دانشجویان سال اول دانشکدة پزشکی صورت
گرفت ،تجارب این دانشجویان در قالب مصاحبه و بحثهای گروهی بررسی شد (ماالئو-آدولی و
همکاران .)2021 ،درکنار کمبود پژوهشهای کیفی که در خصوص نحوة سازگاری دانشگاهی در
کشور ما مشاهده میشود ،جمعیت نمونهای که در پژوهشهای گذشته مورد بررسی قرار گرفتهاند،
از بین دانشجویان سال اول به طور کلی بوده است ،در حالیکه دانشجویان با سازگاری پایین که
در انطباق خود با محیط دانشگاه دچار رنج و دشواری هستند ،قادر به ارائة اطالعات ارزشمندی
در تجارب و نیازهای خود هستند که در پژوهشهای گذشته مورد غفلت واقع شده است .همچنین
اغلب پژوهشهای صورت گرفته متمرکز بر مؤلفههای محیطی اثرگذار بر سازگاری دانشجویان در
دانشگاه بودهاند و به مشکالت و مؤلفه های درونفردی تجربه شده در مسیر سازگاری دانشجویان
با دانشگاه توجه کمتری مبذول داشتهاند .مبتنی بر این مبانی نظری و پژوهشی ذکر شده ،پژوهش
حاضر به مطالعه عمیق تجارب زندگی مرتبط با سازگاری پایین دانشجویان سال اول دورة
کارشناسی پرداخت تا ادراک این دانشجویان را در خصوص مشکالت و چالشهای سازگاری با
دانشگاه مورد بررسی قرار دهد و مؤلفههای اثرگذار در سازگاری دانشگاهی را شناسایی کند.
روش
پدیدارشناسی1بود

تا با استفاده از این روش جوهرهای
روش پژوهش حاضر از نوع کیفی با رویکرد
نهفته در تجارب زیستة دانشجویان با سا زگاری پایین در خصوص مشکالت سازگاری با دانشگاه
مورد بررسی قرار بگیرد .جامعة آماری پژوهش ،کلیة دانشجویان با سازگاری پایین سال اول دورة
کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس در سال تحصیلی -1399
 1400بودند و نمونهگیری به شیوة هدفمند از بین دانشجویان با سازگاری پایین انجام شد .جهت
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شناسایی دانشجویان با سازگاری پایین ،پرسشنامة آنالین سازگاری با دانشگاه1بیکر و سیریک
( )1986در بین نمونههای در دسترس دانشجویان سال اول دورة کارشناسی توزیع شد .در مجموع
 313دانشجو به این پرسشنامه پاسخ دادند ،سپس دانشجویانی که نمرات پایینتر از نمره برش
کسب کردند به عنوان دانشجوی ناسازگار شناسایی شدند .در پژوهش کیفی پدیدارشناختی،
جمعآوری داده و حجم نمونه تا زمان رسیدن به مضامین تکراری و اشباع دادهها ادامه پیدا
میکند .بر این اساس ،در مطالعة حاضر بعد از مصاحبه با  18دانشجوی ناسازگار ( 5پسر و 13
دختر) ،یافتهها و مضامین تکراری از پژوهش حاصل شد.
معیارهای ورود به مطالعة عبارت بودند از تحصیل در ترمهای  1یا  2دورة کارشناسی ،کسب
نمرة پایینتر از نمرة برش در پرسشنامة سازگاری با دانشگاه بیکر و سیریک ( )1986و عدم
تجربة مشکالت روان شناختی خاص قبل از ورود به دانشگاه .بر این اساس دانشجویانی که از
معیارهای ورود به مطالعه برخوردار بودند بعد از اعالم رضایت به همکاری ،در مصاحبة تلفنی
نیمهساختاریافته شرکت کردند که مدت زمان مصاحبهها از  30تا  45دقیقه متغیر بود .دانشجویان
شرکتکننده در مصاحبه از رشتههای حسابداری ،مدیریت مالی ،روانشناسی و علوم تربیتی با
میانگین سنی و انحراف معیار ( )± 1/71 ،19/38بودند .در حین مصاحبه ،با اجازة
شرکتکنندگان ،مکالمهها برای پیادهسازی دقیق دادهها و انجام تحلیلهای بعدی ضبط شد.
سواالت پیرامون تجارب عاطفی ،تحصیلی ،اجتماعی ،خانوادگی و عملکرد دانشگاه از بدو ورود به
دانشگاه از دانشجویان پرسیده شد .دادههای به دستآمده با روش کالیزی طی  7مرحله.1 :
خواندن تجربیات توصیف شده به منظور درک کلی آنها  .2مشخصکردن جمالت مهم .3
استخراج معنا و مفهوم جمالت مهم  .4ادغام مفاهیم به دستآمده برای ایجاد خوشهها  .5بیان
توصیف جامع از خوشهها  .6تنظیم ساختار اساسی پدیده مورد نظر و در انتها بازگرداندن نتایج
تجزیه و تحلیل به شرکتکنندگان برای اعتبارسنجی آنها ،تجزیه و تحلیل و کدگزاری شد (مارو،
رودریگز و کینگ.)2015 ،
در این مطالعه سعی شد با اختصاص زمان کافی و درگیری مداوم در فرآیند جمعآوری و تجزیة
و تحلیل دادهها ،تلفیق روشها (مصاحبه ،کارنامه تحصیلی ،دیدگاه اساتید) و مرور و بازنگری
دستنوشتهها توسط شرکتکنندگان در حین مصاحبه ،دادههای حقیقی و قابل قبول حاصل
شود .همسانی یا قابلیت اطمینان نتایج با استفاده از نظرات تکمیلی  4متخصص به عنوان ناظر
خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت و تالش شد کلیة مراحل پژوهش اعم از جمعآوری دادهها و
1

. student adaptation to college
)questionnaire (SACQ
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تجزیه و تحلیل آنها به صور ت دقیق ،منسجم و عاری از هرگونه سوگیری و اعمال دیدگاههای
محقق صورت بگیرد تا نتایج عینی و تأییدپذیر حاصلگردد .در انتها مضامین و مؤلفههای اصلی
و فرعی استخراج شده به شرکتکنندگان بازگردانده شد تا از انعکاس تجارب واقعی آنها اطمینان
حاصل شود و اعتبار نهایی یافتهها تأمین گردد.

