
 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Conceptualization of Academic Plateau and Recognizing Its 

Affecting Contextual Factors 

Zeinab Molavi 

Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Institute 

of Higher Education Non-profit of Toloue Mehr Qom, Qom, Iran 

 (Received: October 1, 2020; Accepted: June 22, 2021) 

Abstract 

Today, one of the most important problems in Iranian higher education is the mitigation of 
doctoral students’ motivation to finalize their doctoral dissertation in proper and legal time 
which has posed huge costs on students, domestic higher education system and the country. 
Considering the concept of plateau, this phenomenon is called academic plateau. Thus, 
present study aims at conceptualizing academic plateau and recognizing its affecting 
contextual factors. Present study is a fundamental one and it is a descriptive survey in terms 
of data collection technique. Its population consists of all doctoral students who have 
approved their proposals. Finally, 660 students were selected by accessible method and 
they answered a semi-open questionnaire. All data were analyzed by drawing a contingency 
table and logistic regression. Findings suggest that about 19% of respondents suffer from 
academic plateau. Likewise, the findings indicate that among seven thematic variables 
studied in present research (including gender, the number of half – years to acquire 
dissertation, marital status, job occupation, type of university (with or without tuition), the 
importance of doctoral degree in job or in achieving a job, and interest in dissertation 
subject) two variables namely marital status and type of university have no effect on 
academic plateau while other variables were effective; in this vein, dissertation subject has 
the highest impact compared to other variables./  
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 زینب مولوی

 موسسة غیر انتفاعی طلوع مهر قم، قم، ایراناستادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، 

 (79/74/9477: ؛ تاریخ پذیرش92/70/9322: تاریخ دریافت)

 چکیده

امروزه یکی از معضالت مهم آموزش عالی ایران، کاهش انگیزة دانشجویان دکتری به پایان داده رسالة دکتری در زمان مناسب و قاانونی  
این پدیده با توجه باه مههاوف فاالت، فاالت     . دانشجویان، آموزش عالی و کشور به دنبال دارد است که این امر هزینه بسیار زیادی برای

پاژوهش  . ای ایجادکنندة آن بود پردازی فالت تحصیلی و شناسایی عوامل زمینه بنابراین، هدف پژوهش حاضر مههوف. تحصیلی نامیده شد
جامعة پژوهش همة دانشجویان دکتری بودناد کاه پروپاوزال    . پیمایشی بود -، توصیهی حاضر از نوع بنیادی، و از نظر نحوة گردآوری داده

باز پژوهش را پاساخ   دانشجو به روش در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامة نیمه 667از این میان، در نهایت، . خود را تصویب کرده بودند
درصد از پاسخگویان دچار  92ها نشان داد حدود  حلیل دادهنتایج ت. ها با ترسیم جدول توافقی و رگرسیون لجستیک تحلیل شد داده. دادند

ساال اخاذ    شامل جنسیت، تعداد نیم)ای مورد بررسی پژوهش  همچنین، نتایج نشان داد از ههت متغیر زمینه. پدیدة فالت تحصیلی هستند
تری بارای ارتقاا در شاغل یاا کساب      و اهمیت مدرک دک( ای یا بدون شهریه شهریه)رساله، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، نوع دانشگاه 

، دو متغیر وضعیت تأهل و نوع دانشگاه در فالت تحصیلی تأثیرگاذار نبودناد و ساایر متغیرهاا تأثیرگاذار      (شغل، و عالقه به موضوع رساله
 . ها داشت بودند و از این میان، عالقه به موضوع رساله تأثیر بیشتری با ضریب نسبت به سایر متغیر

  .فالتفالت تحصیلی، ، ، فرسودگی تحصیلیانگیزگی تحصیلی بی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

های آموزشی در همه کشورها، آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز  ترین رسالت نظام اصلی

ها به عنوان مهمترین پایگاه علمی  در این میان، دانشگاه. آن کشورها است برای رشد و پیشرفت

تجربه نقش مهمی در اجرای این رسالت به عهده متخصص، آگاه و با ش نیروی انسانیبرای پرور

ها پرورش  دانشگاه یتوان گفت که رسالت اصل یم ،واقع در (.2 71،  کارابنیکمکارا و )دارند 

 (131 )بازرگان  ةبنا به گفت. است یابتکار و نوآور ت،یخالق جادیعلم، ا ةاشاع ،یانسان یروین

و  قیدانش، گسترش تحق یو ارتقا جیجامعه، ترو ازیمورد نمتخصص  یانسان یروین تیترب

 ،یگدلیب)است  یعالمهم آموزش  فیاز وظا یکیکشور  ةتوسع یمساعد برا نهیزم کردن اهمفر

 (. 13 و بازرگان،  یکرامت

و  یزیر برنامه ة، بخش عمدجامعهساز  ندهیبه عنوان قشر روشنفکر، کارآمد و آ انیدانشجو

اقشار جامعه  نیو مستعدتر نیها از هوشمندتر آن. دهند یه خود اختصاص مهر کشور را ب ةبودج

 یا ژهیو اهمیت شان یلیتحص شرفتیبهبود پ برایها  آن یشناخت توجه به ابعاد روان بنابراین،هستند، 

محقق در طول  ةو تجرب مشاهداترغم اهمیت این قشر،  علی (.131  ،یو مکتب یدریح) دارد

 یدکتر یها رساله ژهیبه و ،ها نامه انیطول مدت انجام پا یها، و آمارها انشگاهدر د لیو تحص تیفعال

تنها  نه ،یمقطع دکتر انیدانشجو ژهیبه و یلیتکم التیتحص انیاز دانشجو یادینشان داد، تعداد ز

مجاز  ةشد نییاز زمان تع شیب موارد زمان دفاع ردارند و در اکث یدکتر ةبه دفاع از رسال یکم لیتما

مسأله  ،یو از طرف رود میو هم زمان دانشجو به هدر  نهیکه به سبب آن هم هز ،است لیتحص یابر

حالت رکود و سکون  نیا. شود یمطرح م انیجذب دانشجو یبرا تادان راهنما و مشاوراس تیظرف

مباحث در  یزدگ کونس ای 1فالت. شد ریتعب 7«یلیفالت تحص»فالت، به  فیبرگفته از تعر

چون  فیتعر نیا. مسطح است نیزم کیمرتفع در  یریبه مفهوم مس ایجغراف و یشناس نیزم

                                                           
1. Makara & Karabenick 

2. Academic plateau 

3. Plateau 
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. باشد طیشرا نیا یبرا یمناسب ةاستعار دیاست، شا یمراتب ترقّ  هصعود از سلسل انیپا کنندة نایب

