مجله ی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال هشتم ،شمارهی  ،3پاییز 69

رابطه جو دانشگاه با سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان تحصیالت تکمیلی
علیرضا پورمحیآبادی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه آموزش و پروش ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
حسین جناآبادی :عضو هیأت علمی ،گروه آموزش و پرورش ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و
بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
ناصر ناستی زایی* :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.

چكیده :سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دو مقوله بسیار مهم در دوران تحصیلی است ،که میتوانند تحت تأثیر
عوامل متعددی از جمله جوّ دانشگاه قرار بگیرند .از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطهی بین جوّ دانشگاه با
سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام گرفت .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی
بوده و روش جمعآوری دادهها شامل بررسی پیمایشی میباشد .جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه سیستان و بلوچستان در اردیبهشت  5361بوده که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای در دسترس تعداد
 323نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .به منظور بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه جوّ دانشگاه (نوروزی و
همکاران) با ضریب آلفا  ،0/33پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (دهقانیزاده و حسینچاری) با ضریب آلفا  ،0/35پرسشنامه
اهداف پیشرفت (الیوت و مورایاما) با ضریب آلفا  0/33استفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی و
رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرمافزار  spss21استفاده شد .یافتهها نشان داد که مقدار ضریب همبستگی جوّ
دانشگاه با سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت به ترتیب  0/936و  0/95بود ( .)p<0/05بنابراین میتوان نتیجهگیری
کرد که جوّ دانشگاه میتواند سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان را تحت تأثیر خود قرار دهد.
واژگان کلیدی :جوّ دانشگاه ،جوّ ارتباطی ،جوّ مشارکتی ،جوّ دانشجومحوری ،جوّ معنوی ،سرزندگی تحصیلی ،اهداف
پیشرفت.

*نویسندهی مسئول :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
Email: n_nastie1354@ped.usb.ac.ir
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مقدمه
جو سازمانی انعکاسی از رویهها و اعتقادات مشترک
و سیستمهای ارزشی در یک سازمان است ،که به
عنوان درک مشترک اعضا از محیط سازمانی تعریف
شده است (شیم )2050 ،که بر رفتار اعضا تأثیرگذار
است (کایا و همکاران .)2050 ،جو آموزشگاه حاصل
روابط و کنشهای متقابل میان گروههای درونی
آموزشگاه است .جو در نتیجهی تعامل میان آموزش-
دهنده و آموزشگیرنده در بافتی از محیط سازمانی
حاصل میشود (التر و شارما .)2006 ،بنابراین میتوان
پذیرفت که جو دانشگاه کیفیت نسبتاً پایدار محیط
آموزشی است .که حاصل تالش ،روابط و کنشهای
متقابل میان گروههای درونی دانشگاه؛ مسؤوالن،
اساتید ،کارکنان و دانشجویان میباشد .حاصل نهایی
این تعامالت ،شکلگیری ارزشها ،اعتقادات و موازین
اجتماعی نظام دانشگاه است (ثناگو و همکاران،
 .)5365ابعاد ادراک دانشجویان از محیط دانشگاه
شامل چهار جو :ارتباطی ،مشارکتی ،دانشجومحوری و
معنوی است (نوروزی و همکاران .)5361 ،مطالعات
نشان میدهد که کیفیت محیط دانشگاه با عملکرد
تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی ،انسجام تحصیلی و
اجتماعی دانشجویان رابطه دارد (مرزوقی و همکاران،
5363؛ محمدی و همکاران.)5363 ،
جو و محیط دانشگگگ گاه می توا ند پ یا مد هایی را برای
دان شجویان به دنبال دا شته با شد ،که از جملهی آنها
سگگرزندگی تحصگگیلی و جهتگیری اهداف پیشگگرفت
است .سرزندگی شاخص معنادار سالمت ذهنی است
(سولبرگ و همکاران .)2052 ،سرزندگی تحصیلی را
نبود خسگگتگی و وجود نشگگا در متعلمان میدانند
که باعث بهتر شگگدن درس و پیشگگرفت علمی در
متعل مان می گردد (حب یب پورسگگگگدانی و هم کاران،
 .)5361مارتین و مارش ( )2003سرزندگی تحصیلی
را به توانایی موفقیتآمیز دانشآموزان در برخورد با
چالشهای تحصگگیلی تعریف کردهاند .از نظر سگگاره و
دیگران ( )2053سرزندگی تح صیلی راهی ساده و
مفیگگد برای درک و مفهوم سگگگگازی بهزیسگگگتی
دانشآموزان در بافت تحصگگیلی اسگگت .در مجموع
سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت ،سازنده و انطباق