ابزار پژوهش
پرسشنامة سازگاری دانشجویان با دانشگاه :این مقیاس توسط بیکر و سیریک ( )1986ساخته
شده که از  67گویه و  4خردهمقیاس سازگاری تحصیلی ،اجتماعی ،شخصی-عاطفی و دلبستگی
به مؤسسه تشکیل یافته است .سواالت در یک طیف لیکرت از نمره 1تا  5عالمتگذاری میشوند
و نمرات کل این پرسشنامه بین  67تا  335قرار دارد .نمرات باال نشان از سازگاری بهتر و نمرات
پایین نشان از سازگاری ضعیفتر دارند و نقطه برش برای مشکالت سازگاری ( )≥ 201در نظر
گرفته میشود (بالی آبابو و همکاران .)2018 ،در این پژوهش به دلیل حذف  3سوال مرتبط با
تجربة خوابگاه و احساس غربت ،نقطة برش به  192کاهش داده شد .اقدامی و یوسفی ()1399
ضرایب پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ برای هر یک از زیر مقیاسهای سازگاری
تحصیلی ( ،)0/84اجتماعی ( ،)0/85شخصی-عاطفی ( ،)0/87دلبستگی به مؤسسه ( )0/82و
سازگاری کلی ( )0/84به دست آورده اند و روایی آن را با تحلیل عاملی تأییدی مطلوب گزارش
کردهاند .در مطالعة ماالئو-آدولی و همکاران ( )2021ضریب پایایی قابل قبولی با روش آلفای
کرونباخ از  0/80تا  0/84برای خرده مقیاسها گزارش شده است.

یافتهها
بررسی پدیدارشناسی تجربة زیستة دانشجویانی که از سازگاری پایینی در دانشگاه برخوردار بودند
منجر به استخراج  7مضمون اصلی و  33مضمون فرعی شد .مدل حاصل شده به شرح نمودار 1
است .توضیحات نمودار و تجارب برخی از شرکتکنندگان در ادامه گزارش شدهاند:
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 .مشکل برقراری  .خودسرزنشی
ارتباط
 .خودارزیابی
 .ناتوانی در
منفی
کنارآمدن با
 .عدم اعتماد به
دیگران
نفس
 .عدم ابراز وجود و  .ترس از مسخره
کم جر تی
شدن
 .دیرجوش بودن  .خودکم بینی
 .احساس کمرویی  .کمالگرایی
و خجالت
 .تعللورز

 .عدم میل و
اشتیاق
 .بی عالقگی
 .بی حوصلگی
 .انگیزه بیرونی
 .عدم پشتکار
 .نداشتن هدف

 .احساس استرس  .ضعف در تمرکز  .کنترلگری
 .احساس ناامیدی  .ضعف در به
والدین
خاطرسپاری
 .درکنشدن در
 .حساس و
مطالب
محیط خانواده
زودرنج
 .احساس غریبی  .مشکل درک
 .انتظارات
مطلب
غیرمنطقی
 .احساس ترس
والدین
 .پرخاشگری
 .عصبی بودن

 .نارضایتی از
فضای دانشگاه
 .مشکالت
آموزشی

نمودار .1مدل جامع تجربه زیسته سازگاری با دانشگاه

مضمون اصلی  .1مشکالت ارتباطی و اجتماعی
تجارب زیستة شرکتکنندگان روشن ساخت که دانشجویان ناسازگار در تعدادی از مهارتهای
ارتباطی و اجتماعی دشواریهایی دارند .منظور از مهارتهای ارتباطی و اجتماعی در پژوهش
حاضر مجموعهای از رفتارها و توالیهای رفتاری است که در روابط بین فردی بروز پیدا میکند
که این مهارت ها کیفیت و شایستگی رفتار را در ایجاد تعامالت اجتماعی موفقیتآمیز ،شفاف و
مناسب نشان میدهند (گرین و بارسلون .)2003 ،مضامین فرعی و اظهارات برخی از
شرکتکنندگان بدین شرح است:
مضمون فرعی  .1-1مشکل برقراری ارتباط« :من توی صحبتکردن خیلی مشکل دارم ،توی
ارتباط برقرار کردنها و بیرون رفتنها مشکل دارم» (شرکتکننده « .)13کالً اینجوری هستم
که انگار سیمی دور خودم میکشم و با کسی ارتباط برقرار نمیکنم» (شرکتکننده .)14
مضمون فرعی  .1-2ناتوانی در کنارآمدن با دیگران« :گاهی وقتها نظر دیگران برام قابل هضم
نیست و سعی میکنم ازشون فاصله بگیرم و خودمو بکشم کنار تا مشکلی پیش نیاد»
(شرکتکننده « .)6شرکت کردنم توی کالسها خیلی بستگی به استادش داره که بتونم باهاش
کنار بیام» (شرکتکننده .)10
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مضمون فرعی  .1-3عدم ابراز وجود و کمجر تی« :من همه چیز رو میریزم توی خودم ،وقتی
کسی چیزی میگه نمیتونم جواب بدم» (شرکتکننده « .)4در گروههای درسی اصال مشارکت
نمیکنم ...جر ت اینکه نظرمو بگم یا سوالی بپرسم رو ندارم» (شرکتکننده .)11
مضمون فرعی  .1-4دیرجوش بودن« :من اصال مثل کسایی نیستم که بار اول خیلی زود صمیمی
میشن ...باید خیلی زمان بگذره تا یخم آب بشه» (شرکتکننده « .)6وقتی وارد محیط جدید
میشم ...نمیتونم از همون ابتدا گرم برخورد کنم» (شرکتکننده .)15
مضمون فرعی  .1-5احساس کمرویی و خجالت« :اگر سوالی داشته باشم هیچوقت به استادم
پیام نمیدم که ازشون سوال بپرسم ...روم نمیشه» (شرکتکننده  « .)3خیلی کمرو هستم ،به
