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Abstract

Introduction: The issue of graduates' employment is one of the economic, social and
cultural challenges and one of the most important threats to national security and
development. Beyond that, it also affects students' quality of knowledge. The purpose
of this study was to investigate the goal of education in university student with
academic failure, focusing on the relationship between the future occupation and their
academic failure. It was tried to use the interpretive approach to redefine the meaning
of students' and teachers' perceptions of the University of Tehran from the goal of
studying at the university. This study tried to show what is the understanding and
evaluation of the participants about this phenomenon and what are the economic
factors associated with their academic failure.
Methods: A qualitative research approach and a phenomenology method were
selected. For this purpose, a criterion type was used for purposeful sampling. Data
were collected using semi-structured interview technique and collected in three ways:
face-to-face, by phone and in written. The data was analysed based on Colaizzi's
strategy, using MAXQDA18 software. 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.
Results: The results of the research showed that the goal of university education in the
majority of students is to have a job prospect and job satisfaction and the lack of
prospects for a decent future career plays a crucial role in their academic failure. Also,
the economic structure of the society and the lack of job opportunities and capital
have also become a reason of their loss of attraction.
Conclusion: Education of entrepreneurship is a practical solution to the current
situation, it can reduce unemployment rates, and it could prevent students from
becoming frustrated, disappointed and having academic failure.
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چکیده
مقدمه :مسئله اشتغال دانشآموختگان ،از چالشهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و در زمره مهمترین تهدیدهای امنیت و توسعه ملی است و
فراتر از آن ،در کیفیت دانشاندوزی دانشجویان نیز تاثیر دارد .پژوهش حاضر با هدف بررسی اهداف دانشجویان دچار افت تحصیلی از ورود به
دانشگاه ،با تمرکز بر ارتباط عامل آیندهشغلی آنان ،انجام شد .تالششد تا با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه به بازسازی معنایی ادراک دانشجویان و
مدرسان دانشگاهتهران از هدف از تحصیل در دانشگاه پرداخته و نشان دادهشود مشارکتکنندگان ،چه درک و ارزیابی ،نسبت به این پدیده دارند و
عوامل اقتصادی چه ارتباطی با افت تحصیلی آنها دارد.
روشها :از رویکردی کیفی و روش پژوهشی پدیدارشناسی استفادهشد .بدینمنظور از نمونهگیری هدفمند ،نوع مالکی استفادهشد .دادهها با استفاده
از فن مصاحبه نیمهساختاریافته و در سه شیوه حضوری ،تلفنی و مکتوب جمعآوریشده و مبتنی بر راهبرد تحلیل کُالیزی با استفاده از نرم افزار
 MAXQDA18تحلیل گردید .بهمنظور افزایش اتکاپذیری ،تأییدپذیری ،باورپذیری صحت دادهها ،از شیوههای «بازرسی و بازبینی در زمان
کُدگذاری»« ،بهرهگیری از نظرات همکاران پژوهشی و تأیید آنها» ،و «درگیری طوالنی مدت» استفاده کردیم.
یافتهها :نتایج پژوهش ،نشانداد ،هدف از تحصیالت دانشگاهی در اکثریت دانشجویان ،ارتقای آینده شغلی و دستیابی به شغل مناسب است و نبود
دورنمای آینده شغلی مطلوب ،نقشی اساسی در افتتحصیلی آنها ایفا میکند .همچنین ساختار اقتصادی موجود در جامعه و نبود امکانات شغلی و
سرمایه نیز مزید علت بیانگیزگی بیشتر آنان شده است.
نتیجهگیری :آموزش کارآفرینی ،راهکاری جهت رفع این مشکل است که ضمن کاستن از آمار بیکاری ،میتواند از ناامیدی و بیانگیزگی
دانشجویان و از بروز افت تحصیلی در آنان نیز پیشگیری به عمل آورد.
واژگان کلیدی :ادراک دانشجویان ،افت تحصیلی ،کارآفرینی ،پدیدارشناسی.

640

Downloaded from edcbmj.ir at 14:37 +0430 on Monday June 14th 2021

ادراک دانشجویان و مدرسین از تحصیالت دانشگاهی و ارائه راهکار برای پیشگیری از افت

ادراک دانشجویان و مدرسین از تحصیالت دانشگاهی و ارائه راهکار برای پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان

641

منابع انسانی و غیر انسانی نظام آموزشی میگردند .از این منظر
برای یافتن علل افت تحصیلی باید عوامل مختلفی نظیر انگیزه،
هدف ،هوش ،اضطراب امتحان ،برنامهریزی ،امکانات و
تجهیزات و فرهنگی خانواده و میزان عزت نفس را مورد توجه
قرار داد( 19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14و .)20
برنامههای آموزشی تاثیر بسزایی در عملکرد آموزشی
دانشجویان دارد( .)21مشاهدات نشان میدهد بسیاری از
فارغالتحصیالن دانشگاهها به علت عدم شایستگی و مهارت
تحصیلی ،از سوی بازار کار رد شدهاند( .)22اکثر برنامههای
آموزشی موسسات عالی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه
در جهان سوم با نیازهای بازار کار مطابقتی ندارد .در حالیکه در
جوامع پیشرفته بر یادگیری مبانی عملی مشاغل مورد نیاز در
بازار کار و انتقال آموزش به محیط واقعی کار و تولید بر
تجربهاندوزی در ساختارهای مختلف شغلی تاکید دارند( .)23در
کشورهای توسعه یافته ،ارتباط بین دانشگاه و جامعه به شدت
افزایش یافتهاست و دانشگاه به عنوان یک نهاد چندکارکردی،
در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی حضور پر رنگ دارد( .)24در
حالی که در نظام آموزشی کشور ایران ،آنچه از طریق آموزش
رسمی بیش از پیش به فراگیر انتقال مییابد ،مجموعهای از
دانش و اطالعات است و بعید است که این رویکرد در زمینه
ایجاد مهارتها و شایستگیهای مورد نیاز بازار کار راه به جایی
ببرد( .)25جمیری ،حاتمی ،فتحی آذر و پاکدل فرد( ،)1389نیز
عدم ارتباط میان نیازهای بازار کار و برنامههای درسی
دانشگاهی را خاطرنشان کردهاند( .)26دالیلی چون نگرانی از
بیکاری پس از پایان تحصیل و ابهام در این زمینه نیز ممکن
است سبب بی انگیزگی دانشجو شود(.)27
به سبب پیشرفت تکنولوژی ،وجود متخصصانی که بتوانند با
این دانش روز پیش رفته و باعث استقالل علمی ،اقتصادی و
فرهنگی شوند ،مایه مباهات است ولی این که فقط متخصص
تربیت شود ،بدون این که به امکان جذب آنها در مراکز کاری و
ارائه خدمات تخصصی آنها به دیگران فکری شود ،نوعی
سرخوردگی برای این فارغالتحصیالن و جوانان ایجاد خواهد کرد
و سرمایههای ملّی نیز بههدر خواهد رفت( .)28همچنین ،طی
یک دهه اخیر ،پذیرش دانشجو بدون توجه به ظرفیت اشتغال
زایی از سوی نظام آموزش عالی در بخش دولتی و نیز در بخش
غیر دولتی همراه با کاهش توان ظرفیت سازی اشتغال در بخش
دولتی و تورم نیروی انسانی در بخش خدمات ،موجب افزایش
نرخ بیکاری بسیاری از فارغالتحصیالن دانشگاهها شدهاست(.)29
بیکاری یکی از مشکالتیاست که فراروی جوامع بشری قرار
دارد و کشورهای گوناگون را به چالش کشیدهاست و عوامل بروز
آن در کشورهای مختلف به اختالفات در ساختار اقتصادی،
آموزشی و فرهنگی بازمیگردد (.)30
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مقدمه
قرن بیست و یکم ،انقالب فن آوری اطالعات بود و رشد
سریع فنآوری نقش تضمین شدهای در همه جوانب زندگی
شامل تحصیالت ،پزشکی و کشاورزی ایجاد کرد .درنتیجه
مهارتها و قابلیتهای حاصل از روشهای آموزش سنتی ـ که
تاکید آنها بر آموزش دانشآموزان به خواندن و نوشتن و ریاضی
و بدست آوردن ظرفیتهای آکادمیک میشد ـ برای
بدستآوردن موفقیت در مسیر اشتغال یا زندگی عملی کافی
نیست(.)1
دانشجویان پویاترین قشر جامعه و مهمترین شاخص
فرهنگ و معرفت یک جامعه هستند و دانشگاه بستر اصلی
تربیت نسل جوان و جمعیت دانشجویانی است که چند سال از
عمر و دوران جوانی خود را در آنجا میگذرانند( )2و تحصیالت،
نقشهای متفاوتی در توسعه اقتصاد کشور و رشد طبیعی آن دارد
( .)3به دلیل شرایط خاص زندگی در جهان امروز و ضرورتهای
نهادی آن ،این نیاز وجود دارد تا دانشگاه نسبت به ایجاد و
نهادینه کردن مجموعهای از قابلیتها در دانشجویان اقدام
کنند( .)4دانشگاهها هر ساله دانشجویان جدیدالورود را پذیرش و
دانشجویانی را نیز فارغ التحصیل میکنند که در این چرخه
مستمر توجه به کیفیت آموزشی از جایگاه ویژهای برخوردار است
و افزایش کیفیت نظام ،آموزشی به عنوان اثرگذارترین عامل در
توسعه کشورها محسوب میشوند(.)5
نارسایی آموزش عالی در پرورش استعدادها و آماده سازی
نسل جوان برای شرکت فعال در حیطههای آموزشی پس از
ورود به آن خود را به اشکال مختلف -ازجمله افت
تحصیلی(  -)academic failureنشان میدهد( )6و به طور
مستقیم و غیر مستقیم خسارات زیادی را به فرد ،خانواده و
جامعه وارد میسازد( .)7دانشآموختگانی که با افت تحصیلی
دانشگاه را به اتمام میرسانند توانمندی علمی مورد نیاز را به
نحو مطلوب کسب نمیکنند( )8که میتواند نظام آموزشی
کشور را از اهداف پیشبینی شده دور نموده و بخشی از
سرمایهها و فرصتها را از دست دهد ( .)9همچنین منجر به
تولید نیروی متخصص ناکارآمد و در نهایت خدمات با کیفیت
پایینتر و عدم تامین رفاه برای مردمان آن باشد( .)10پیشبینی
میشود که در آینده نیز با افزایش افت تحصیلی در آموزش عالی
همهساله بخشی از منابع انسانی و اقتصادی جامعه در دانشگاهها
با اخراج ،ترک تحصیل ،انصراف ،مردودی و مشروطی
دانشجویان ضایع گردد و آثار و پیامدهای ناگوار فردی و
اجتماعی فراوانی به وجود آورد( .)11در حالیکه در سراسر جهان
یکی از اهداف اصلی موسسات آموزش عالی ،در کمترین حد
امکان نگه داشتن میزان مشروطی دانشجو با حفظ کیفیت
تحصیل و تدریس ،در حد باال است (  12و  .)13مجموعه ای از
عوامل وجود دارند که باعث افت تحصیلی و به تبع آن اتالف

