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مقدمه
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می شوند که سازگاری با این رشته ندارند و در ادامه دچار

دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی در ساختار جوامع،

مشکالتی در دوران تحصیل از جمله مسائل روحی و روانی،

وظیفه تأمین نیازهای جامعه مربوطه از نظر سرمایه انسانی،

افت تحصیلی و نهایتاً انصراف یا اخراج می شوند ،زیرا تنها

تولید علم ،حفاظت و حراست از دستاوردهای فکری و علمی
و انتقال آنها به نسل های آینده را بر عهده دارد .در این بین

ورود به دانشگاه را اصل و رشته تحصیلی را فرع قرار دادهاند.
کم نیستند دانش آموزانی که بدون شناخت توانمندی و عالیق

دانشجویان به عنوان یکی از ارکان اصلی دانشگاه ،نقش مهم و

خود ،روزها را صرف مطالعه برای شرکت در کنکور میکنند و

تعیین کننده ای در راستای تحقق و پیاده سازی سیاست های

پس از قبولی در دانشگاه و ورود به یک رشته خاص ،تازه

دانشگاه ها در جامعه دارند .دانشجویان با هدف کسب علم و

متوجه میشوند که هیچ عالقهای به رشته قبولی خود ندارند .از

دانش در حوزه های مختلف وارد دانشگاه ها شده و پس از

دالیل دیگر افت تحصیلی و مسائل متعاقب آن می توان به

چند سال تالش و پشتکار به مدارج باالی علمی نائل می شوند

مشکالت روحی و روانی ناشی از دور شدن افراد از محیط

و انتظار می رود پس از فارغ التحصیلی با علم خود به اعتالی

خانواده به دنبال ورود به دانشگاه و همچنین مسائل عاطفی

کشور در بخش های مختلف کمک نمایند .در عین حال برخی

اشاره نمود .مباحث عاطفی ،مشکالت اقتصادی و بحرانهای

مشکالت در طول دوره تحصیل نظیر افت تحصیلی دانشجویان

دوره جوانی سبب میشود دانشجویان نتوانند در بدو ورود به

می تواند نظام آموزشی کشور را از اهداف پیش بینی شده دور

دانشگاه خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و به مطالعه

نموده و بخشی از سرمایه ها و فرصتها را از دست دهد.

بپردازند( .)5،2دالیلی چون نگرانی از بیکاری پس از پایان

پیامدهای این پدیده به صور مختلف از جمله انصراف ،مشروط

تحصیل و ابهام در این زمینه نیز ممکن است سبب بی انگیزگی

شدن مکرر ،ترک تحصیل و حتی اخراج جلوه گر می شود .هر

دانشجو شود( .)3،4هدف اصلی از ارائه این گزارش تأکید بر

ساله تعدادی از دانشجویان به دلیل افت تحصیلی و مشکالت

نقش خانوادهها در شناسایی و توجه به توانایی و عالیق

آموزشی که ناشی از دالیل متعددی است از دانشگاه ها اخراج

فرزندان خود ،مشاوره صحیح در انتخاب رشته قبل از ورود به

میشوند .بخش عمدهای از این دانشجویان در رشته دلخواه

دانشگاه ،جلب توجه مسئولین و سیستم مشاوره دانشگاه به

خود قبول نشدهاند و یا مشاورههای نادرست قبل از انتخاب
رشته داشته اند که منجر به ورود آنها در رشته ای شده است

وضعیت تحصیلی دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه می باشد
که با شناسایی دانشجویان مشکل دار در مراحل آغازین

که به آن عالقه مند نیستند .پیش از ورود به دانشگاه فشار

تحصیل از ادامه بحران تحصیلی آنها جلوگیری کرد تا به

خانواده و یا اطرافیان برای ورود به رشتههای خاص بدون

سرنوشت این دانشجو دچار نشوند.

اطالع و شناخت از رشته زیاد است اما پس از قبولی و از بین
رفتن آن فشار ،دانشجو تازه متوجه میشود که این رشته با

معرفی مورد

ذهنیت و انتظارهای وی در انطباق نیست .دلیل دیگر ،عدم

علی* دانشجوی  24ساله فرزند اول یک خانواده پنج نفره با

انطباق توانایی دانشجو با رشته و یا عدم عالقه مندی به رشته

تحصیالت و درآمد خوب ،دوره دبیرستان را در رشته ریاضی

است .بسیاری از دانش آموزان که نمرات تراز باالیی را کسب

با معدل کتبی دیپلم باالی  51در مدرسه نمونه گذرانده و در

میکنند به خاطر خانواده و شرایط اجتماعی در برخی رشته ها،

یک رشته مهندسی پذیرفته می شود ،پس از گذراندن دو

بدون در نظر گرفتن ماهیت رشته ،توانایی و عالقه خود

نیمسال تحصیلی متوجه بی عالقگی خود در رشته مورد نظر

رشتهای را انتخاب می کنند که پس از ورود به دانشگاه متوجه

شده و تصمیم می گیرد که انصراف دهد و مجدداً در کنکور
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سراسری این بار در رشته تجربی شرکت کند و در رشته

نمیکنند و پس از اینکه در مرحله اخراج از دانشگاه قرار می

پزشکی ادامه تحصیل دهد .ابتدا موضوع را با خانواده خود در

گیرد خانواده را در جریان وضعیت تحصیلی خود قرار می

میان میگذارد که با مخالفت شدید والدین مواجه می شود .وی

دهد .به گفته خودش هزینه زندگی حتی در حد زندگی

علی رغم مخالفت خانواده از رشته تحصیلی خود انصراف

دانشجویی آن قدر آزاردهنده بود که به ناچار شغلی با درآمد

میدهد و به دور از خانواده یک سال را با تالش و پشتکار

پایین پیدا کردم و همین موضوع نه فرصتی برای عالقه مندی و

فراوان سپری نموده و مجدداً در کنکور سراسری منتهی این بار

نه زمانی برای مطالعه برایم باقی گذاشت.