سختی میرم سمت دیگران ،سخته برام که سوال بپرسم و سرصحبتو باز کنم» (شرکتکننده
.)15
مضمون اصلی  .2باورهای غیرمنطقی
مطابق با دیدگاه الیس ،باورهای غیرمنطقی باورهایی انعطافناپذیر یا شدید هستند که با واقعیت
مطابقت ندارند و در کنار غیرمنطقی بودن به لحاظ عاطفی ،رفتاری و شناختی تا حد زیادی
ناکارآمد هستند (الیس و مکالرن .)1397 ،اغلب دانشجویان ناسازگار نگرشهایی ناکارآمد و
غیرمنطقی نسبت به خود بیان داشتند که به آنها پرداخته میشود:
مضمون فرعی  .2-1خودسرزنشی« :من تصمیماتی گرفتم ...که همیشه بهشون فکر میکنم و
خیلی بابت این مسائل خودمو سرزنش میکنم» (شرکتکننده « .)6من توی هر زمینهای که
پیش بیاد خودمو سرزنش میکنم...خودم رو مقصر میدونم» (شرکتکننده .)18
مضمون فرعی  .2-2خودارزیابی منفی :شرکتکنندگان 12و  14اذعان داشتند« :حتی اگر کار
خوبی هم انجام بدم ...از کار خودم یک ایرادی پیدا میکنم که بگم دیدی اینجارو خراب کردی».
«من یک سیستم خودکنترلگری دارم که بر اساس ارزشهای خودم ،مدام از خودم انتقاد
میکنم».
مضمون فرعی  .2-3عدم اعتماد به نفس :شرکتکننده  7میگفت« :چون خودم رو با دوستام
و اطرافیانم مقایسه میکنم اعتماد بنفسم رو خیلی پایین آورده» .همچنین شرکتکننده  8معتقد
بود« :اگر یه ذره اعتماد به نفس بیشتری داشتم میتونستم خیلی کارها انجام بدم».
مضمون فرعی  .2-4ترس از مسخره شدن« :ته فکرم اینه که یه حرف الکی و سطحی نزنم یا
یه سوال اشتباهی نپرسم که مسخرم کنن» (شرکتکننده « .)6از اینکه مسخره بشم یا سوتی
بدم خیلی دلهره دارم این باعث میشه که نتونم برم دنبال سواالتی که داشتم» (شرکتکننده .)9
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مضمون فرعی  .2-5خودکمبینی« :بهخاطر احساس عدم کافی بودن یا ترس از بروز احساساتم
یا بروز خودم دیرتر میتونم با شرایط جدید خودم رو وفق بدم» (شرکتکننده « .)5توی برخورد
با هرکسی ،با هر جمعی ...بعدش احساس میکنم که خوب نبود ،کافی نبود ،میتونستم بهتر
باشم» (شرکتکننده .)9
مضمون فرعی  .2-6کمالگرایی« :دوست دارم هر چیزی اوکی باشه ،همه چیز به بهترین شکل
خودش بره جلو» (شرکتکننده « .)5سطح توقعم باالست از خودم ،خیلی سعی میکنم توی
هرچیزی ایده آل پیش برم» (شرکتکننده .)8
مضمون فرعی  .2-7تعللورز« :من وظیفهشناس نیستم ،یعنی اگر بگن باید  7صبح بیدار بشی
دقیقاً سرساعت  7بیدار بشم» (شرکتکننده « .)7کالً خیلی اهل پشتگوش انداختن کارهامم...
مثالً نمیخونم نمیخونم تا شب امتحان» (شرکتکننده .)15
مضمون اصلی  .3مشکالت انگیزشی
انگیزه ،فرآیندی درونی است که فرد را به تحرک درمیآورد تا برای دستیابی به هدف ،مسیر
معینی را طی کند و به طور کلی رفتار او را در طول زمان فعال ،هدایت و حفظ کند (اسالوین،
 .) 2018در راستای این تعریف ،دانشجویان با سازگاری پایین به تعدادی از مشکالت انگیزشی
اشاره داشتند:
مضمون فرعی  .3-1عدم میل و اشتیاق« :حاضرم وقتی میخوام کتاب رو باز کنم برای خوندن...
هر کاری کنم جز اون» (شرکتکننده  « .)5شور و شوق اولی که داشتم برای من راستش خیلی
کمتر شده» (شرکتکننده .)14
مضمون فرعی  .3-2بیعالقگی« :من آدم درسی نیستم ...به درس خوندن و حساب و کتاب،
هیچ عالقهای ندارم» (شرکتکننده « .)1عالقهای به درس خوندن ندارم حقیقتاً ،کارهای دیگه
مثل تکنولوژی و فناوری رو بیشتر از درس خوندن دوست دارم» (شرکتکننده .)3
مضمون فرعی  .3-3بیحوصلگی« :همیشه احساس میکنم خستم ،کالً بیحوصلم»
(شرکتکننده « .)13خیلی زود حوصلم سر میره ....همین بی حوصلگیمم باعث بیانگیزگی توی
کارهام میشه» (شرکتکننده .)10
مضمون فرعی  .3-4انگیزه بیرونی« :من آدمیم که تا مجبور نشم نمیخونم ،اگر درسی واسم
سخت باشه و استادم سختگیر باشه دیگه بدتر» (شرکتکننده « .)12در طول ترم اگر مجبور
نشم تالش خاصی نمیکنم» (شرکتکننده .)18
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مضمون فرعی  .3-5عدم پشتکار :شرکتکننده  10و  1بیان کردند« :کاری رو شروع میکنم
تا حدی پیش میرم اما وقتی واسم خستهکننده میشه ولش میکنم»« .من اصالً پشتکار ندارم،
مثال یه هدفی رو برای خودم میذارم ولی چون پشتکار ندارم هدفمو فراموش میکنم».