روشها
با توجه به اینکه یافتههای این مطالعه به بررسی اهداف
دانشجویان دچار افت تحصیلی از ورود به دانشگاه ،با تمرکز بر
ارتباط عامل آیندهشغلی آنان میپرازد و در زمینه بهبود عملکرد
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Edu Stra Med Sci

642

Downloaded from edcbmj.ir at 14:37 +0430 on Monday June 14th 2021

ایجاد اشتغال و استفاده از خدمات آن ،بایستی در زمره
مشغولیتهای مهم هر سیستم آموزش عالی باشد تا بتواند با
استفاده مناسب از این سرمایه بیبدیل و سرنوشت ساز ،کشور را
به سمت توسعه روزافزون سوق دهد( .)31مراکز آموزش عالی به
رشد کمی دانشگاهها بسنده کردهاند و مسئله عدم امکان جذب
موثر و مفید فارغالتحصیالن دورههای آموزش عالی در بازار کار،
عدم تناسب بین رشتههای تحصیلی و فعالیت شغلی ،جذب
بیشتر فارغ التحصیالن در بخشهای غیرتولیدی و غیر فعال و
بسیاری از مسائل دیگر از جمله مشکالتی است که آموزش
عالی ایران را علیرغم سرمایه گذاریهای سنگین ناموفق
معرفی کرده است( .)32بخش خصوصی نیز با توجه به گستره
محدود آن در ایران طبیعتاً نتوانسته است در جذب این
سرمایههای ملی موفقیت قابل توجهی داشته باشد (.)29
درحالیکه ،آموزش عالی نقش مهمی در بازار کار ایفا
کارآفرینی
مهارتهای
پرورش
و
میکند
( )Entrepreneurshipدانشآموختگان میتواند نقش
عمدهای در رسیدن به این ماموریت داشتهباشد( .)33ایجاد تغییر
و فرصت الزم در محتوای برنامه درسی میتواند ضمن ارتقاء
میزان فعالیتهای کارآفرینانه  ،به تغییر و بهبود جامعه کمک
شایانی کند( .)34مقولهی کارآفرینی چیز عجیب و غریبی نیست،
حتی جادو هم نیست و نمی توان آن را چیز مرموزی دانست.
این دانش تنها یک مقولهی منظم و منسجم است که هیچ
ارتباطی به مسائل ارثی و مادرزادی ندارد ( .)35در واقع
کارآفرینی یک مفهوم چندوجهی -اقتصادی ،اجتماعی و
روانشناسی -پیچیده است که امروزه توجه زیادی را به خود
جلب کردهاست و بیشتر صاحب نظران توافق دارند که کارآفرینی
و کارآفرینان سهم به سزایی در توسعه اقتصادی دارند(.)36
آموزش کارآفرینی تبادل رسمی و نظاممند اطالعات و دانش
کارآفرینی است .دانشگاهها به عنوان متولیان اصلی تربیت و
پرورش منابع انسانی متخصص در چند سال اخیر به آموزش
کارآفرینی روی آوردهاند (.)37
با توجه به اهمیت افت تحصیلی دانشجویان و ارتباط آن با
هدف از تحصیالت دانشگاهی ،تحقیق حاضر با هدف ،واکاوی
"هدف از تحصیالتدانشگاهی در دانشجویان دچار
افتتحصیلی" با تمرکز برآینده شغلی ،انجام شد و قصد پاسخ
به این سوال را داشت که چه ارتباطی میان عامل اقتصادی و
افت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران وجود
دارد و راهکار آن چیست.

تحصیلی دانشجویان مورد استفاده قرار میگیرد ،از نوع
پژوهشهای کاربردی است .از سویی دیگر به منظور شناسایی و
بازسازی معنایی ادراک دانشجویان و مدرسان دانشگاهتهران از
هدف از تحصیل در دانشگاه از رویکردی اکتشافی برای کشف
همه عوامل ضرورت مییابد .از آنجایی که در این تحقیق دیدگاه
استادان و مدرسان در زمینهی مضمونها و نشانگرهای افت
تحصیلی در دانشجویان دچار آن مورد واکاوی قرار گرفت و
محققین بهدنبال کشف ،توصیف و تبیین دادهها بدون اعمال
استنباطهای شخصی خود و صرفاً استفاده از روایتهای
مشارکتکنندگان بودند ،لذا این مطالعه با رویکرد پدیدارشناسی
توصیفی انجام شد .پژوهش حاضر بر رویکرد پدیدارشناسی
استوار بوده و با بررسی تجارب دانشجویان دچار افت تحصیلی
هدف آنان از تحصیل در دانشگاه را مورد کاوش قرار داد.
نمونهگیری این تحقیق همانند سایر تحقیقات پدیدارشناسی
بود( .)38مطابق با روش نمونهگیری در تحقیقات کیفی(،)39
حجم نمونه از پیش تعیین نشد و متناسب با روند تحقیق تا
سطح اشباع دادهها ادامه یافت .اشباع نظری ،زمانی اتفاق میافتد
که محقق به این نتیجه برسد که در یک مرحله از کار به مفاهیم
و پاسخهای مشابه دستیافته و مفاهیم جدیدی ظهور نیابند()39
و دادههای گردآوری شده از طریق انجام مصاحبه ،مشابه و
تکراری شود .به زعم کراسول ( )1998در مطالعات کیفی ،حجم
نمونه نباید کمتر از 20نفر باشد(.)40
میدان پژوهش حاضر ،دانشگاه تهران را در برگرفت که در
برگیرنده مدرسین(هیات علمی یا حقالتدریس) مشغول به
تدریس در دانشگاه تهران ،در سال 1397بود .نمونهگیری به
صورت هدفمند از نوع مالکی ) (Criterion Samplingبود.
در نمونهگیری مالکی ،تمام افراد یک مجموعه که یک مالک
خاص را داشته باشند ،مورد بررسی قرار می گیرند ( .)41بر این
اساس مالکهای نمونهگیری در این پژوهش ،الف -دانشجوی
دوره کارشناسی یا مدرس دوره کارشناسی دانشگاه تهران بودن
در رشتههای انتخاب شده و ب -دچار افت تحصیلی بودن(معدل
کمتر از  14یا واحد افتاده) و ج -تمایل به مشارکت در پژوهش،
بود .برای قابلیت تعمیم دادهها به دانشجویان سایر رشتههای
دانشگاه تهران ،جهت انجام نمونه گیری رشته تحصیلی بصورت
تصادفی انتخاب شد( .)42به این صورت که با توجه به این
مطلب که کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه تهران
در آزمون کنکور سراسری ،در یکی از گروههای پنجگانه ریاضی
فیزیک ،علومتجربی ،علومانسانی ،هنر و یا زبانها شرکت کرده
و قبول شدهاند و قبول شدگان در هر گروه آزمایشی میتوانند
یکی از رشتههای مربوط به گروه آزمایشی خود را جهت ادامه
تحصیل انتخاب کنند .بنابراین از میان گروههای آزمایشی دو
گروه علوم انسانی و ریاضی فیزیک ،به طور تصادفی انتخاب
شد .سپس در مرحله بعدی از میان رشتههای مربوط به هر گروه
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یافتهها
پژوهشگر در این تحقیق مجموعا با  43نفر مصاحبه کرد.
تعداد مشارکتکنندگان در رشته مهندسی برق از گروه ریاضی
فیزیک 21 ،نفر و رشته مدیریت از گروه علوم انسانی 22 ،نفر
بود که اطالعات شخصی مصاحبه شوندهها (با رضایت کامل از
آنها( در این تحقیق بصورت زیر درج شد
همانطور که در جدول شماره  1و  2قابل مشاهده است 21
نفر از مشارکت کنندگان رشته مهندسی برق و  22نفر از ایشان
از رشته مدیریت بوده اند .یافتههای حاصل پس از تحلیل
است:
3
جدول
بصورت
مضمون