در رشته تجربی شرکت می کند و با رتبه خوب در رشته
پزشکی پذیرفته می شود .علی که تا قبل از این مرحله از

بحث و نتیجهگیری

حمایت خانواده برخوردار بوده ،اکنون به دلیل اختالفاتی که به

در این گزارش که وضعیت تحصیلی علی مرور گردید،

علت انصراف از رشته قبلی با خانواده پیدا کرده تصمیم می

میتوان فهمید که برخی والدین به عالیق و تواناییهای

گیرد برای اینکه استقالل مالی داشته باشد یک کار مناسب

فرزندانشان توجهی ندارند و پیشرفت فرزندانشان را تنها در

همزمان با تحصیل پیدا کند .در نیمسال اول درخوابگاه ساکن

رشتههای تحصیلی خاصی می بینند و به همین دلیل بدون

می شود و تمام توجه خود را معطوف به پیدا کردن کار مناسب

توجه به عالقه و استعداد فرزندانشان ،تمایل دارند آنها در

و کسب درآمد جهت تأمین هزینه تحصیل می کند ،پس از پیدا

رشتههای خاصی تحصیل کنند که متعاقباً فرزندان نیز به دلیل

کردن کار در خارج از دانشگاه با درآمد پایین به کلی وظیفه

عدم عالقه و یا توانایی دچار بی انگیزگی و افت تحصیلی

اصلی خود را که درس خواندن می باشد فراموش می کند و

میشوند .بعضاً دیده می شود برخی از دانشجویان مخصوصاً

نیمسال اول را مشروط می شود ،نیمسال دوم هم به همین

دانشجویان پسر به نحوی نگران تشکیل زندگی آینده خود

منوال میگذرد و دوباره مشروط می شود .وی علت مشروطی

هستند و سعی می کنند در زمان تحصیل وابستگی خود به

خود را سکونت در خوابگاه می داند و دچار اشتباه بزرگتری

خانواده را کمتر کنند و یا برخی از خانواده ها فرزندان خود

میشود و در نیمسال سوم جهت بهبود وضعیت تحصیلی خود

پس از ورود به دانشگاه مورد حمایت مالی قرار نمی دهند ،به

با یکی از دوستان منزلی را در شهر اجاره می کند ،این بار

همین جهت دانشجویان به کار در حین تحصیل روی میآورند

هزینه اجاره منزل و هزینه های دیگر هم اضافه می شود و

و نهایتاً دچار افت تحصیلی شدید شده و حتی بعضی از آنها

مجبور می شود جهت پرداخت مخارج خود دو شیفت کار کند

در معرض خطر اخراج قرار می گیرند .جهت جلوگیری از این

و ترم سوم را نیز مشروط می شود .به دلیل سه ترم مشروطی

آسیبها سیستم مشاوره دانشگاه باید دانشجویان در معرض

متوالی اخراج می شود و پس از یک نیمسال تعلیق با دریافت

خطر را شناسایی نموده ،تحت نظر گرفته و مراقبت نماید،

یک فرصت اضافه از کمیته نظارت وزارت خانه به تحصیل بر

خانواده ها باید به عالیق فرزندان خود احترام گذاشته و در

می گردد ،در نیمسال ارفاقی مجدداً مشروط و در نهایت اخراج

طول دوران تحصیل از آنها حمایت مالی نمایند تا دانشجو

می گردد .با توجه به اینکه در طی این چهار نیمسال به هیچ

مجبور نباشد جهت تأمین مخارج تحصیل همزمان به کار

مشاوری مراجعه نداشته ،و نامه هایی هم که از طرف دانشگاه

اشتغال داشته باشد.

جهت اطالع خانواده وی از وضعیت تحصیلی اش ارسال

در بررسی وضعیت تحصیلی علی به خوبی مشخص

میشده به دلیل تغییر شهر سکونت خانواده به آنها نمی رسیده،

میشود که نامبرده به دلیل مخالفت خانواده با تغییر رشته و

خانواده علی هیچ اطالعی از وضعیت تحصیلی نامبرده حاصل

سپس عدم حمایت مالی آنها دچار مشکالت عاطفی شده و در
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ادامه سعی می کند که استقالل مالی پیدا کند ،در نتیجه به دلیل

معرض خطر را به خصوص در اوایل تحصیل شناسایی کرده و

مشغله زیاد دچار افت تحصیلی شدید و نهایتاً اخراج از

با برقراری ارتباط با خانواده ها آنها را تحت مراقبت بگیرد.تنها

دانشگاه می شود .خانواده وی زمانی از وضعیت تحصیلی و

با همکاری سیستم آموزشی و مشاوره دانشگاه ،اساتید و

مشکالت وی با خبر می شوند که به علت مشروطیهای

خانواده ها می توان دانشجویان در معرض خطر را شناسایی،

متوالی اخراج شده است ،پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از

حمایت و پشتیبانی کرد ،با ترغیب و تشویق به آنها امید و

این معضالت خانواده ها ارتباط صمیمانه تری با فرزندان خود

انگیزه داد تا بتوانند دوران تحصیل را با موفقیت به پایان

داشته باشند و تا زمانی که تحصیل می کنند آنها را تحت

برسانند.

حمایت مالی و عاطفی خود قرار داده ،از طریق سیستم مشاوره
دانشگاه از وضعیت تحصیلی آنها در هر نیمسال اطالع حاصل

*به لحاظ حفظ محرمانگی از نام ساختگی استفاده شده
است.
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