به انواع چالش ها و موانعی که در عرصگگگگه های
تحصگگیلی ،تجربه میشگگوند؛ اشگگاره دارد و تابآوری
تح صیلی را در چارچوب زمینهی روان شنا سی مثبت
منعکس میکند و به صگگورت توانایی متعلمان برای
موفقیت در برخورد با موانع و چالشهای تحصگگیلی
که در مسیر زندگی تحصیلی معمول هستند ،در نظر
گرفته شده ا ست (پوتواین و همکاران .)2052 ،عوامل
مؤثر در سرزندگی تحصیلی را میتوان در سه سطح
روانی ،عوامل مربو به آموزشگگگاه و مشگگارکت در
فرآی ند تحصگگگ یل ،و عوا مل مربو به خانواده و
همساالن دستهبندی کرد (دهقانیزاده و حسینچاری،
 .)5365سگگگبک های یادگیری (حبیبپور سگگگدانی و
همکگگاران )5361 ،و حمگگایگگت اجتمگگاعی (مرادی و
همکگگاران )5361 ،پیش بینی کننگگده سگگگرزنگگدگی
تحصیلی دانشجویان است.
از متغیرهای دیگری که تحت تأثیر ادراک از محیط
دانشگاه قرار دارد ،جهتگیری اهداف پیشرفت است.
اهداف پیشگگرفت یکی از برجسگگتهترین و کاملترین
چارچوبها برای ادراک عملکرد موفقیتآمیز افراد،
به خ صوص در حیطههای آموز شی و مهارتی ا ست
(کاپالن و فلوم .)2050 ،این نظریه توسگگط دویک و
نیکولز ارائه شده ا ست و بر این فرض ا ستوار ا ست
که اهداف پیشگگرفتی که یادگیرندگان درباره تکالیف
تحصگگیلیشگگان دنبال میکنند بر کیفیت توانایی و
اشتغال نسبت به آن تکالیف تأثیر میگذارد(یعقوبی و
همکگگاران .)5361 ،اهگگداف پیشگگگرفگگت بگگه عنوان
بازنماییهای شناختی از موقعیتهای آتی است و به
عنوان عوا مل کل یدی در فهم ذهن و رف تار افراد
درنظر گرفته میشگگگوند (دینگر و همکاران.)2053 ،
سگگه نوع جهتگیری اهداف پیشگگرفت شگگامل اهداف
تبحری ،اهداف عملکرد_گرایشی و اهداف اجتناب از
عملکرد ا ست (م شتاقی .)5365 ،اهداف تبحری که
بر ر شد شای ستگی و ت سلط در انجام تکالیف تمرکز
دارند .اهداف عملکرد_ گرای شی به معنای م شخص
کردن شای ستگی افراد در مقای سه با دیگران ا ست و
اهدف عملکرد_اجتناب که به دوری کردن افراد از
عدم شایستگی اشاره دارند؛ به این معنا که آنها از
دیگران بدتر نیسگگگتند (دینگر و همکاران.)2053 ،
دانشگگگجویانی که هدف تبحری را اتخاذ میکنند ،بر
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ر شد و گ سترش قابلیت و شای ستگی در یک تکلیف
تحصگگگیلی تکیه می کنند .در مقابل ،افرادی که یک
هدف عملکردی را انتخاب میکنند به نشگگگان دادن
شگگایسگگتگی نسگگبت به دیگران میپردازند (رسگگتگار و
همکاران.)5361 ،
در رابطه با اهمیت و ضگگرورت موضگگوع باید گفت که
کیفیت محیط دانشگگگاه نه تنها منجر به پیشگگرفت و
اصگگالی یادگیری شگگده بلکه موجب ایجاد برنامههای
منح صر به فرد در جهت تنوع ،ترویج وحدت و کاهش
نابرابری اجتماعی در دان شگاه می شود (بیرد.)2001 ،
دانشگاه با جو سازمانی منفی فاقد آزاداندیشی ،اعتماد،
خونگرمی و همبسگگگتگی اسگگگت ،در چنین شگگگرایطی
ر ضایت ،روحیهی ری سکپذیری و خالقیت در سطح
پایین قرار دارد (حسگگگنمبارکی و همکاران.)5365 ،
محیط دانشگگگاه ،که به جو روان شگگناختی و شگگکل
فیزیکی آموزشگاه اشاره دارد ،یکی از حوزههای مهم
زندگی دان شجویان ا ست؛ زیرا آنها ب سیاری از وقت
خود را در آن محیط سپری میکنند .چنین محیطی
میتواند اثرات مثبت یا منفی بر سرزندگی تحصیلی و
جهتگیری اهداف دانشجویان داشته باشد .پژوهشگر
در بررسی پیشینه پژوهش ،به مطالعهای که به بررسی
نقش جو دانشگگگاه بر سگگرزندگی تحصگگیلی و اهداف
پیشرفت دانشجویان و به ویژه در دانشگاه سیستان و
بلوچسگگگتان بپردازد برخورد نکرد .از این رو این خود
انگیزه ای برای انجام این مطالعه شگگگد .بنابراین هدف
ا صلی این مطالعه تعیین رابطهی بین ادراک از محیط
دانشگگگاه با سگگرزندگی تحصگگیلی و اهداف پیشگگرفت
دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان است.