2020, Vol. 13, No.6

Edu Stra Med Sci

Downloaded from edcbmj.ir at 14:37 +0430 on Monday June 14th 2021

آزمایشی ،یک رشته بطور تصادفی انتخاب شد .که در این
پژوهش رشته مدیریت از گروه علوم انسانی و رشته مهندسی
برق از گروه ریاضی فیزیک انتخاب شدند.
مصاحبهها بصورت حضوری ،تلفنی ،گفتگو در شبکههای
اجتماعی اینستاگرام و تلگرام و مصاحبه به شیوه ارسال
نامه )(email interviewصورت گرفت .الزم به ذکر است
برای حفظ محرمانه ماندن اطالعات مشارکتکنندگان به هر
کدام از ایشان یک کد اختصاص یافت که از این به بعد مشارکت
کنندگان این تحقیق با کد شناخته شدند.
در مصاحبه با مشارکت کنندگان رشته مهندسی برق از گروه
ریاضی فیزیک ،در مصاحبه شانزدهم دادهها به اشباع رسید ولی
تا نفر بیست و یکم ادامه یافت .مصاحبههای رشته مدیریت از
گروه علوم انسانی ،در مصاحبه هفدهم به اشباع رسیده و
مصاحبه تا نفر بیست و دوم ادامه یافت.
از مشارکتکنندگان در تحقیق خواسته شد بر اساس
تجربیات خود به این سوال پاسخ دهند که نشانگان دانشجویان
دچار افت تحصیلی چیست و با مالحظه چه نشانگانی در کالس
(بدون برگزاری آزمون) متوجه میشوند دانشجویی دچار افت
تحصیلی است .زمان انجام هر مصاحبه ،در دامنه زمانی  20تا
 70دقیقه ،و با میانگین زمانی  33دقیقه بود .گردآوری دادهها به
وسیله مصاحبههای نیمه ساختاریافته ،هدایت شد .تالش
پژوهشگر در اجرای هر مصاحبه بر آن متمرکز بوده تا دادههای
کیفی بهصورت مستقل و اکتشافی بهدست آید و نتایج آن بدون
چارچوب قبلی مورد تحلیل قرار گیرد .برای رواسازی پروتکل
مصاحبه و پرسشهای آن با تنی چند از اساتید گروه علوم
تربیتی و نیز صاحبنظران حوزهی پژوهشهای کیفی مشورت
شد و بعد از اعمال نظرات اصالحی ایشان و اجرای نمونه
مقدماتی ،نسخه نهایی برای انجام مصاحبهها آمادهگردید .به
منظور اعتباریابی ،از شیوة سه سویهنگری مبتنی بر تنوع بخشی
در تعداد سؤالها ،تحلیل و حذف موارد منفی و متناقض تفسیر
شــده در دادهها ،و از نظرات چهار نفر از اســتادان و
متخصصان تعلیم و تربیت ،به منظور اعمال نظر نهایی ،استفاده
شد .برای تحلیل دادهها اقداماتی نظیر مرور یادداشتهای
تدوینشده بالفاصله بعد از انجام هر مصاحبه برای تعدیل و
تکمیل مطالب یادداشتشده و همچنین تحلیل با استفاده از
راهبرد هفت مرحلهای کُالیزی و نرم افزار MAXQDA
انجامشد .بدینمنظور گامهای زیر برداشته شد:
 .1برای آشنایی با عمق و گسترهی دادهها ،روایتهای ارائه
شده که بهطور مرسوم پروتکل نام دارد ،چندین مرتبه مطالعه
شد تا محققین با آنها مأنوس شوند .بدینمنظور از طریق
راهبردهایی نظیر بازخوانی مکرر دادهها ،خواندن دادهها بهصورت