به  یزشینگو ا یاست و از نظر عملکرد مودهیرا پ یترقّ ریحالت دانشجو مس نیچرا که در ا

 نیهم گرچه درو  ماند یسطح م نیدر افقط  یتمدّ یبرا .است دهیرس ة تحصیلیقطن نیباالتر

، 7111،  سندهالترز)نخواهد داشت  یشرفتیپ، اما به کار ادامه دهد تواند یم ،که هست یسطح

 میمفاه در مسیر تحصیلی و یادگیری یزدگ و فالت یزدگ بحث سکون تیبا توجه به اهم(. 71ص

اصطالح در متون  نیبه ا میاما تا به حال به صورت مستق ،است افتهیتوسعه  نهیزم نیدر ا یمختلف

فالت  ،7یلیتحص یواژگان مشابه از جمله فرسودگ. پرداخته نشده است یو پژوهش ینظر

با موضوع  که تشابهاتی مطرح شده است  ورزی تحصیلی و تعلل  یلیتحص یزگیانگ یب، 1یادگیری

 .اند تفاوتم یلیتحص تالبته با فال فالت تحصیلی دارد و

 یدر مقابل فشارها ینگرش، رفتار و احساس منف شیدایپ یبه معنا فرسودگی تحصیلی ةواژ

 یو نگران یمند فراوان، دغدغه یها با استرس یلیتحص یفرسودگ .تحصیل استمرتبط با  یروان

و سطح  نییپا تیکنترل، رضا نییسطوح پا نده،ینسبت به آ دیشک و ترد ،یدرس یها نمره ةباردر

 جویانتوسط دانش یلیتحص یفرسودگ. از همساالن و دوستان در رابطه است تیحما افتیدر نییاپ

و  نانهینگرش بدب ،یدرس یها تیاز اندازه در فعال شیاز کار ب یمزمن ناش یبه صورت خستگ

بروز تحصیل در  تیو فقدان احساس موفق نییپا یستگیاحساس شا تحصیل،نسبت به  یتفاوت یب

افراد داشته  یلیو تحص یشخص یزندگ یبر رو یمخرب ریثأتواند ت یم یفرسودگ .شود یداده م

مثبت از  ةنشان کیبه عنوان  دیو نبا ستیسالم ن یکیزیو ف یحالت ذهن کی یفرسودگ. باشند

 .( 13  طلب، قائمی؛ 7 71،  سالمرا ارو و تایکینن) شود ریتفس «سخت کارکردن»

. آموزان است زیاد آموزش از دانشجویان و دانشنتیجة تقاضای  2حوصلگی در یادگیری بی

                                                           
1. Sand holts 

2. Academic burnout 

3. Learning plateau 

4. Academic amotivation 

5. Academic procrastination 

6. Salmela-Aro & Tynkkynen 

7. Boredom of learning 
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عالوه بر این، در روند یادگیری، خستگی از درس و فشارهای روانی دیگر در یادگیری ایجاد 

به طوری که فراگیران برای حضور در کالس تمایل ندارند، انگیزة یادگیری کاهش . شود می

یابد  لیت علمی فراگیران کاهش میشوند، و فعا یابد، دانشجویان از نظر عاطفی خسته می می

تواند اطالعات یا تجربیات  کند، نمی دانشجویی که فالت یادگیری را تجربه می (.  71،  کوسوما)

حوصلگی در یادگیری  ها، بی برای همة انسان. رود، پردازش کنند جدید را همانطور که انتظار می

که در حال یادگیری هستند، نیز از این قضیه آموزان و دانشجویانی  تواند بر اتفاق بیفتد، دانش می

کنند  های یادگیری را تجربه می به عبارت دیگر، دانشجویان اغلب ناتوانی. مستثنا نیستند

پذیری و  ، افراد با کسالت، تحریک از جنبة خستگی عاطفی( 3 71) 1روهمان (.  71، 7آگوستین)

در . دهد طراب افراد را نشان می، اض از جنبة خستگی جسمی. سهولت در عصبی شدن دارند

و در از دست دادن . شوند ، افراد با پرهیز از تعیین تکلیف معلم نشان داده می فرسودگی ذهنی

بین (. 1 7، ص3 71، 2ستریو و آگوستین)شود  انگیزه و اعتماد به نفس به افراد نشان داده می

. ن رابطة معناداری وجود داردو فالت یادگیری دانشجویا 3و حمایت اجتماعی 3انگیزة پیشرفت

مطالعات نشان داده است، دانشجویانی که انگیزه پیشرفت و حمایت اجتماعی باالتری دارند، فالت 

سکون  ةدهند نشان یریادگیفالت بنابراین، (. 3 71، 1 فیتروتین)کنند  یادگیری کمتری را تجربه می

و  یذوق ،ییرزایم)است اگیریدر فر عیسر شرفتیرشد و پ کیمعموالً بعد از  یریادگیدر 

 . است( 7112 ،7 و؛ ی7113،   گزیو؛ 2 71اصل،  یگر دعوت

                                                           
1. Kusuma  

2. Agustin 

3. Rohman 
4. Emotional exhaustion 

5. Physical fatigue 

6. Mental exhaustion 

7. Satrio & Agustin 
8. Achievement motivation 

9. Social support 

10. Fitrotin 
11. Xu 

12. Yi 
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شایع در میان دانشجویان در  ةخیری غیر منطقی و داوطلبانه، پدیدأورزی به عنوان رفتار ت تعلل

؛   71،  فاروق سیرین)دهد   ای در نرخ باال رخ می کننده صورت نگرانسراسر جهان است که به 

ساز نباشد، اما در بیشتر  ورزی همیشه مسأله ، اگرچه امکان دارد تعلل(7113، 7دورو بالیکس و

. ناپذیری را به دنبال دارد کند و بنابراین، پیامدهای جبران مواقع از پیشرفت جلوگیری می

ورزی  ورزی عمومی، تعلل ورزی تحصیلی، تعلل تعلل ورزی نمودهای مختلف دارد از جمله تعلل

ورزی  تعلل(. 1 71، 1کاپان)گونه  وسواسورزی  رنجورانه، و تعلل ورزی روان ی، تعللگیر در تصمیم

 .تحصیلی به تعلل در انجام امور تحصیلی به صورت داوطلبانه اشاره دارد

دربارة تأثیر انگیره بر یادگیری و . انگیزه را علت و دلیل رفتار معرفی کرد( 332 )لفرانسو 

،  ؛ راش  71،  از جمله ویکمن و ویرجیلیتو)نجام گرفت است هایی ا پیشرفت تحصیلی، پژوهش

توان گفت انگیزة تحصیلی تمایل فرد را به انجام تکالیف تحصیلی و  ، که در مجموع، می( 33 