مضمون فرعی  .3-6نداشتن هدف« :خیلی دانشگاه اومدنم روی هدف خاصی نبوده ،چون همه
دارن میرن دانشگاه من هم اومدم دانشگاه» (شرکتکننده « ،)6خیلی از این شاخه به اون شاخه
میپرم ...خودم فکر میکنم چون هدف ندارم یه کم بالتکلیف شدم» (شرکتکننده .)15
مضمون اصلی  .4مشکالت هیجانی
منظور از مشکالت هیجانی در پژوهش حاضر بروز پاسخهای هیجانی است که در بعد تحصیلی،
اجتماعی ،رفتاری ،انطباق فردی و سایر زمینههای با اهمیت زندگی روزمرة دانشجویان مشکالت
قابل مالحظهای ایجاد کرده است .مشکالت هیجانی را میتوان در  7طبقه فرعی قرار داد:
مضمون فرعی  .4-1احساس استرس« :کالً خیلی استرسی هستم ،وقتی میخوام وارد کالس
بشم اگر مشکلی برام پیش بیاد خیلی استرس میگیرم» (شرکتکننده « .)2من کال استرس
دارم ،موقع حرفزدن صدام میگیره و نمیتونم صحبت کنم» (شرکتکننده .)13
مضمون فرعی  .4-2احساس ناامیدی« :دوستای من ،خواهرم ،همه پزشکی و دندانپزشکی
قبول شدن ...وقتی اونارو میبینم خیلی از خودم ناامید میشم» (شرکتکننده « .)7احساس
میکنم بچههایی که از تجربی اومدن خیلی بیشتر از من میدونن ...خیلی ناامید شدم»
(شرکتکننده .)12
مضمون فرعی  .4-3حساس و زودرنج« :خیلی نظرات دیگران برام مهمه در عین حال خیلی
زود هم ناراحتم میشم» (شرکت کننده  « .)8من کال ًیک شخصیت فوق العاده ضعیف و لوسی
دارم ،با هر چیزی به هم میریزم ،از اون دختراییم که اگر کسی بهم بگه باالی چشمت ابرو هست
میزنم زیر گریه» (شرکتکننده .)18
مضمون فرعی  .4-4احساس ترس« :همیشه از این میترسم که شاید دیگران از من خوششون
نیاد ،از اینکه قابل قبول نباشم خیلی میترسم» (شرکتکننده « .)12ترس از اشتباه کردن ،ترس
از شکست مانع این میشه که خودم رو توی جمع مطرح کنم» (شرکتکننده .)17
مضمون فرعی  .4-5احساس غریبی :برخی از دانشجویان تنها به واسطه عضویت در گروههای
مجازی از تجربه این احساس جمالتی را بیان کردند« :من ترم یک واقعاً سختی رو گذروندم،
نسبت به آدمهای جدید حس ناآشنا و غریبی داشتم» (شرکتکننده « .)11من اصالتاً کرمانی
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هستم ...اول که وارد گروه ها شدم اکثرا بندری بودن ،خیلی برام سخت بود ،احساس غریبگی
داشتم» (شرکتکننده .)10
مضمون فرعی  .4-6پرخاشگری« :اگر کسی چیزی بگه سریع جواب میدم ،زود عصبانیتمو
می ریزم بیرون و این باعث میشه بقیه بگن که من پرخاشگرم» (شرکتکننده « .)3وقتی کسی
حرفی میزنه زود پرخاشگری میکنم» (شرکتکننده .)8
مضمون فرعی  .4-7عصبی بودن :شرکتکننده  6و  7در این باره گفتند« :مهمترین نقطه ضعف
خودم رو عصبی شدن میدونم ،خیلی از افراد با سبک فکری و فرهنگی خاصی که میبینم...
عصبی میشم»« .خیلی زود عصبی میشم ،خیلی از حرفها و رفتارها ،عصبیم میکنه».