فعال و جستجوی معانی و الگوها ،تالش شد تا آشنایی قابل
توجهی با دادههای گردآوری شده فراهم شود.
 .2بهمنظور استخراج جمالت مهم ،به هر پروتکل مراجعه
شد و جمالت و عباراتی که مستقیماً با موضوع مورد مطالعه
مرتبط بود ،استخراج گردید.
 .3برای فرمولهکردن معانی ،ضمن مرور منظم جمالت
استخراج شده ،تالش شده تا بهدرک معانی هر یک از جمالت،
پی برده شود.
 .4مراحل فوق برای تمامی مصاحبهها تکرار گردیده و
معانی فرموله شده و مرتبط به هم ،در قالب خوشههایی از
مضامین قرار داده شد.
 .5در ادامه نتایج در قالب توصیفی جامع از موضوع مورد
مطالعه ،تلفیقگردید.
 .6بهمنظور درک ساختار ذاتی پدیده ،توصیف جامع پدیده
تحت مطالعه بهصورت بیانیهای صریح و روشن از ساختار اساسی
پدیده ،تدوین شد.
 .7در انتها ،در این پژوهش پایایی دادهها به شیوة بازرسی و
بازبینی در زمان کدگذاری ( )Member checkاستفاده از
نظرات همکاران پژوهشی و تأیید آنها توسط ممیز بیرونی
( )External auditو درگیری طوالنی مدت( Prolonged
 )Engagementبهرهگیری شد .در شیوة بازرسی و بازبینی در
زمان کدگذاری بهدست آمده ،برای جلوگیری از بدفهمی
محققین ،اطالعات کسب شده دوباره به اطالعرسانها نشان
داده شد و مورد تائید آنان قرار گرفت .در روش استفاده از نظرات
همکاران پژوهشی و تأیید آنها ،کسی که به روش کار محققین
نظارت دارد ،روش کار را مورد بازبینی قرار داد ،که در پژوهش
حاضر از نظرات جمعی از استادان بهره گرفته شد .عالوه بر این،
محققین مدت زمان طوالنی (حدود هفتماه) درگیر موضوع
پژوهش بوده و بخشی از این زمان به حضور در دانشگاه و تعامل
با استادان و مدرسان در فضای دانشگاه اختصاص یافت.

جدول  .1اطالعات مشارکتکنندگان استاد
مشارکت کنندگان رشته مهندسی برق از گروه ریاضی فیزیک
سابقه تدریس

کد تخصیص یافته
I-01

کد تخصیص یافته
III-01

I-03
I-04
I-05

III-02
III-03
III-04
III-05
III-06

سابقه تدریس

 5سال سابقه
 5سال سابقه
 17سال سابقه
 25سال سابقه
 10سال سابقه
 30سال سابقه
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 30سال سابقه
 5سال سابقه
 6سال سابقه
 6سال سابقه
 5سال سابقه

I-02

مشارکت کنندگان رشته مدیریت از گروه علوم انسانی

جدول  .2اطالعات مشارکت کنندگان دانشجو
مشارکت کنندگان رشته مهندسی برق از گروه ریاضی فیزیک
شماره ترم

کد تخصیص یافته
I-06

ترم 5
ترم 5
ترم 5
ترم 7
ترم 5
ترم 7
ترم 9
ترم 5
ترم 9
ترم 7
ترم 5
ترم 7
ترم 5
ترم 5
ترم 9
ترم 7

I-07
I-08
I-09
I-10
I-11
I-12
I-13
I-14
I-15
I-16
I-17
I-18
I-19
I-20
I-21

مشارکت کنندگان رشته مدیریت از گروه علوم انسانی
کد تخصیص یافته
III-07
III-08
III-09
III-10
III-11
III-12
III-13
III-14
III-15
III-16
III-17
III-18
III-19
III-20
III-21
III-22

شماره ترم

ترم 6
ترم 8
ترم 8
ترم 8
ترم 8
ترم 8
ترم 8
ترم 6
ترم 8
ترم 8
ترم5
ترم 2
ترم 4
ترم 8
ترم 8
ترم 6

جدول  .3عامل ،نشانه و گزاره حاوی کد هدف از تحصیالت دانشگاهی
عامل

نشانه

سربازی نرفتن
بدون بیان هدف
پسران
خاص
بیهدفی

تعداد

نقل قول حاوی کد

2

موضوع سربازی در پسران است

2

در حال حاضر با دیدن وضعیت موجود در دانشگاه ،هدفم از تحصیالت دانشگاهی صرفا گرفتن مدرک پایان دوره تحصیلیم
هستش.

انگیزه تحصیالت
سطح باال
موقعیت اجتماعی -
اهداف فرهنگی-
موقعیت اجتماعی بهتر
4
فرهنگی
اجتماعی
خانوادم همیشه میگفتن برو یه لیسانس بگیر خواستی ازدواج کنی حداقل بگیم دخترمون یه لیسانس داره و چون همه اعضای
5
ازدواج بهتر
خانوادم تحصیل کرده بودن و پزشک براشون افت داشت من دیپلمه بمونم
عدهای هم میآیند برای ادامه تحصیل و میگویند میخواهیم دکتر شویم .عشق به عنوان
6
عنوان
بیکاری برای
نبود بازار کار در پایان تحصیالت متوسطه
5
اهداف اقتصادی  -مدرک دیپلم
قبل از اینکه بیام دانشگاه ،هدفم این بود که مهارتهای تخصصی راجب رشته تحصیلیم رو یاد بگیرم که بعدا بتونم با اون
تحصیل با هدف
شغلی
41
تخصصم کار های خاصی رو انجام بدم  ،مثال ساخت و طراحی یک وسیله یا تعمیر و برنامه ریزی مجددش حتی.
شغل بهتر
سطح سواد باالتر چون دیپلم ارضا نمیکند