مواد و روشها
مطالعه حاضگگر از نظر هدف کاربردی و از نظر
روش توصیفی همبستگی است .جامعه آماری آن کلیه
دان شجویان تح صیالت تکمیلی دان شگاه سی ستان و
بلوچ ستان در نیم سال دوم سال تح صیلی 5361-61
به حجم  2052نفر ( 636پسگگگر و  5023دختر) بود
که از این تعداد  5923نفر ( 999پسگگگر و  395دختر)
در مقطع کار شنا سی ار شد و  331نفر ( 222پ سر و
 592دختر) در مقطع دکترای تخصگگصگگی مشگگغول به
تحصگگگیل بودند .به شگگگیوه نمونه گیری طبقه ای در
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د سترس و بر ا ساس فرمول نمونهگیری کوکران تعداد
 590دانشجوی پسر ( 521نفر مقطع کارشناسی ارشد
و  39نفر مقطع دکتری) و  593دانشگگگجوی دختر
( 539نفر مقطع کارشگگناسگگی ارشگگد و  29نفر مقطع
دکتری) و در مجموع  323دانشگگگجو به عنوان نمونه
مورد مطالعه قرار گرفت ند .ابزار جمع آوری داده ها به
این شری بود:
الگگف) پرسشگگنامه سگگرزندگی تحصگگیلی دهقگگانیزاده
و حسگگگگگگینچگگگگگگاری( :)5362دهقگگگگگگانیزاده و
حسگینچگگاری پرسشگگنامه سگرزندگی تحصگگیلی را بگگا
الگگگوگیری از مقیگگاس سگگرزندگی تحصگگیلی مگگارتین
و مگگگارش کگگگه در سگگگال  2009طراحگگگی و شگگگامل
چهگگار گویگگه بگگود توسگگعه دادنگگد .و پرسشگگنامهای 6
گویگگهای طراحگگی کردنگگد .پرسشگگنامه بگگر اسگگاس
مقیگگاس  1درجگگهای لیکگگرت از کگگامالً مگگوافقم تگگا
کامالً مخگالفم تنظگیم شگده اسگت .نمگره گگذاری آن
از =5کگگامالً مخگگالفم تگگا  =1کگگامالً مگگوافقم مگگیباشگگد.
حگگداقل و حگگداکثر نمگگره در ایگگن پرسشگگنامه بگگه
ترتیگگب  6و  11اسگگت .هرچگگه نمگگره فگگرد بگگه 11
نزدیگگکتگگر باشگگد نشگگانه سگگرزندگی تحصگگیلی بگگاالتر
اسگگگت .مقگگگدار پایگگگایی پرسشگگگنامه در مطالعگگگه
دهقگگانیزاده و حسگگینچگگاری ( )5362بگگا اسگگتفاده از
ضگگریب آلفگگا کرونبگگا  0/99 ،بگگه دسگگت آمگگد .ب)
پرسشگگگنامه جگگگوّ دانشگگگگاه نگگگوروزی و همکگگگاران
( :)5361ایگگن پرسشگگنامه دارای  29گویگگه و چهگگار
مؤلفگهی جگوّ ارتبگگاطی ( 9گویگگه) ،جگوّ مشگگارکتی (9
گویگگگه) ،جگگگوّ دانشگگگجومحوری ( 3گویگگگه) و جگگگوّ
معنگگوی ( 9گویگگه) مگگیباشگگد .پرسشگگنامه بگگر اسگگاس
طیگگف  1گزینگگهای لیکگگرت از خیلگگی کگگم تگگا خیلگگی
زیگگگاد تنظگگگیم شگگگده اسگگگت .نمگگگرهگگگگذاری آن از
=5خیلگگی کگگم تگگا =1خیلگگی زیگگاد اسگگت .حگگداقل و
حگگداکثر نمگگره در ایگگن پرسشگگنامه  29و  531اسگگت.
هرچگگه نمگگره فگگرد بگگه  531نزدیکتگگر باشگگد ،نشگگان از
جگگگو دانشگگگگاهی مطلگگگوب دارد .مقگگگدار پایگگگایی