دهد و به طور مستقیم با یادگیری و پیشرفت  های مربوط به تحصیلی نشان می انجام درست فعالیت

انگیزگی تحصیلی،  و به تبع آن، بی(.   ، ص137 مکاران، مولوی و ه)تحصیلی در ارتباط است 

فرد کم شده و  یریادگیقدرت فالت یادگیری شرایطی است که در آن . نداشتن این تمایل است

؛ 3 71 ،و همکاران  آدلر) ستیمطالب ن یریادگیقادر به  ،درس بخواند کند یم یهر چه سع

که  شود  یمتوقف م ی، یادگیری فراگیرریادگی –اددهی ی در فرایند یگاه ، به عبارتی،(  71، 2کیامپا

 ندارد ثیرأتکرار و تمرین در او ت و کند فرد دیگر پیشرفت نمی. ندیگو یم یریادگیبه آن فالت 

 .(2 71، 3؛ من  71و همکاران،  3زنگ)

                                                           
1. Faruk sirin 
2. Balkis & Duru 
3. Capan 

4. Wilkesmann & Virgillito 

5. Rush 

6. Adler 

7. Ciampa 
8. Zheng 

9. Mann 
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 تفاوت مفاهیم مشابه با فالت تحصیلی. 1جدول 

 حصیلیتفاوت با فالت ت شرح مفهوم مشابه فالت تحصیلی

 فالت یادگیری

قدرت آن  درشرایطی است که 
 یفرد کم شده و هر چه سع یریادگی
مطالب  یریادگیقادر به  کند یم
 .ستین

در شرایط فالت یادگیری، فراگیر قدرت 
یادگیری پایینی دارد، اما در فالت تحصیلی 
یادگیری طبیعی است، اما دانشجو تمایل به 

د قرار ادامه تحصیل ندارد و در حالت رکو
 .گرفته است

 فرسودگی تحصیلی
نگرش، رفتار و احساس  شیدایپ

 یروان یدر مقابل فشارها یمنف
 .تحصیل استمرتبط با 

فرسودگی تحصیلی نگرشی است و حاصل 
فشار روانی است؛ اما فالت تحصیلی رفتاری 

 .است و الزاماً ناشی از فشار روانی نیست

 انگیزگی تحصیلی بی

نجام تکالیف تمایلی فرد به ا بی
های  تحصیلی و انجام درست فعالیت

مربوط به تحصیلی که و به طور 
مستقیم با یادگیری و پیشرفت 

 .تحصیلی در ارتباط است

انگیزگی تحصیلی با یادگیری و انجام  بی
تکالیف درسی مرتبط است، و عدم تمایل را 

دهد، اما فالت تحصیلی با یادگیری  نشان می
 .نداردتحصیلی ارتباط مستقیم 

 ورزی تحصیلی تعلل
تعلل در انجام امور تحصیلی به 

 .صورت داوطلبانه اشاره دارد

ورزی تحصیلی رفتاری کامالً داوطلبانه و  تعلل
اختیاری است، اما فالت تحصیلی الزاماً 

 .اختیاری نیست

 لیتما ،یدکتر انیدانشجو( یلیتحص یزدگ سکون) یلیپژوهش حاضر منظور از فالت تحص در

 آنان شرفتیو عدم پ یدر مقطع دکتر انیدانشجو نیو رکود ا التیتحص انیبه پا انیک دانشجواند

 انیدر م یلیفالت تحص ةجادکنندیعلل و عوامل ا یرو، بررس نیاز ا. استدر اجرای رساله 

 است که پرسش نیو پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به ا دارد یا ژهیو تیاهم یدکتر انیدانشجو

ای مؤثر بر آن  و عوامل زمینه؟ به چه معناست یدکتر انیدانشجو انیدر م یلیصفالت تح ةپدید

 کدامند؟ 

فالت تحصیلی  ةای پدید موضوع پژوهش نشان داد هیچ مطالعه ةبررسی منابع مختلف در زمین
مفاهیم نزدیک به فالت تحصیلی  ةمطالعات در حوز بارةرا با این عنوان به کار نگرفته است؛ اما در

 در مطالعات مختلف نشان داده شده است که .ن به نتایج برخی مطالعات اشاره کردتوا می

، انجام یا فرد در این حالت. باشد امتحان یشدن برانحاضر شاملتواند  یم یلیتحص یورز تعلل

 نیا داد نشان(  13 )بزرگی  پژوهش دشت .را به تعویق اندازددروس  ةو مطالع یدرس فیتکال
 ،دارد کهی منف یجانیو ه یشناخت یهاامدیپ لیآموز شده و به دل دانشانشجو و د ریانگیگرب قیتعو
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و به  داشته انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ بر یجد یمنف آثارتواند  یست که ماناسازگارانه  یرفتار
بر عملکرد  یمثبت ریثأ، تیلیتحص یبهبود فرسودگ. شودمنجر ثر زمان ؤم تیریدر مد یناتوان

 یگذارریثأت نیارکان مهم ا زا یتیشخص یهاریمتغ. دارد یلیت عملکرد تحصو کاهش اف یلیتحص

هوش، خودپنداره، عزت نفس،  ،یرنجور روان التیتوان تما یم یتیشخص یهاریاز متغ. است

 یتیموقع یهایرغتم. را نام برد یورز به تعلل لیو تما ییگرا کمال ،شرفتیپ ةزی، انگیاضطراب صفت

و نگرش نسبت به  لیتحص طیمح یکیزیو ف یاطفع طیشرا ،یموزشآ یها برنامه، روش مانند
 ،یبزرگ دشت) کند یم لیرا تسه یلیعملکرد تحص گریدر ارکان د تیاست که موفق یمسائل آموزش

 13 ). 