4

هدف از تحصیالت دانشـگاهی دارای سـه عامـل اصـلی "
بدون بیان هـدف خـاص "" ،اهـداف فرهنگـی -اجتمـاعی" و
"اهداف اقتصادی-شغلی" بـود .مضـمون " بـدون بیـان هـدف
خاص " دارای نشـانههای "سـربازی نـرفتن پسـران" و "بـی
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هـــدفی" و عامـــل "اهـــداف فرهنگـــی -اجتمـــاعی" دارای
نشانههای"انگیزه تحصیالت سطح باال"" ،موقعیـت اجتمـاعی-
فرهنگی"" ،ازدواج بهتر" و "عنوان" بود و "اهداف اقتصـادی-
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جدول  .4عامل ،نشانه و گزاره حاوی کد عوامل اقتصادی مربوط به افت تحصیلی
عامل

نشانه

تعداد

نقل قول حاوی کد

عوامل اقتصادی

نبود دورنمای آینده شغلی
مطلوب
مشکالت اقتصادی جامعه

22

از طرف دیگه میفهمی که بعد از تموم شدن درس هم واسه رشته ت خبری از کار نیست

9

سوءتدبیر سیاستگذاران

3

به نظرم هرچقدر اقتصاد کشور وضعش بدتر و بدتر میشود این دلیل قابل توجه تره شاید از نظر بقیه دالیل
دیگری هم باشد
سالهاست بخاطر نفت هیچ تالش نتیجه بخشی دولت واسه صنعت و تولید کشور نمیکنه.

جامعه

بخشی از گفتههای مشارکتکنندگان دانشجو :
"شرایط جامعه ،اینکه یک شرایط کلی را آدم میبیند که
چقدر جامعه با توجه به اطرافیانی که مهندسی خواندند چقدر
جامعه االن به مهندس نیاز دارد و در آینده شغلی ما چقدر تامین
هست و این چیزها میتواند در افت تحصیلی مربوط به رشتهمان
خیلی تاثیر داشته باشد که انگیزه مان را باال و پایین میکند"
از گفتههای مشارکتکنندگان استاد  " :آینده ای هم که
رشته نداره .تازه دانشجو میفهمه پول باید در بیاره چون آدمهای
جدیدی رو میبینه و معنی پول رو میفهمه .بعد میبینه اونایی که
درس رو تموم کردن بیکارن".

از میــان نشــانههای عامــل اقتصــادی جامعــه ،از چهــل و
ســـه مصـــاحبه انجـــام شـــده ،در  3مصـــاحبه " ،ســـوءتدبیر
سیاســــتگذاران " و در  9مصــــاحبه نشــــانه "مشــــکالت
اقتصــادی جامعــه" و در  22مــورد از مصــاحبهها نشــانه "نبــود
دورنمای شغلی مطلـوب" بیـان شـدکه ایـن نشـانه در اکثریـت
مشـــارکت کننـــدگان مشـــترک بـــود .همچنـــین  9نفـــر از
مشــارکت کننــدگان بــه عوامــل اقتصــادی مربــوط بــا افــت
تحصیلی اشاره نکردند.
از مشارکت کنندگان خواسته شد راهکارهایی که به ذهنشان
کنند:
بیان
را
میرسد

جدول  .5عامل ،نشانه و گزاره حاوی کد راهکارهای جبران افت تحصیلی
عامل

تعداد

نشانه

نقل قول حاوی کد

راهکار

15
14
10
24

برنامه ریزی برای شناسایی نیاز آینده کشور
ارتباط دانشگاه و صنعت
کمک به تولید
آموزش کارآفرینی

مگر چند نفر مدیر الزم است .این همه دانشجو همه میخواهند پشت میز بنشینند و مدیر شوند
دانشگاه باید بدونه تو صنعت چه خبره از روی اون کار کنه با دانشجوها.
تولید و اصالح نظام بازار به نظرم راه حل مشکله
یاددادن خوداشتغالی در هر رشته

در زمینه راهکارهای جبران افت تحصیلی ،برخی از
مشارکت کنندگان بیش از یک نشانه بیان کردند .بخشی از
گفتههای مشارکت کنندگان استاد :
"ابتدا باید بررسی دقیق صورت گیرد به این معنی که در 10
سال آینده نیاز کشور چه چیزی است" .
از جمله اظهارات مشارکتکنندگان استاد" :دانشگاه نمیتواند
به دانشجو بگوید که بعد از  4سال تو از این درس چه استفاده
ای میتوانی بکنی .دانشجو نمیداند بعد این دوره چه کار باید بکند
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چون استادش هم داخل بازار کار نیست و ارتباطی با صنعت
ندارد و پروژهای ندارد نمیداند که با خواندن این درس چه
کاربردهایی دارد .این درسها از قدیم بودند ولی استادی که
درس میدهد نمیتواند فلسفه درس را جا بیندازند".
از جمله دیگر اظهارات مشارکتکنندگان استاد" :ارتباط
صنعت و دانشگاه برقرار شود تا دانشجویان بتوانند هرآنچه
بصورت تئوری آموخته اند در عمل پیاده کنند .بدون بررسی و
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شغلی" دارای نشـانههای "بیکـاری بـرای مـدرک دیـپلم" و "
تحصیل با هدف شغل بهتر " بود.
مشارکت کنندگان استاد در این مورد این چنین گفتهاند:
" یکی بازار کار است .خیلی از مشاغل بازار کـار شـرط اول
این است که تحصـیالت دانشـگاهی داشـته باشـند تـا حـداقل
آشناییهای اولیه را داشته باشند .که خیلیها در دوره کارشناسی
دنبال این هستند که بروند در بازار کار" و " در بـازار کـار مـوثر
است .خیلـی از سـازمانها در زمـان ثبـت نـام دانشـگاه تهـران
امتیازی است برای خودش .اگر دانشگاه دولتی باشد ضریب اش
بیشتر است".
همچنین یکی از استادان چنین گفتهاست" :هدف اصلی آنها
این است که برای محیط کار آماده شوند و بعد از اتمام دوره