پرسشگگگگنامه در مطالعگگگگه نگگگگوروزی و همکگگگگاران
( )5361بگگا اسگگتفاده از ضگگریب آلف گا کرونبگگا 0/39 ،
بگگه دسگگت آمگگد .ه) نسگگخهی تجدیگگدنظر شگگدهی
پرسشگگنامهی اهگگداف پیشگگرفت الیگگوت و مورایامگگا
( :)2003الیگگگوت و مگگگکگریگگگگور در سگگگال 2005
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نسگخهی اصگلی پرسشگنامهی هگدف پیشگرفت را بگا
هگگدف سگگنجش اهگگداف ارجگگح فراگیگگران در
موقعیتهگای پیشگرفت توسگعه دادنگد .بگا توجگه بگه
برخگی محگددودیتهگای غیرقابگل انکگار نسگخهی
اصگگلی ،الیگگوت و مورایامگگا در سگگال  2003نسگگخهی
تجدیگدنظر شگدهی پرسشگنامهی هگدف پیشگرفت را
توسگعه دادنگد .نسگخهی تجدیگد نظگر شگده از 52
گویه و چهار بعگد :شگامل اهگداف تسگلطی_گرایشگی
(گویگگگههگگگای  ،)5،3،9اهگگگداف تسگگگلطی_اجتنگگگابی
(گویگگگههگگگای  ،)1،6،55اهگگگداف عملکگگگرد-رویکگگگرد
(گویگگههگگای  )3 ،1 ،2و اهگگداف عملکگگرد_اجتنگگاب
(گویگگگههگگگای  )9،50،52تشگگگکیل شگگگده اسگگگت.
پرسشنامه بگر اسگاس مقیگاس  1درجگهای لیکگرت از
کامالً مخالفم تگا کگامالً مگوافقم تنظگیم شگده اسگت.
نمگگرهگگگذاری آن از =5کگگامالً مخگگالفم تگگا =1کگگامالً
مگگوافقم مگگیباشگگد .حگگداقل و حگگداکثر نمگگره در ایگگن
پرسشگگنامه بگگه ترتیگگب  52و  90مگگیباشگگد .هرچگگه
نمره به  90نزدیکتر باشگد نشگانه جهگتگیگری بهتگر
اهگگداف پیشگگرفت اسگگت .ایگگن پرسشگگنامه توسگگط
شگگکری و همکگگاران( )5361مگگورد اعتباریگگابی قگگرار
گرفته است ،که ضگرایب همسگانی درونگی بگرای هگر
یگگک ابعگگاد هگگدف تبحگگری_گرایشگگی ،هگگدف
تبحگری_اجتنگابی ،هگدف عملکگرد_رویکگردی و در
نهایت ،هدف عملکگرد_اجتنگابی بگه ترتیگب برابگر بگا
 0/91 ،0/33 ،0/31و  0/91بگگگه دسگگگگت آمگگگگد .در
مطالعگگگه حاضگگگر بگگگرای تعیگگگین روایگگگی ابزارهگگگای
پگگژوهش از روش روایگگی محتگگوا اسگگتفاده شگگد .در
ایگگن راسگگتا پرسشگگنامه توسگگط اسگگاتید دانشگگگاه
سیسگتان و بلوچسگتان مگورد تأییگگد قگرار گرفگگت و
اطمینگان حاصگل گردیگد کگه پرسشگنامههگا همگان
خصیصگه مگورد نظگر پژوهشگگر را مگیسگنجد و از
اعتبگگار الزم برخگگوردار مگگیباشگگند .بگگرای تعیگگین
پایگگایی ابگگزار ،از آزمگگون آلفگگا کرونبگگا اسگگتفاده شگگد
کگگه مقگگدار ضگگرایب بگگرای پرسشگگنامه سگگرزندگی
تحصگگگیلی  ،0/35بگگگرای محگگگیط دانشگگگگاه  0/33و
برای هر یک ابعگاد هگدف تبحگری_گرایشگی ،هگدف
تبحگری_اجتنگابی ،هگدف عملکگرد_رویکگردی و در
نهایگگت ،هگگدف عملکگگرد_اجتنگگابی بگگه ترتیگگب
برابگگر 0/91 ،0/91 ،0/96و  0/92بگگه دسگگت آمگگد.