 یةسرما یها لفهؤمداد  نشان ( 13 ) و همکاران یسلطان یلیتحص یفرسودگ مطالعات، جینتا

را مجهز به افکار،  انی، دانشجویدواریو ام ینیب ، خوشیآور ، تابیخودکارآمد شامل یشناخت روان
، با لیآور دوران تحص استرس طیکه در مواجهه با شرا کند یم یا سازنده یهافتارباورها و ر

در  یشناخت روان ةیمعتقدند وجود سرما شانیا. مقابله کنند یکمتر یریپذ بیسآو  شتریب یتوانمند

 کمتر است یلیتحص یها فرسودگ از آن یکیکه  دبه همراه دار یمثبت یامدهایپ انیدانشجو انیم

 انجام (137 ) ی، پیری و زوارمیکه توسط عظ یگرید ةدر مطالع. ( 13  ،همکارانو  یطانسل)

آموزان  فرسودگی تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش ه شدنشان داد گرفت،
به همان  یید دوران دانشجوناعتقاد دار (133 )، و تیرگری ، عزیززاده فروزیپور کمال .رابطه دارد

 برساند، زیرا به رشد و کمال ن ها تواند آن یزا باشد، م استرس انیدانشجو یبرا تواند یاندازه که م

 یلیتحص شرفتیپ ،انیدانشجو یفرسودگ شیبا افزا ، در پژوهشی در این زمینه دریافتندبنابراین

را تجربه  یکمتر یخود عالقه دارند، فرسودگ یلیبت به رشته تحصآنان که نس ابد،ی یکاهش م

 زانیسن م شیمردان است و با افزا اززنان کمتر  نیدر ب یفرسودگ زانیم ،نیب نیدر ا .خواهند کرد
 یکه در خوابگاه زندگ یانیدانشجو ندافتیدر آنان همچنین، .ابدی یم شیافزا تحصیلی یفرسودگ

را  یبهتر یلیتحص شرفتیپ ،اقامت داشتند ییکه در خانه دانشجو یناینسبت به دانشجو ،کنند یم

 بیان کرد ( 13 ) طلب قائمی .دانند میها  طیمح نیرا جو حاکم بر ا، که علت آن دهند ینشان م

آن را  ،سطح باالی استرساست و  یو روح یجسم یشکل از خستگ کیفرسودگی تحصیلی 
  .دهد افزایش می
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 شناسی پژوهش روش

فالت تحصیلی در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی  پردازی حاضر با هدف مفهوم پژوهش

. ها به روش توصیفی ـ پیمایشی گردآوری شدند داده. انجام گرفته است( دانشجویان دکتری)

ای نیز روش  طور کلی پژوهش به روش تحلیلی اجرا شد و در بخش شناسایی عوامل زمینه به

های  باز بود که به روش استفاده شده در پژوهش، پرسشنامة نیمه ابزار. کار رفت همبستگی به

ای و میدانی انجام  های کتابخانه ها به روش آوری داده جمع. الکترونیکی و حضوری توزیع شد

واحد تحلیل، فرد است و جامعة پژوهش، دانشجویان دکتری ایرانی شاغل به تحصیل در . گرفت

. رساله را اخذ کرده و پروپوزال آنان به تصویب رسیده بود های ایرانی بودند که واحد دانشگاه

در . شد و پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت انتخاب در دسترس روش به افراد این از ای نمونه

پرسشنامه  331 پرسشنامة حضوری و حدود  71 )پرسشنامة نظرسنجی  111 ماهه  یک دورة سه

 33)آوری شد  پاسخ جمع  1  توزیع شد که از این میان،  (های اجتماعی از طریق ایمیل یا شبکه

شده،  پاسخ دریافت  1  از (. صورت الکترونیکی پرسشنامه به  11 پرسشنامة حضوری و 

پاسخگو   2رغم اینکه در پرسشنامه ذکر شده بود که دانشجویان دکتری پاسخگو باشند،  علی

نسخه نیز اصالً رساله را اخذ نکرده بودند،    1پاسخ باقیمانده،  313از . دانشجوی دکتری نبودند

مورد   های خارج از کشور، و  مورد دانشجوی دکتری دانشگاه 2 . که کنار گذاشته شدند

های ایران بودند، که چون هدف مطالعه  دانشجوی دکتری خارجی در حال تحصیل در دانشگاه

ون کشور بود، این موارد از بررسی های در دانشجویان دکتری ایرانی، شاغل به تحصیل در دانشگاه

پاسخنامه وارد تحلیل  1  در مجموع، .  دست آمد داخل کشور پاسخ قابل بررسی به. حذف شدند

که با توجه به نامحدودبودن حجم جامعه و بر اساس جدول مورگان این میزان کفایت الزم را . شد

های موجود در  سری شاخص یک ابتدا با استفاده از. پژوهش در دو مرحله انجام گرفت. دارد

                                                           

درصد بود و به طور کل، نرخ بازگشت  3 درصد و پرسشنامه غیر حضوری حدود  37/ حضوری  ةبازگشت پرسشنام.  

 .درصد بوده است   پرسشنامة کامل و قابل قبول 
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پردازی شد؛ سپس، در قالب پرسشنامه، پیمایش  پیشینه و مفهوم فالت، فالت تحصیلی مفهوم

ای مؤثر بر فالت تحصیلی شناسایی و بررسی  ای انجام گرفت؛ تا از این طریق، عوامل زمینه گسترده

 .تحلیل شد SPSSار آماری افز ها با ترسیم جدول توافقی و رگرسیون لجستیک در نرم داده. شود

 های پژوهش یافته

فالت تحصیلی شده بودند، همچنین، برای  پدیدة برای شناسایی دانشجویان دکتری که دچار

باز برخی عوامل مؤثر  نیمه ةای مؤثر بر فالت تحصیلی، در قالب یک پرسشنام شناسایی عوامل زمینه

هدف به دو طریق الکترونیکی و  ةیی جامعاین پرسشنامه با شناسا. بر فالت تحصیلی شناسایی شد

برای انجام پژوهش دانشجویان دکتری در نظر گرفته . حضوری به روش در دسترس توزیع شد

به این منظور، از . و پروپوزال آنان تأیید شده بودة آنان تصویب شده، شدند که موضوع رسال

چنانچه در مقطع دکتری در پاسخگویان خواسته شد ابتدا مقطع تحصیلی را درج کنند و سپس، 

 ةاند و پروپوزال تصویب شده است، به ادام خود را اخذ کرده ةحال تحصیل هستند و رسال

ای را در قالب هفت  های زمینه دهنده درخواست شد ویژگی در ادامه، از پاسخ. ها پاسخ دهند پرسش

ال، نوع دانشگاه سال اخذ رساله، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغ متغیر شامل جنسیت، تعداد نیم

یا ( در صورت شاغل بودن)و اهمیت مدرک دکتری برای ارتقا در شغل ( ای یا بدون شهریه شهریه)

گفتنی است این متغیرها بر مبنای مطالعات . کسب شغل، و عالقه به موضوع رساله را درج کند

م گرفته بود، و انگیزگی تحصیلی انجا مختلفی که در زمینة فرسودگی تحصیلی، فالت یادگیری و بی

کنندگان خواسته شد میزان تمایل   سپس، از مشارکت. همچنین، استفاده از نظر خبرگان، احصا شد

 . دکتری را بیان کنند ةخود برای اتمام رسال

پرسشنامة حضوری و  71 )پرسشنامة نظرسنجی  111 ماهه  در مجموع، در یک دورة سه

  1  توزیع شد که از این میان، ( های اجتماعی پرسشنامه از طریق ایمیل یا شبکه 331 حدود 