لیسانس استقالل مالی بدست آورند و این هدف را اکثر
دانشجویان نمیخواهند به روشهای غیر آکادمیک یا غیر
دانشگاهی بهش برسند چون ضمن اینکه درآمدزایی و آماده
شدن برای کاری برایشان مهم است".
"نشانه دستیابی به شغل مناسب" از میان چهل و سه
مصاحبه انجام شده در چهل و یک مورد هدف از تحصیالت
دانشگاهی و رفتن به دانشگاه " ،تحصیل با هدف شغل بهتر"
بیان شد .الزم به ذکر است که برخی از مشارکتکنندگان به
بیش از یک هدف اشاره داشتهاند.
در شناسایی عوامل اقتصادی مرتبط با افت تحصیلی،
است:
صورت
این
به
یافتهها

بحث
بیکاری در بسیاری از کشورها ،حتی کشورهای پیشرفته
صنعتی ،به عنوان یک مشکل اساسی مطرح میشود(.)29
یافتههای پژوهش نشان میدهد که هدف اکثریت دانشجویان از
ورود به دانشگاه بدست آوردن شغل مناسب در آینده است .با
ورود به دانشگاه و در طی ترمهای نخست در مییابند که آینده
شغلی مطلوب ،به علل گوناگون دور از دسترس است .در نتیجه
نا امیدی و بی انگیزگی بر این دسته از دانشجویان حاکم شده و
درنتیجه دچار افتتحصیلی میشوند و اگر هم تحصیالت خود را
به اتمام برسانند به اهداف آموزشی دوره تحصیل خود نمیرسند.
از این رو ارائه راهکاری جهت تضمین آینده شغلی عالوه بر
تاثیرات مفید آن در اقتصاد کشور ،با کم کردن آمار افتتحصیلی
دانشجویان ،می تواند از هدر رفتن بخش مهمی از منابع مالی
که بر اثر این آسیب به هدر میرود نیز جلوگیری کند .مارتلی و
کاری ()2007نیز اذعان دارند انتظار کنونی از دانشگاهها این
است که در کنار امر پژوهش و آموزش وظیفه آموزش کارآفرینی
را نیز به عنوان موتورهای ابتکار و رشد اقتصادی هر منطقه و
ملتی را به عهده بگیرند( .)43لیان و چن ( ،)2009نیز آموزش
کارآفرینی را به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای افزایش
گرایش به کارآفرینی افراد معرفی کردهاند( .)44از اینرو
طرحهای آموزشی به طور بسیار امیدوارکنندهای باعث افزایش
تعداد کارآفرینان بالقوه و درحال تولد خواهد شد .نتایج پژوهش
حاضر با نتایج تحقیق آراستی ،سعیدبنادکی و ایمانیپور()1390
همسان است .آنان نیز بر این عقیدهاند کشورهای در حال توسعه
مانند ایران نیز برای دست یابی به مزیتهای رقابتی و حل
مسائل و مشکالت عمومی جامعه مانند بیکاری و نظایر آن ملزم
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صنعت موجود و وضعیت مطلوب تصمیم گیری برای آموزش
عالی صورت نگیرد".
از جمله اظهارات مشارکتکنندگان دانشجو" :تبیین
فرصتهای کارافرینی و خوداشتغالی در هر رشته .دیگه چرا
دروغ واضحه اگر بخواهیم منتظر شویم دولت کاری کند بیکارها
کم شوند یک عمر تمام شده .پس بهتر است به همان مثل
معروف ماهی نده ،ماهیگیری یاد بده ،عمل کنیم".
از میان نشانگان بیان شده" ،برنامهریزی برای شناسایی نیاز
آینده کشور"" ،ارتباط دانشگاه و صنعت" و "کمک به تولید"
هر سه راهکارهایی است که در دراز مدت تاثیرشان در رفع
بیکاری در جامعه و بهبود اوضاع اقتصادی مشهود خواهد شد.
اما راهکار آموزش کارآفرینی و اضافه کردن آن به سیالبس
درسی دوره دانشجویی تمامی رشتهها میتواند از ناامیدی
دانشجویان پیشگیری کند و درنتیجه با حذف یکی از عوامل
مرتبط با افتتحصیلی(نبود دور نمای شغلی مطلوب) ،شیوع افت
تحصیلی را نیز کاهش دهد.