ضگگرایب بگهدسگگت آمگگده نشگگاندهنگگده آن اسگگت کگگه
پرسشگگگگنامههگگگگای مگگگگورد نظگگگگر از پایگگگگایی الزم
برخوردارنگگگد .بگگگرای تحلیگگگل دادههگگگا از ضگگگریب
همبسگگتگی پیرسگگون بگگا کمگگک نگگرم افگگزار spss21
استفاده شد.

یافتهها
در مطالعه حاضر تعداد  323دانشجوی تحصیالت
تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در
اردیبهشتماه  5361مورد مطالعه قرار گرفتند که از
این تعداد  10/95درصد دختر و  16/36درصد پسر،
 13/31درصد در رشتههای فنی و مهندسی و 19/91
درصددر رشتههای علوم انسانی 35/5 ،درصد در مقطع
کارشناسیارشد و  53/6درصد در مقطع دکترای
تخصصی مشغول به تحصیل بودند .برای بررسی
وضعیت پاسخگویی آزمودنیها به متغیرهای تحقیق از
آمار توصیفی استفاده شد که نتایج آن در جدول 5
گزارش شده است.
جدول شماره  -1گزارش توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

حداقل

حداکثر

میانگین

میانگین

میانگین

انحراف
معیار

جوّ ارتباطی

2

5

3/88

0/272

جوّ مشارکتی

1/83

5

3/75

0/703

جوّ دانشجومحوری

1 /5

5

3/21

0/757

جوّ معنوی

1/33

5

3/51

0/873

جوّ دانشگاهی (کل)

1/82

5

3/27

0/533

سرزندگی تحصیلی (کل)

1/52

5

3/32

0/733

1/33

5

3/7

0/813

اهداف تسلطمدار
گرایشی
اهداف تسلطمدار
1

5

3/28

0/733

اهداف عملکرد گرایشی

1/27

5

3/22

0/772

اهداف عملکرد اجتنابی

1/33

5

3/72

0/787

اهداف پیشرفت (کل)