  1  از (. صورت الکترونیکی پرسشنامه به  11 پرسشنامة حضوری و  33)آوری شد  پاسخ جمع

رغم اینکه در پرسشنامه ذکر شده بود که دانشجویان دکتری پاسخگو  شده، علی پاسخ دریافت

نسخه نیز اصالً رساله را    1باقیمانده،  پاسخ 313از . پاسخگو دانشجوی دکتری نبودند  2باشند، 
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های خارج از کشور،  مورد دانشجوی دکتری دانشگاه 2 . اخذ نکرده بودند، که کنار گذاشته شدند

های ایران بودند، که چون هدف  مورد دانشجوی دکتری خارجی در حال تحصیل در دانشگاه  و 

های درون کشور بود، این موارد از  دانشگاهدانشجویان دکتری ایرانی، شاغل به تحصیل در  ،مطالعه

پاسخنامه وارد  1  در مجموع، .  دست آمد داخل کشور پاسخ قابل بررسی به. بررسی حذف شدند

 . است 7دهندگان به شرح جدول  شناختی پاسخ های جمعیت توزیع ویژگی. تحلیل شد
 

 شناختی پاسخگویان توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت. 2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 وضعیت اشتغال
 7 /1 772 شاغل

 3 /1 131 غیر شاغل

 اهمیت مدرک در ارتقا یا کسب شغل
 1/21     دارای اهمیت
 2/73  3  بدون اهمیت

 ع رسالهوعالقه به موض
   /2 12  مند عالقه
 1/13 1 7 عالقه بی

 وضعیت تأهل
   /1 12  مجرد
 3/11 771 متأهل

 شگاهنوع دان
 1   73 ای شهریه

 2   12 بدون شهریه

 تعداد ترم اخذ رساله

 12   7 کمتر از چهار ترم
 71/   11  چهار تا شش ترم
 77/ 1     هفت تا نه ترم
 33/2 7  ده تا دوازده ترم
   1  بیش از دوازده ترم

 2    بدون پاسخ

 جنسیت
 1 /  2   مرد
  1/  1 7 زن

                                                           

درصد بود و به طور کل، نرخ بازگشت  3 د و پرسشنامه غیر حضوری حدود درص 37/ حضوری  ةبازگشت پرسشنام.  

 .درصد بوده است   پرسشنامة کامل و قابل قبول 
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درصد  2 شود از نظر جنسیت، پاسخگویان بیشتر مرد بودند،  مشاهده میطور که  همان

دانشجویان . شرکت کردند. کردند های دولتی و بدون شهریه تحصیل می پاسخگویان در دانشگاه

خود  ةمجرد نزدیک به دوبرابر دانشجویان متأهل بودند و درصد دانشجویانی که به موضوع رسال

در جدول . پاسخگویانی بود که به موضوع رساله خود عالقه نداشتند عالقه داشتند، بیشتر از درصد

هایی که از  انجام رساله و تعداد ترم( انگیزگی بی) ةتوزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس انگیز 1

 . تصویب پروپوزال دکتری گذشته، نشان داده شده است
 

 های اخذ رساله ه و تعداد ترمتوزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس انگیزه انجام رسال. 3جدول 

 
در حال انجام 

 رساله
انگیزگی در  بی

 انجام رساله 
عدم انجام رساله 

 با دلیل منطقی
 کل پاسخ بی

گذشتن بیش از چهار ترم 
 از تصویب پروپوزال 

 درصد    درصد   درصد   درصد 3  درصد  1

کمتر از چهار ترم از 
 تصویب پروپوزال

 درصد 12 درصد   درصد   درصد   درصد 72

 درصد 2 درصد 1 درصد 7 - درصد 7 پاسخ بی

 11  درصد   درصد    درصد  7 درصد 1  کل

بخشی از این افراد بیش )درصد پاسخگویان در حال انجام رساله بودند  1 در مجموع، حدود 

گذشته بود و بخشی کمتر از چهار ترم؛ البته بخش  شاناز چهار ترم از زمان تصویب پروپوزال

درصد کل پاسخگویان در حال   1در مجموع، (. نکرده بودند  ها را مشخص کوچکی تعداد ترم

درصد به دالیل منطقی، مانند    انگیزه در اجرای رساله و  درصد بی  7انجام رساله نبودند، که 

، از انجام رساله ...رساله و  تادانوضعیت خاص خانواده، شرایط خاص زندگی، تعارض بین اس

انجام رساله بعد از رفع این شرایط را داشتند، حتی به دنبال رفع این  ةده بودند و انگیزبازمان

 . مشکالت برای انجام رساله بودند

درصد دانشجویانی که بیش از چهار ترم از تصویب  3 در مجموع، در پژوهش حاضر 

لیلی برای عدم انجام خود انگیزه نداشتند و هیچ د ةها گذشته بود و برای انجام رسال پروپوزال آن

 . آن نداشتند، دچار فالت تحصیلی شناخته شدند

شامل هفت متغیر )ای مؤثر بر فالت تحصیلی  زمینه( عوامل)های  کننده برای شناسایی تعیین
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ای یا  شهریه)سال اخذ رساله، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، نوع دانشگاه  جنسیت، تعداد نیم

یا کسب شغل، ( در صورت شاغل بودن)ری برای ارتقا در شغل و اهمیت مدرک دکت( بدون شهریه

فالت )از آنجا که متغیر وابسته . تجزیه و تحلیل چندمتغیری انجام شد( و عالقه به موضوع رساله

به این منظور برای هر متغیر مستقل سطوح . اجرا شددووجهی بود، رگرسیون لجستیک ( تحصیلی

  رگرسیون لجستیک برای متغیر وابستة فالت تحصیلی، کد  در اجرای. چندگانه در نظر گرفته شد

معنای دانشجویان  دهد و کد صفر به دانشجویان دکتری را که دارای این وضعیت هستند، نشان می

 .اند دکتری است که درگیر این وضعیت نبوده

 برای ارزیابی کل مدل رگرسیون لجستیک Omnibusبا توجه به اینکه ضریب معناداری آزمون 

، قدرت تبیین مدل مناسب است و در سطح (1/ 1کمتر از سطح خطای )دست آمد  صفر به

شامل )همچنین، لگاریتم درستنمایی و ضریب تعیین پژودو . برازش خوبی دارد 1/ 1معناداری 

های ضریب تعیین در  که تقریب( 7و ضریب تعیین نیجل کرک  ضریب تعیین کاکس و نل

درصد   2تا  7 حدود  بین ورودی به مدل متغیر پیش 2دهد  رگرسیون خطی هستند، نشان می

ای  دهد متغیرهای زمینه کنند که نشان می تغییرات متغیر وابسته، یعنی فالت تحصیلی را تبیین می