مضمون اصلی  .5مشکالت یادگیری
یکی از اصلیترین مقولههایی که دانشجویان به آن اشاره داشتند تجربة دشواریهایی در زمان
مطالعه و یادگیری مطالب درسی بود .آنها معتقد بودند که این دشواریها در وضعیت
تحصیلیشان اثرات نامطلوبی به جا گذاشته است .مضامین فرعی این مقوله عبارتند از:
مضمون فرعی  .5-1عدم تمرکز « :خیلی پیش میاد که چندین بار یک متن رو بخونم تا تازه
متوجهش بشم؛ خیلی فکرم درگیره و تمرکز ندارم» (شرکتکننده « ،)5یه وقتایی به یه چیزای
خیلی سطحی و بیهوده فکر میکنم و باعث میشه تمرکز نداشته باشم» (شرکت کننده .)14
مضمون فرعی  .5-2ضعف در به خاطرسپاری مطالب« :توی حفظکردن مطالب در ذهنم مشکل
دارم ،مطالب زود از ذهنم میپره» (شرکتکننده « .)3حافظم خیلی ضعیف شده ،من قبالً با یک
نگاه چند شماره رو توی ذهنم ثبت میکردم و شاید یکی دو روز هم میموند ولی االن کمتر
شده» (شرکتکننده .)5
مضمون فرعی  .5-3مشکل درک مطلب« :خیلی وقتا پیش میاد که عمیق مطلب رو متوجه
نمیشم فقط حفظش میکنم واسه امتحان» (شرکتکننده  « .)2یه سری از مطالب رو که میخونم
ملموس نیست و همین مبهم بودنه باعث میشه که درکش نکنم» (شرکتکننده .)12
مضمون اصلی  .6مشکالت محیط دانشگاه
دانشگاه در رشد دانش ،بروز استعدادها ،شکوفایی خالقیتهای دانشجویان و ایجاد تعامالت
اجتماعی پویا و سازنده دانشجویان با یکدیگر و با اعضای هیأت علمی نقش مهمی دارد .از عمده
موضوعاتی که دانشجویان ناسازگار به آن اشاره داشتند ،نارضایتی از عوامل متعدد در محیط
دانشگاه بود که منجربه استخراج مضامین فرعی زیر شد:
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مضمون فرعی  .6-1نارضایتی از فضای دانشگاه« :تجربهای که تا حاال از محیط و جو دانشگاه
داشتم خیلی خوب نبوده ،یعنی اون انتظاری که از قبل داشتم برآورده نشده» (شرکتکننده.)6
« من رشتم رو دوست دارم اما دانشگاهمو دوست ندارم و خیلی جوش رو نمیپسندم»
(شرکتکننده .)7
مضمون فرعی  .6-2مشکالت آموزشی« :بعضی از اساتید از ما کنفرانس اجباری میخوان ولی
ما خودمون هم اون مطالب رو نمیفهمیم» (شرکتکننده « ،)4بعضی از اساتید موقع
تدریس کردن هیچ پاورپوینتی ندارن ...یا مثالً جزوه بعضی از استادامون خیلی غلط داره و اصالً
کیفیت نداره» (شرکتکننده .)14
مضمون اصلی  .7مشکالت محیط خانواده
نتایج پژوهش کیفی روشنساخت که دانشجویان ناسازگار مشکالت عدیدهای از نظر کنترلگری
والدین ،درک نشدن در محیط خانواده و عدم حمایت والدین در سال اول دانشگاه تجربه کردهاند
که میتوان آنها را تحت عنوان عوامل مشکلزا در محیط خانواده دستهبندی کرد.
مضمون فرعی  .7-1کنترلگری والدین« :بابام تقریبا سختگیره ...هر دفعه یه چیز جدید به
نبایدهایی که واسم تعیین میکنن اضافه میشه» (شرکتکننده « ،)12بابام همیشه در حال
گیردادن هست از نوع ظاهرم ،لباس پوشیدنم ،نوع رفتارم ...ایراد میگیره» (شرکتکننده .)16
مضمون فرعی  .7-2درک نشدن در محیط خانواده :شرکتکنندگان  10و  13بیان کردند« :توی
خیلی از موارد با خانوادم اختالف نظر دارم ...نمیتونیم خیلی راحت همدیگرو بفهمیم»« ،طرز
فکرم کال با اطرافیانم توی خانواده فرق میکنه ...کال همدیگرو درک نمیکنیم».
مضمون فرعی  .7-3انتظارات غیرمنطقی والدین« :من عاشق هنرم اما پدرم خیلی تخریبم کرده
توی بچگی ...همیشه میگفت با نقاشیکردن به هیچ جا نمیرسی» (شرکتکننده « ،)1من از
ابتدا عالقه به هنر و تئاتر داشتم ،بابام اصال راضی نبود و به اجبار بابام مجبور شدم برم رشته
تجربی» (شرکتکننده .)5
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیستة دانشجویان ناسازگار سال اول دانشگاه و استخراج
مدل جامع تجربة زیسته سازگاری با دانشگاه انجام شد .تحلیل پدیدارشناسی روشن ساخت که
مشکالت ارتباطی و اجتماعی ،باورهای غیرمنطقی ،مشکالت هیجانی ،مشکالت انگیزشی،
مشکالت یادگیری از عوامل درون فردی و مشکالت محیط دانشگاه و محیط خانواده اصلیترین
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مؤلفههای محیطی تجربه شده دانشجویان ناسازگار در طول سال اول دانشگاه هستند .این نتایج
همخوان با مدلهای برگرفته از نظریه شناختی-اجتماعی بندورا است که اثرگذاری عوامل فردی
و محیطی را بر سازگاری دانشگاهی مورد تایید قرار دادهاند (عمیدطاهر و همکاران1395 ،؛ لنت
و همکاران2013 ،؛ کتز و سامرز.)2017 ،
بر اساس یافته ها ،دانشجویان ناسازگار در نظام اعتقادی خود باورهای غیرمنطقی زیادی دارند.