به توسعهی کارآفرینی هستند و از جمله اقدامات راهبردی برای
رشد و توسعه ی کارآفرینی ،آموزشکارآفرینی به ویژه در حوزه
ی آموزش عالی است( .)37افزون بر آن آموزشکارآفرینی
میتواند یکی از اثرگذارترین شیوهها برای انتقال آسان جمعیت
فارغ التحصیالن به بازار کار باشد .مطالعات یوربانو ،آپونته و
تولدانو ( )2008نیز نشان داده است که چنین آموزشهایی
توانسته افراد را مسئولیتپذیرتر بارآورده و آنها را تبدیل به
کارآفرین یا متفکران حوزهی کارآفرینی کرده و به طور موفقیت
آمیزی در چالشهای کسب وکار ،موفق و خطرپذیر کند( .)45در
نتیجه نرخ بیکاری و شکست کسب وکارها نیز کمتر شده است.
کارآفرینی باعث رشد و توسعهی اقتصادی کشورها و به
ویژه کشورهای توسعهیافته شده است .برخیاز نویسندگان
معاصر در مورد اقتصاد کارآفرینی صحبت میکنند و در این میان
نقش دانشگاهها و دیگر موسسات آموزش عالی در این الگوی
جدید اقتصادی نیز برجسته است( .)46همچنین ،ترویج و توسعۀ
کارآفرینی در جامعه ،ارتقاء روحیه نشاط و نوآوری در کشور را به
همراه دارد .از دیگر پیامدهای توسعۀ کارآفرینی ،کاهش
مشکالت بیکاری در جامعه ،افزایش امید در جامعه ،کاستن از بار
مسئولیتهای فراوان دولت ،و نهادینه کردن فرهنگ کار در
جامعه و کاهش برخی از معضالت اجتماعی شامل اعتیاد و
بزهکاری بوده و در نهایت  ،ضمن تولید ثروت ،به توسعۀ پایدار
میانجامد(  .)47در مطالعهای تاثیر برنامههای آموزشکارآفرینی
بر قصد کارآفرینی گروهها یی از دانشجویان که قبال در هیچ
دوره آموزشکارآفرینی شرکت نکرده بودند تایید شد اما تاثیر
آموزشکارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویانی که قبال
آموزشها ی کارآفرینی را نگذرانده بودند ،تایید نشد( .)48نتایج
تحقیق حاضر همراستا با عمده مطالعات انجام گرفته در زمینه
کارآفرینی است( 45 ،43 ،37و  )48ولی با نتایج تحقیق در رشته
پرستاری همسان نیست( .)49این نتایج گواه بر این مطلب است
که تعلیم وتربیت سنتی باید جهتگیری خود را به سمت
ارزشمند شمردن کارآفرینی و ترویج فرهنگ آن عوض کند
( .)50از جمله محدودیتهای این پژوهش ،محدودیت محقق
هنگام نمونهگیری بود که نمونهگیری بر اساس نرخ افت
تحصیلی و ارتباط آن با بازارکار یا وضعیت رشته  /گرایش نسبت
به بازار کار به عنوان شاخصهای اصلی انتخاب رشته انجام
نگرفت .در راستای نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود در
دانشگاههای دیگر نیز ،هدف از تحصیل در دانشگاه مورد بررسی
قرار گرفته و ارتباط افت تحصیلی دانشجویان با "عدم وجود
اینده شغلی مطلوب" مورد بررسی واقع شود .همچنین پیشنهاد
میشود در تمامی رشتههای دانشگاهی ،کارآفرینی به عنوان یک
واحد درسی اصلی در سیالبس دروس اضافه گردد تا از همان
ابتدای امر دانشجویان دریابند که با وجود تمامی مشکالت
اقتصادی و بیکاری موجود ،می توانند از آموختههای دانشگاهی

ادراک دانشجویان و مدرسین از تحصیالت دانشگاهی و ارائه راهکار برای پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان

دانشگاهها طیف گسترده ای از برنامههای آموزشکارآفرینی را
.)52(دنبال میکنند
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سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از یافتههای رساله دکتری تخصصی رشته
 نویسندگان بر خود.سنجش و اندازهگیری دانشگاه تهران است
الزم میدانند از مسئولین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 بابت حمایتهایشان صمیمانه تشکر و قدردانی،دانشگاه تهران
.نمایند
مالحظات اخالقی
در این پژوهش رضایت آگاهانـه مشـارکتکنندگان و کلیـه
اصول اخالق در پژوهش رعایت شدهاست و کد اخالق پژوهش
. استIR.UT.PSYEDU.REC.1398.024 حاضر
 هیچگونه تعارضی در منافع بین نویسندگان:تضاد منافع
و مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی مشاهده نشده
.است
 همه هزینههای این پژوهش بر اساس منابع:منابع مالی
.مالی شخصی پژوهشگران انجام شدهاست

 این پژوهش بر.استفاده کرده و شغل خویش را ایجاد نمایند
 پرواضح.روی دانشجویان یک دانشگاه دولتی انجام شده است
 از اینرو پیشنهاد. بسیار زیاد است،است فاصله نظریه تا عمل
 اقتصادی و،میشود موانع کارآفرینی در کشور از لحاظ اداری
اجتماعی شناسایی شود تا تاثیر روز افزون آن در امر شکوفایی
.اقتصاد کشور مشاهده گردد

نتیجهگیری
 از جمله عوامل افت،بهطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد
 نا امیدی دستیابی به شغل مناسب پس از،تحصیلی دانشجویان
اتمام تحصیل است و آموزش کارآفرینی میتواند راهکاری جهت
 امروزه همگان دریافتهاند.جلوگیری از افت تحصیلی باشد
جوامعی در بلندمدت موفقتر و سرفرازتر هستند که بیشتر به
 به ویژه در عصر،اندیشه متکی بودهاند تا به منابع زیرزمینی
 که عصر دانایی و خالقیت و عصر تلفیق اندیشهها و،حاضر
 توجه به کارآفرینی در توسعه و پیشرفت کشورها،ابتکارات است
 برخی از سیاستگذاران نیز اکنون بر این.بسیار اهمیت دارد
باورند که آموزشکارآفرینی وسیلهای است که با کمک آن
) و همراستا با51(میتوان سطح کارآفرینی جامعه را افزایش داد
 کارآفرینی بهعنوان یک راهبرد اثرگذار برای،نتایج این تحقیق
، در بسیاری از کشورها.نوآوری بیشتر شناخته شده است
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