 .درج شده است  نتایج رگرسیون لجستیک در جدول . شده قدرت تبیین باالیی دارند انتخاب
 

 نتایج رگرسیون لجستیک. 4جدول 

ب رگرسیونی ضری 
 برآوردشده

خطای 
 استاندارد

آمارة 
نسبت  معناداری والد

 ها بخت
  /  7 1/ 11 3/  7 131/1 717/1 وضعیت اشتغال

  /711 1/1 1 2/ 27 73/1  1/  1 اهمیت مدرک برای ارتقا یا کسب شغل
  /12  111/1  /    1/ 71 1/ 1  عالقه به موضوع رساله

 1/1 1 111/1 3 /3 1 1/    - / 1  های اخذ رساله تعداد ترم
 17/1  111/1 3 /173 1/ 13  /773 جنسیت

 - 12/1  - - 111/1 نوع دانشگاه
 - 1/  7 - - 111/1 وضعیت تأهل

                                                           
1. Cox & Snell R Square 
2. Nagelkerke R Square 
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با توجه به نتایج رگرسیون لجستیک، دو متغیر نوع دانشگاه و وضعیت تأهل بر فالت تحصیلی 

ی آمارة والد، ورود این دو متغیر به مدل رگرسیونی تأثیر معنادار ندارند، یعنی با توجه به معنادار

سال اخذ رساله، وضعیت اشتغال، و اهمیت مدرک  اما پنج متغیر جنسیت، تعداد نیم. معنادار نیست

یا کسب شغل، و عالقه به موضوع رساله با ( در صورت شاغل بودن)دکتری برای ارتقا در شغل 

و  3/  7وضعیت اشتغال، از آنجا که آمارة والد برابر با در مورد متغیر . فالت تحصیلی رابطه دارند

دست آمد، وجود این متغیر در مدل  به 1/ 1و کمتر از  1/ 11ضریب معناداری آن برابر با 

تر از عدد  و بزرگ  /  7نسبت شانس برای این متغیر برابر با  ،از طرفی. رگرسیونی معنادار است

است، متغیر وضعیت اشتغال در ایجاد فالت تحصیلی  717/1است و ضریب تأثیر آن برابر با   

شده، دانشجویان شاغل نسبت به دانشجویانی که در حال  مؤثر است، و با عنایت به کدگذاری انجام

والد برای متغیر اهمیت مدرک  ةآمار. شوند حاضر شاغل نیستند، بیشتر دچار فالت تحصیلی می

معنادار  1/1 1است که در سطح تشخیص  2/ 27ا تحصیلی برای کسب یا ارتقای شغلی برابر ب

با توجه به کدگذاری . است 1/  1است و ضریب تأثیر برابر با   /711ها برابر با  نسبت بخت. است

گرفته در این متغیر، چنانچه مدرک تحصیلی برای کسب یا ارتقای شغلی دانشجو مؤثر باشد،  انجام

درک تحصیلی در کسب یا ارتقای شغلی آنان فالت تحصیلی نسبت به دانشجویانی که کسب م

. عالقه به موضوع رساله متغیر دیگری بود که بررسی شد. شود تأثیری ندارد، بیشتر مشاهده می

و   /12 ها برابر با به دست آمد و نسبت بخت 111/1، با معناداری  /   والد برای این متغیر  ةآمار

وجه به کدگذاری، دانشجویانی که به موضوع رساله بیش از یک به دست آمد که با در نتیجه، با ت

ضریب تأثیر این متغیر بر فالت تحصیلی . شدند کمتر دچار فالت تحصیلی می عالقه داشتند، بسیار

 .بود 1/ 1 

به دست  1/1 1با معناداری  3 /3 1های اخذ رساله برابر با  والد برای متغیر تعداد ترم ةآمار

های اخذ رساله بیشتر  دهد هر چه تعداد ترم نشان می ،گرفته انجامآمد که با توجه به کدگذاری 

ها در اینجا کمتر از عدد یک و  نسبت بخت. شود کمتر می - / 1 شود، فالت تحصیلی با ضریب 

 111/1و ضریب معناداری آن  3 /173در نهایت، آمارة والد متغیر جنسیت . است 1/1 1برابر با 
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نسبت . دهندة معناداری این متغیر در مدل رگرسیونی است ه نشاندست آمد ک به( 1/ 1کمتر از )

است،   /773و ضریب تأثیر آن برابر با (  تر از  بزرگ) 17/1 احتمال برای متغیر یاد شده برابر با 

توان نتیجه گرفت جنسیت با فالت تحصیلی رابطة مثبت دارد و با توجه به  از این رو، می

 .ت تحصیلی در مردان دانشجو بیشتر از زنان استگرفته فال های انجام کدگذاری

 گیری بحث و نتیجه

روانی دارد و  ةپدیدة فالت تحصیلی، نوعی سکون در پیشرفت تحصیلی است که بیشتر جنب

ه و این مسأله با توجه به تجرب. استرساله و تعلل در انجام آن دادن  عدم تمایل به پایان ةدهند نشان

شود که  بیشتر در مقطع دکتری و بین دانشجویان دکتری دیده می ،مشاهدات میدانی پژوهشگر

مختلف، دانشجویان  یها پردازی این واژه، با شاخص برای مفهوم. دکتری هستند ةدرگیر انجام رسال

انگیزگی  ورزی تحصیلی، بی های تعلل با نظر خبرگان و با استفاده از مقیاس. دکتری غربال شدند

و فالت یادگیری و با توجه به نظر خبرگان در این زمینه، تمامی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی 

دانشجویان دکتری که واحد رساله را اخذ کرده و پرورپوزال را تصویب کردند، مد نظر مطالعه 

ها گذشته بود  به این منظور دانشجویانی که حداقل چهار ترم از تصویب پروپوزال آن. حاضر بودند

برای انجام رساله نکرده بودند، تصمیمی جدی نیز برای انجام آن در و تا کنون هیچ اقدام عملی 

نزدیک نداشتن و مهمتر اینکه هیچ دلیل منطقی برای این تعلل را نداشتند، به عنوان  ةآیند

 . دانشجویانی که در شرایط فالت تحصیلی قرار گرفتند، معرفی شدند

ن بیش از چهار ترم از تصویب از پاسخگویا صددر   ها مشخص شد  بر اساس نتایج بررسی

درصد تمایل به انجام رساله نداشتند و هیچ  3 پروپوزال آنان گذشته بود و از مجموع پاسخگویان، 

سایر دانشجویانی که انجام رساله را به تعویق . دلیل منطقی برای این عدم تمایل ابراز نکردند