همانگونه که در پژوهشهای چوئیتینگ)2014( ،؛ متا ،بیزارو و ریپولد ( )2009و آلن ،الشیخ و
ترنر ( ) 2017رابطه باورهای غیرمنطقی با سازگاری هیجانی ،تحصیلی و اجتماعی پایینتر مورد
بررسی و تأیید قرار گرفته است .از دیدگاه الیس و مکالرن ( )1397واکنش افراد در برابر مشکالت
و موقعیتها بستگی به نظام باورهای آنها دارد .درصورتیکه افراد باورهای انعطافناپذیر ،افراطی
و غیرواقعی داشته باشند ،نمیتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند که زمینة بروز هیجانات منفی
ناسالم و پیامدهای شناختی و رفتاری فراهم میشود .بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که
دانشجویان ناسازگار به دلیل انعطافپذیری شناختی پایین ،در سازگار ساختن نظام شناختی خود
با تغییرات محیطی ناموفق عمل میکنند و چون تمایل کمتری به منطقیسازی باورهای
غیرمنطقی خود دارند در مواجه با خواستههای محیط دانشگاه کمتر احساس شایستگی میکنند
(دمیرتاش.)2020 ،
دومین مؤلفه از مشکالت دان شجویان ناسازگار ،ضعف در روابط بین فردی ،ابراز وجود ،شروع
ارتباط ،احساس کمرویی و  ...بود که همسو با یافته کتز و سامرز ( )2017است که در پژوهش
خود نشان دادند از بین عوامل فردی سطوح باالی کمرویی بیشترین ارتباط معنادار را با سازگاری
پایین در دانشگاه دارد .همچنین پارماکسیز ( )2019در مطالعة خود دریافت جر تمندی ویژگی
بسیار مهمی برای جنبههای مختلف سازگاری با دانشگاه است .دانشجویان در دانشگاه با مسائل
رشدی مهمی در زمینة دوستیابی ،ادامه تحصیل ،یادگیری ،انتخاب شغل و ازدواج روبهرو هستند
که نیازمند برقراری ارتباط با دیگران است ،درصورتی که آنها افرادی خجالتی با مهارتهای
اجتماعی پایین باشند ،کمتر درخواست کمک کرده و سختتر با این چالشها کنار میآیند (گائو،
ژانگ ،دنگ ،سان ،گائو و چن ،)2020 ،از طرفی روابط اجتماعی پایین در دانشگاه احساس
وابستگی و تعلق کمتری را در دانشجویان نسبت به همکالسیها و دانشگاه ایجاد میکند که
زمینهساز سازگاری کمتر با ابعاد مختلف زندگی دانشگاهی است (ماندر.)2018 ،
سومین مؤلفه ،مشکالت هیجانی بود که هم راستا با مطالعة نیامارو و سراوانان ( )2013است
که در پژوهش خود گزارش کردند دانشجویان با سازگاری و عملکرد پایینتر استرس ،اضطراب و
افسردگی بیشتری را تجربه می کنند .همچنین دانشجویانی که در شرایط همهگیری کرونا با
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شیوههای آموزش از راه دور کمتر تطبیق یافتند ،بیشتر از دانشجویان سازگارشده ،استرس،
اضطراب و ناامیدی را تجربه کردند (شکری ،رشیدیپور و شریفی1399 ،؛ استوکینگر ،رینس و
دومیلر .)2021 ،بر اساس مدل انتقال 1بریجز و بریجز ( )2016دانشجویان برای سازگاری 3
مرحله را پشت سر میگذارند :در مرحلة اول با ورود به موقعیت جدید وقتی متوجه میشوند که
باید شیوههای گذشتة خود را کنار بگذارند و با چالشهای جدید سازگار شوند احساساتی مثل
ترس ،عصبانیت ،ناراحتی و ناامیدی را تجربه میکنند ،در مرحلة دوم که دورة گذار بین زمان
گذشته و آینده است ،هیجاناتی چون افسردگی و اضطراب پدیدار میشود و در مرحلة آخر
سازگاری با زندگی جدید و ساختن هویت جدید اتفاق میافتد که اگر دانشجویی در این مرحله
ناموفق باشد هیجانات منفی پایدار میمانند و بهزیستی عاطفی به خطر میافتد.
چهارمین مؤلفه ،مشکالت انگیزشی مانند عدم میل و اشتیاق ،پشتکار و هدفمندی و انگیزه
بیرونی بود که همسو با یافته مطالعه لنت و همکارانش ( )2013است که نقش پشتکار ،هدف،
عالقه ،انگیزش را در سازگاری با دانشگاه اثرگذار یافتند .همچنین ون روئیج و همکاران ()2018
و رضا ،قاضی و یوسفی ( ) 2021به این نتیجه دست یافتند که دانشجویانی که انگیزه ذاتی بیشتری
برای به دست آوردن دانش و انجام پژوهش دارند ،در تنظیم رفتار مطالعة خود عملکرد بهتری به
نمایش میگذارند ،از برنامة تحصیلی رضایت بیشتری دارند و تعامالت سازگارانهتری با دیگران
برقرار میکنند .بر اساس نظریة خودتعیینگری2وقتی افراد از نظر انتخاب و تصمیمگیری در امور
تحصیلی مستقل نیستند و کنترل چندانی بر انتخاب آنچه باید انجام دهند و چگونه انجام دهند
ندارند ،زمینة ناسازگاری با ابعاد محیط دانشگاه ایجاد میشود (آدامز ،لیتل و رایان.)2017 ،
پنجمین مؤلفه به مشکالت یادگیری مانند ضعف در تمرکز ،به خاطرسپاری مطالب و درک
مطلب اشاره داشت که همخوان با نتایج مطالعات پیشین (بالی آبابو ،و همکاران2018 ،؛ ونروئیج
و همکاران2018 ،؛ کازانوا و همکاران2018 ،؛ کورتیس2020 ،؛ چو ،لوسک-بریستول و یوغ،
 )2021است که ضعف در مهارتهای شناختی ،فراشناختی و مهارتهای مطالعه و خودتنظیمی
را در دانشجویان سال اول گزارش کردهاند .بر اساس بیانات دانشجویان از تجارب زیستة خود و
مدلهای تأیید شده در پژوهشهای ونروئیج و همکاران ( )2018و رضا و همکاران ()2021
میتوان نتیجه گیری کرد که به دنبال کاهش انگیزش درونی ،بروز مشکالت روانشناختی و
مهارتهای خودتنظیمی پایین ،سازگاری با خواستهها و تکالیف آموزشی کاهش پیدا میکند و
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همة این عوامل به طور مستقیم و غیرمستقیم به واسطه سازگاری تحصیلی بر موفقیتهای
تحصیلی دانشجویان اثر میگذارند.