را به .. گیر و  کاری سخت و وقتانداختند، دالیلی از جمله شرایط خاص در خانواده، شرایط 

درصد یادشده به عنوان دانشجویانی که درگیر فالت تحصیلی بودند،  3 . عنوان دلیل عنوان کردند

 .معرفی شدند

به این . ای فالت تحصیلی شناسایی شد های زمینه کننده بینی برخی پیش پژوهش حاضردر 
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سال اخذ رساله، وضعیت تأهل،  نیم شامل جنسیت، تعداد)ای  منظور رابطة هفت متغیر زمینه

و اهمیت مدرک دکتری برای ارتقا در ( ای یا بدون شهریه شهریه)وضعیت اشتغال، نوع دانشگاه 

با فالت تحصیلی بررسی ( یا کسب شغل، و عالقه به موضوع رساله( در صورت شاغل بودن)شغل 

است، و با عنایت به کدگذاری نتایج نشان داد وضعیت اشتغال، در ایجاد فالت تحصیلی مؤثر . شد

شده، دانشجویان شاغل نسبت به دانشجویانی که در حال حاضر شاغل نیستند، بیشتر دچار  انجام

یکی از دالیلی که دانشجویان به دنبال افزایش سطح تحصیالت و کسب . شوند فالت تحصیلی می

شجویانی که به دنبال کسب بنابراین، بسیاری دان. مدرک سطح باالتر هستند، نیاز به اشتغال است

کمتری برای  ةمدرک تحصیلی جدید هستند، به دنبال اشتغال هستند و وقتی شاغل هستند، انگیز

گذاشتن برای آن، به شغل  تحصیل و وقت ةبه ویژه اگر اتمام دور. تحصیل دارند ةاتمام دور

یط اقتصادی فعلی و با توجه به وضعیت اشتغال و بیکاری امروزی و شرا)دانشجو نیز آسیب بزند 

، حفظ شغل نسبت به انجام رساله و (ن از دانشجویان دکتریعدم حمایت نهادهای ذیربط و مسئوال

بنابراین، دانشجویان شاغل نسبت به دانشجویان غیر . یابد دادن به مقطع دکتری اولویت می پایان

ت تحصیلی در و این به آن معنا نیست که فال. شوند شاغل بیشتر دچار فالت تحصیلی می

جد فالت تحصیلی اشتغال فقط یکی از دالیل مو زیراشود،  دانشجویان غیر شاغل مشاهده نمی

یج نشان داد چنانچه مدرک تحصیلی برای کسب یا ارتقای شغلی دانشجو مؤثر همچنین، نتا. است

باشد، فالت تحصیلی نسبت به دانشجویانی که کسب مدرک تحصیلی در کسب یا ارتقای شغلی 

 اگردهد  این موضوع در تأیید عامل قبلی، نشان می. شود ان تأثیری ندارد، بیشتر مشاهده میآن

آورد، یا چنین  های شغلی به دست می دانشجو با کسب مدرک تحصیلی امید داشته باشد که فرصت

برای او وجود داشته باشد، یا در نهایت، ارتقای شغلی او منوط به کسب و  ،واقع هایی به فرصت

شود و  تحصیلی دکتری زیاد می ةدانشجو برای اتمام دور ةمدرک تحصیلی دکتری باشد، انگیز ةئارا

عالقه . کند دکتری تالش می ةمعموالً به دالیلی که در آن منفعت و نیاز درگیر است، در اتمام دور

 بر فالت 1/ 1 این متغیر با ضریب تأثیر . متغیر دیگری بود که بررسی شد ،به موضوع رساله

انجام آن کار، فعالیت و به  ةبدیهی است عالقه به هر کار و فعالیتی انگیز. تحصیلی اثرگذار است
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توان گفت دانشجویان دکتری که به موضوع  به عبارتی، می. کند رساندن آن را تضمین می اتمام

کار به شود رساله را با عالقه و پشت خود عالقه دارند، حس کنجکاوی و عالقه آنان باعث می ةرسال

البته این عامل اگرچه نسبت به سایر عوامل اثر . پایان برسانند و کمتر دچار فالت تحصیلی شوند

 .شود تنهایی بخشی از دالیل فالت تحصیلی دانشجویان دکتری را باعث می بیشتری دارد، اما به

شود،  کمتر می - / 1 های اخذ رساله بیشتر باشد، فالت تحصیلی با ضریب  هر چه تعداد ترم

تعداد  بارةها و وزارت علوم در که ممکن است این موضوع ناشی از قوانین و مقررات دانشگاه

شود دانشجویان تالش کنند  دکتری باشد، که این امر منجر می ةهای مجاز تحصیل در دور ترم

در نهایت، متغیر . دفاع از رساله نشوند ةمشمول جریمه یا سنوات یا فرایند بوروکراسی اجاز

توان نتیجه گرفت  از این رو، می. بر فالت تحصیلی تأثیرگذار است  /773نسیت با ضریب تأثیر ج

گرفته فالت تحصیلی  های انجام جنسیت با فالت تحصیلی رابطة مثبت دارد و با توجه به کدگذاری

ر در شاید دلیل این امر را بتوان به سایر متغیرهای اثرگذا. در مردان دانشجو بیشتر از زنان است

وجو کرد به طوری که دانشجویان مرد امکان بیشتری دارد که اشتغال داشته  فالت تحصیلی جست

درصد باالیی از . شود روی فالت تحصیلی آنان تأثیرگذار باشد باشند و این اشتغال باعث می

 .دانشجویان دکتری مرد شاغل هستند و درصد کمتری از دانشجویان دکتری زن شاغل هستند

ت، نتایج نشان داد دو متغیر نوع دانشگاه و وضعیت تأهل بر فالت تحصیلی تأثیر در نهای

به دلیل اینکه در اکثر ( بودن یا بدون شهریه بودن دانشگاه شهریه)نوع دانشگاه  بارةدر. معنادار ندارد

ه، شدن فرایند انجام رسال ای نیز با افزایش سنوات انجام رساله و طوالنی های غیر شهریه دانشگاه

ای را متقبل  شود، و بنابراین، دانشجو موظف است هزینه ای در نظر گرفته می برای دانشجو جریمه

به عبارتی، نوع دانشگاه و . بودن در فالت تحصیلی مؤثر نیست شود، نوع دانشگاه از نظر شهریه

، تأثیرگذار پرداخت شهریه در اینکه دانشجو تالش کند و انگیزه یابد که رساله را به انجام برساند

نیست؛ چرا که دانشجو در هر دو نوع دانشگاه در صورت افزایش سنوات تحصیلی، مشمول هزینه 