ششمین مؤلفة مشکالت محیط خانواده و زیر مؤلفههای کنترلگری ،درک نکردن و انتظارات
غیرمنطقی والدین بود که این یافته هماهنگ با نتایج مطالعة کنی ،الک ،هامر ،گریمالدی و البری
( )2015است که در پژوهش آنها دانشجویانی که در خانواده خود با سبک فرزندپروری مستبدانه
و کنترل گرانه رو به رو بودند ،در سازگاری با دانشگاه و کسب معدل عملکرد ضعیفتری نشان
دادند .همچنین این یافته همخوان با مطالعة پژوهشگرانی است که کیفیت ارتباط والدین با
فرزندان و نحوة حمایت آنها را به عنوان عوامل موثر در میزان سازگاری با دانشگاه در طول سال
اول مورد تأیید قرار دادند (لیندل و همکاران2020 ،؛ کتز و سامرز 2017؛ شور و همکاران،
2021؛ ماالئو-آدولی و همکاران .)2021 ،براساس نظریة خودتعیینگری و نتایج پژوهش جیرلی
و همکارانش ( )2018وقتی دانشجویان برای کسب استقالل توسط والدین خود مورد حمایت قرار
میگیرند ،انگیزة خودمختاری و باورهای خودکارآمدی در آنها ارتقا پیدا میکند که این عوامل
منجر به افزایش مقاومت آنها در برابر مشکالت آتی میشود.
آخرین مؤلفه در ارتباط با مشکالت آموزشی و نارضایتی از محیط دانشگاه بود که این یافته نیز
در تأیید بسیاری از پژوهش هایی است که در سازگاری با دانشگاه نقش ادراک دانشجویان از
فضای دانشگاه ،جو حمایتکننده آن ،فرصت مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه ،تکالیف،
امکانات ،و سبک تدریس اساتید را اثرگذار دانستند (اقدامی و یوسفی1399 ،؛ کتز و سامرز،
2017؛ جیرلی و همکاران2018 ،؛ شور و همکاران2021 ،؛ کایا و ککلیک2021 ،؛ ماالئو-آدولی
و همکاران .)2021 ،در تبیین این یافته میتوان گفت که دانشجویان در ماههای آغازین دانشگاه
که همراه با چالشهای جدید و تجربه هیجانهای ناخوشایند است ،بیشتر از هر زمان دیگری
نیازمند دریافت حمایتهای اجتماعی هستند .درصورتیکه حمایتهای الزم را دریافت نکنند و
در حیطههای مختلف با تجارب منفی رو به رو شوند ،زمینة ایجاد نارضایتی ،ادراک منفی نسبت
به دانشگاه و افت انگیزه ایجاد میشود که آنها را به سمت بیتوجهی به خواستهها و مطالبات
دانشگاه و فقدان احساس تعلق به آن سوق میدهد.
به طور کلی این مطالعه نشان داد که دانشجویان ناسازگار در زمینههای درونفردی و بین فردی
مشکالت متعددی را تجربه میکنند که منجربه کاهش سطح بهزیستی و سالمت روان آنها شده
است .براساس تجارب دانشجویان ،سبک فرزندپروری و میزان حمایت والدین ،سطح حمایت و
کیفیت خدمات ارائه شده توسط دانشگاه و اعضای هیئت علمی در سازگاری با دانشگاه اثرگذار
است ،اما عوامل درون فردی مانند باورهای ناکارآمد ،فقدان انگیزه و عدم برخورداری از مهارتها
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نقش پررنگتری دارند .در انجام این پژوهش محدودیتهایی وجود داشت که مهمترین آنها در
اثر شیوع همه گیری کرونا بود که دانشجویان امکان حضور در دانشگاه و تجربة محیط اصیل
دانشگاه و خوابگاه را نداشتند و مصاحبة تلفنی میتواند عمق اطالعات واقعی را نشان ندهد .عدم
تناسب تعداد دانشجویان دختر و پسری که حاضر به انجام مصاحبه شدند نیز میتواند احتمال
کسب دادههای کاملتر را کاهش دهد.
در ذکر کاربردهای نظری پژوهش ،این مطالعه مدل جامعی را در سازگاری با دانشگاه معرفی
می کند که برگرفته از تجارب دانشجویان و از زاویه دید افرادی است که بیشترین مشکالت را در
سازگاری با دانشگاه تجربه کردهاند .این نتایج ،کاربردهای عملی برای خانوادهها ،سیاستگذاران
آموزش عالی ،روانشناسان و مشاوران در تسهیل فرآیند سازگاری با دانشگاه دارد که میتوان در
قالب چند پیشنهاد مطرح ساخت )1 :خانواده باید با فراهم ساختن محیطی گرم و حمایت کننده،
اتخاذ سبک مقتدرانه ،احساس استقالل ،خودمختاری و عزت نفس را در فرزندان پرورش دهد و
آنها را درجهت عالیق و انگیزههای درونی تشویق کند تا مسیر انطباق با دانشگاه هموارتر گردد،
 ) 2نظام آموزش عالی برای ماندگاری دانشجویان و برخورداری از نیروی انسانی سالم حمایت و
خدمات پشتیبانی بیشتری از دانشجویان جدیدالورود داشته باشد ،دانشجویان ناسازگار را
شناسایی کند ،آنها را به شبکههایی از افراد متخصص متصل کند و در امر سالمت روان آنها
پیگیر باشد ) 3 ،برای پیشگیری از بروز ناسازگاری و سازگاری بهتر دانشجویان میتوان دورههای
مهارت آموزی را برای دانشجویان تازه وارد برگزار کرد که این دوره به جهت ماهیت چندبعدی
مشکالت دانشجویان باید جنبههای متعدد روانشناختی ،تحصیلی و اجتماعی را پوشش دهد ،در
آخر با توجه به فراوانی زیاد باورهای ناکارآمد دانشجویان ناسازگار پیشنهاد میشود که مشاوران
در فرآیند مداخالت درمانی از درمانهای شناختی استفاده کنند.
موازین اخالقی
در مرحلة کمی پژوهش اصل محرمانه بودن اطالعات با عدم ذکر نام شرکتکنندگان در پرسشنامه
رعایت شد .شرکت کنندگان حق آزادانه برای درج شماره تماس برای مطالعه پیگیری کیفی
داشتند .مصاحبهها و ضبط مکالمات کامال با رضایت شرکتکنندگان انجام شد و اصول رازداری
اطالعات و محرمانه بودن نتایج تا حد ممکن رعایت گردید.
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انجام مصاحبه مشارکت داشتند و کارشناسانی که در مقام ناظر خارجی در افزایش روایی پژوهش
کیفی یاری رساندند صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.
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. به خوبی با محیط دانشگاه تطابق مییابم.1
. احساس تنش و ناراحتی میکنم.2
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 .3به وسیله انجام دادن تکالیف کالسی ،خودم را از لحاظ
علمی به روز نگه میدارم.
 .4می توانم با دیگران رابطه دوستانه برقرار کرده و در
جمعها شرکت کنم.
 .5علل تحصیلم در دانشگاه برایم روشن و مشخص است.
 .6از نظر من تحصیل در دانشگاه و تکالیف کالسی دشوار
هستند.
 .7احساس افسردگی و غم میکنم.
 .8در فعالیتهای اجتماعی دانشگاه کامال شرکت میکنم.
 .9به خوبی با دانشگاه سازگار شدهام.
 .10در طول امتحانات خوب کار نمیکنم.
 .11به تازگی خیلی احساس خستگی میکنم.
 .12مستقل بودن برایم آسان نیست.
 .13از عملکرد تحصیلی خودم راضی هستم.
 .14دارای رابطه دوستانهای خارج از کالس با اساتیدم
هستم.
 .15از اینکه تصمیم گرفتم به دانشگاه بیایم راضی هستم.
 .16از اینکه در دانشگاه قبول شدهام رضایت دارم.
 .17چنانکه باید خوب درس نمیخوانم.
 .18دارای چند رابطه نزدیک و صمیمانه در دانشگاه
هستم.
 .19هدفهای تحصیل در این رشته برایم مشخص
هستند.
 .20اخیرا نمیتوانم هیجانات خودم را کنترل کنم.
 .21احساس میکنم برای تحصیل در دانشگاه و انجام
تکالیف درسی به قدر کافی زیرک و باهوش نیستم.
 .22دلم برای خانه و خانواده تنگ میشود.
 .23گرفتن مدرک دانشگاهی برایم مهم است.
 .24برای درس و تحصیل انگیزه و اشتیاق دارم.
 .25از زمان مطالعه ( اوقات فراغت یا فرجهها) به شکل
مفید استفاده نمیکنم.
 .26از زندگی در خوابگاه لذت میبرم.
 .27از انجام کار عملی یا نوشتن مقاله برای دروس
مختلف لذت میبرم.
 .28دچار سردردهای مکرر می شوم.
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 .29انگیزهای برای مطالعه کردن ندارم.
 .30از فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه راضیام.
 .31اخیراً به فکر افتادهام که با یک نفر مشاور یا
روانشناس مشورت کنم یا به روانپزشک مراجعه کنم.
 .32فکر نمی کنم مدرک دانشگاهی اهمیت و ارزشی
داشته باشد.
 .33با هماتاقیهایم به خوبی کنار میآیم.
 .34دانشگاههای دیگر را ترجیح میدهم.
 .35اخیرا خیلی وزن کم و زیاد میکنم.
 .36از تنوع دروس رضایت دارم.
 .37دارای مهارتهای اجتماعی کافی هستم.
 .38اخیرا بسادگی و بسرعت عصبانی میشوم.
 .39در تمرکز کردن برای مطالعه مشکل دارم.
 .40نمیتوانم خوب بخوابم.
 .41با توجه به تالشی که برای درس خواندن میکنم
نتایج مناسبی نمیگیرم.
 .42در احساس راحت بودن نسبت به دانشگاه مشکل
دارم.
 .43از کیفیت دروس رضایت دارم.
 .44در کالسها به شکل مرتب و منظم شرکت میکنم.
 .45برخی اوقات به راحتی فکرم مغشوش و آشفته
میشود.
 .46مشارکتهای اجتماعیام رضایتبخش است.
 .47انتظار دارم دوره لیسانس را با موفقیت و بدون مشکل
به پایان برسانم.
 .48به راحتی با جنس مخالف صمیمی نمیشوم.
 .49درباره هزینهها و مخارج تحصیالت دانشگاهی نگرانم.
 .50از فعالیتهای علمی و تکالیف کالسی لذت میبرم.
 .51خیلی احساس تنهایی میکنم.
 .52شروع تکالیف یا پروژههای کالسی برایم دشوار است.
 .53به خاطر فشار دوستان و خانواده بود که ناچار شدم
به دانشگاه بیایم.
 .54از برنامهریزی دروس لذت میبرم.
 .55کامال احساس سالمتی میکنم.
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 .56احساس میکنم به شکل ناخوشایندی با دیگران فرق
دارم.
 .57دانشگاه نرفتن را ترجیح میدهم.
 .58بیشتر عالئق من ربطی به کارها و تکالیف کالسیام
ندارد.
 .59به انتقال به دانشگاهی دیگر فکر میکنم.
 . 60خیلی زیاد درباره ترک تحصیل دانشگاهی فکر می
کنم.
 .61به فکر گرفتن مرخصی از دانشگاه هستم.
 .62از اساتید راضی هستم.
 .63درباره مشکالتم با دوستان خوبم صحبت میکنم.
 .64در مقابله با تنشها و استرسهای موجود در دانشگاه
مشکل دارم.
 .65از زندگی اجتماعی خودم رضایت دارم.
 .66از موقعیت تحصیلی خودم راضی ام.
 . 67اگر به زمان انتخاب رشته برگردم ،همین رشته و
همین دانشگاه را انتخاب میکنم.
***
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