 . خواهند شد و بنابراین، این مسأله برای دانشجو انگیزاننده نخواهد بود

توان گفت، بر اساس نتایج وضعیت تأهل تأثیری بر فالت  وضعیت تأهل می بارةهمچنین، در
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تأهل گاه منجر به افزایش انگیزه برای اتمام مقطع تحصیلی . ن دکتری نداردتحصیلی دانشجویا

جانبی و غیر درسی، ممکن است به ایجاد فالت تحصیلی  ةشود و گاه به دلیل ایجاد مشغل می

شاغل هستند و ممکن ( به ویژه مردان)ضمن اینکه بسیاری از دانشجویانی که متأهلند . کمک کند

در حالی که انتظار است افراد متأهل بیشتر . تحصیلی بیش از خود تأهل باشدتأثیر اشتغال بر فالت 

کاری، اشتغال، همفکری زوجین  ةدچار فالت تحصیلی شوند، پیامدهای تأهل، از جمله ایجاد انگیز

تواند بر فالت تحصیلی  های زندگی به طور مثبت و منفی می در امور تحصیلی، افزایش مشغله

طور که بیان  اگرچه همان. شود ر مجموع، این تأثیر به صورت خنثی نمایان میتأثیرگذار باشد که د

سایر مطالعات  ةشد، هیچ پژوهشی در موضوع فالت تحصیلی انجام نگرفته است اما در حوز

که  ندافتیدر (133 )، عزیززاده فروزی، و تیرگری پور کمالتوان گفت   مشابه با فالت تحصیلی می

 یلیتحص ةآنان که نسبت به رشت ابد،ی یکاهش م یلیتحص شرفتیپ انینشجودا یفرسودگ شیبا افزا

 نیدر ب یفرسودگ زانیم ،نیب نیدر ا .را تجربه خواهند کرد یکمتر یخود عالقه دارند، فرسودگ

پژوهش حاضر  .ابدی یم شیافزا یشغل یفرسودگ زانیسن م شیمردان است و با افزا اززنان کمتر 

صیلی نشان داد و مردان را بیش از زنان دچار فالت تحصیلی معرفی نقش جنسیت را در فالت تح

 . کرد

دنبال معرفی مفهومی جدید در  ای است که در مرز دانش به رشته پژوهش حاضر، پژوهشی میان

توان مواردی از  آن انجام نگرفته است و می بارةمطالعات نظری در. بستر مدیریت آموزشی است

انگیزگی تحصیلی، فالت یادگیری و  ورزی تحصیلی، بی عی تعللموضو ةاین پدیده را در حیط

اما فالت تحصیلی با توجه به آنچه گفته شد، با این  ،فرسودگی تحصیلی تا حدودی مشاهده کرد

مفاهیم تفاوت دارد، و لزوم مطالعه و بررسی نظری و افزایش دانش نظری در این حوزه محرز و 

قصد دارد در ادامه  پژوهشگر و استالعات در این زمینه این مقاله شروعی برای مط. مشخص است

 یلیتحص التکردن ف رطرفب. پیشایندها و پیامدهای آن را در میان دانشجویان دکتری شناسایی کند

ی عوامل مؤثر بر اثرگذارمیزان انسان و دانستن  کیبه عنوان  فرد یها تیبه شناخت محدود ازین

ی زندگ ةاماد یبرادانشجو کند  یآن کمک م تیریاز آن و مد یریجلوگ ةنحو یریادگی .دارد آن را
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جویی خوبی در هدررفت انرژی، زمان نسل جوان فعال و  کند و صرفهمناسب عمل تحصیلی 

های فردی، اجتماعی و دولتی را که در  ساز پیشرفت ملی شده و هزینه کارآمد اجتماع داشته، زمینه

 .اد برگردانده شوداقتص ةرود، به چرخ این راستا به هدر می

آموزشی، فرهنگی، برخی عوامل فردی،  ةشود رابط نیز پیشنهاد می پژوهشگرانبه سایر 

ای برای بررسی  شود سنجه همچنین، پیشنهاد می. را در ایجاد این پدیده بررسی کنند... اجتماعی و 

محققان آتی  در نهایت، به. میزان فالت تحصیلی در میان دانشجویان طراحی و اعتباربخشی شود

 رفت از این پدیده را که متاسفانه و با راهکارهای برون ةد مطالعات جامعی در زمینوش پیشنهاد می

توجه به نتایج پزوهش حاضر بخش شایان توجهی از دانشجویان دکتری درگیر آن هستند، انجام 

 . دهند

از جملة این . هایی بوده است  حاضر مانند هر پژوهش علمی دیگری دارای محدودیت پژوهش

ها عدم همکاری دانشجویان دکتری و گاهاً پاسخ نادرست دانشجویان در پاسخگویی به  محدودیت

حضوری که نرخ بازگشت را  تبع آن توزیع پرسشنامة غیر و به پژوهشها، دامنة گستردة  پرسش

ها و در نهایت، غیر حضوری بودن  داد، تصور منفی پاسخگویان از این پیمایش کاهش می

های کرونایی و نبود امکان ارتباط حضوری به طور کامل و  ها به سبب وضعیت محدودیت دانشگاه

 .راحتی با دانشجویان دکتری به

آموزش و  ةاندرکاران حوز فالت تحصیلی، به دست ةدر نهایت، با توجه به اهمیت پدید

به این . تالش کنند شود با شناسایی عوامل ایجاد فالت تحصیلی، در کاهش آن پژوهش پیشنهاد می

 :شود منظور پیشنهادهای زیر ارائه می

روز آن با استفاده از  بندی مناسب اجرای رساله و پیگیری برای انجام مناسب و به زمان -

 .الزامات قانونی

 .موقع هایی برای ارائة رسالة باکیفیت در زمان مناسب و به ارائة مشوق -

با ( استادان راهنما و مشاور)یم رساله ایجاد الزامات شفاف و مناسب برای همکاری ت -

 .موقع رساله دادن به تر به منظور پایان دانشجو به صورت جدی

ای برای ایجاد فالت  عالقگی به رساله مهمترین عامل زمینه نتایج پژوهش نشان داد بی -
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این عامل با همفکری دانشجو و توضیحات مناسب تیم راهنما باید . تحصیلی است

 . ت شوددرستی مدیری به

المقدور با قلمرو محل کار، برای افراد  انتخاب موضوعات مرتبط با شغل افراد شاغل و حتی -

 .شاغل به منظور تسریع در انجام رساله

اندکاران حوزة آموزش را  تنها همت دست ای است که نه رشته فالت تحصیل موضوعی میان -

 .شناسی نیز نیازمند است روانشناسان و پژوهشگران حوزة  طلبد، بلکه به همفکری روان می
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