2

5

3/27

0/207

اجتنابی

بر اساس یافتههای جدول فوق میانگین جوّ دانشگاه و
تمامی مؤلفههای آن (جوّهای ارتباطی ،مشارکتی،
دانشجو محوری و معنوی) ،سرزندگی تحصیلی و
اهداف پیشرفت و تمامی مؤلفههای آن (اهداف :تسلط
مدار گرایشی ،تسلط مدار اجتنابی ،عملکرد گرایشی،
عملکرد اجتنابی) از میانگین فرضی  3باالتر میباشد
که به این معناست از نظر دانشجویان ،جوّ دانشگاه
سیستان و بلوچستان نسبتا خوب میباشد ،آنها از
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سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت نسبتا خوبی هم
برخوردارند.
برای بررسی رابطه بین جوّ دانشگاه با سرزندگی
تحصیلی دانشجویان ،از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شده است که نتایج آن در جدول 2گزارش
شده است.
جدول  -2ضرایب همبستگی متقابل جوّ دانشگاه (و مؤلفههای آن) با سرزندگی
تحصیلی دانشجویان
جوّ ارتباطی

جوّ مشارکتی
0/

محوری

000

جوّ دانشجو

تحصیلی

p

0/000

0/

0/000

جوّ معنوی

سرزندگی

r

0/573

522

0/531

50
0/2
000
0/

جوّ دانشگاهی

متغیر

0/737
0/000

بر اساس یافتههای جدول فوق ،بین جوّ دانشگاه و
مؤلفههای آن با سرزندگی تحصیلی دانشجویان رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد( )p<0/05که به این
معناست هرچه جوّ دانشگاه مساعدتر باشد ،به گونهای
که دانشجویان از جوّهای ارتباطی ،مشارکتی ،دانشجو
محوری و معنوی دانشگاه رضایت بیشتری داشته
باشند ،سرزندگی تحصیلی دانشجویان نیز افزایش پیدا
میکند.
برای بررسی رابطه بین جوّ دانشگاهی با اهداف
پیشرفت ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده
است که نتایج آن در جدول  3گزارش شده است.
جدول  -3ضرایب همبستگی متقابل جوّ اهداف پیشرفت دانشجویان دانشگاه (و
مؤلفههای آن) با

متغیر

جوّ ارتباطی

جوّ مشارکتی

جوّ دانشجو محوری

جوّ معنوی

جوّ دانشگاهی

تسلطمدار

0/387

0/33

0/328

0/281

0/505

اهداف
گرایشی
اهداف
تسلطمدار

0/352

0/317

0/501

0/303

0/583

اجتنابی
اهداف
عملکرد

0/337

0/537

0/238

0/203

0/38

گرایشی
اهداف
عملکرد

0/322

0/357

0/327

اجتنابی
اهداف
پیشرفت

0/577

0/573

0/373

/332
0
0/302

0/523

0/71

بر اسگگگاس یافتههای جدول فوق ،بین جوّ دانشگگگگاه و
تمامی مؤلفههای آن با اهداف پی شرفت رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد ( )p<0/05که به این معناسگگت،
هرچه جوّ دانشگگگگاه مسگگگاعدتر باشگگگد ،به گونهای که
دانشگگگجویگگان از جوّهگگای ارتبگگاطی ،مشگگگگارکتی،
دانشگگجومحوری و معنوی دانشگگگاه رضگگایت بیشگگتری
دا شته با شند ،از اهداف پی شرفت بهتری نیز برخوردار
خواهند بود.

بحث
سرزندگی تحصیلی و تمرکز بر اهداف پیشرفت دو
مقوله بسیار مهم در دوران تحصیلی است که میتوانند
تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله جوّ دانشگاه قرار
بگیرند .از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطهی
جوّ دانشگاه با سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و
بلوچستان انجام گرفت .در بررسی وضعیت جو دانشگاه،
سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان،
یافتههای جدول  5نشان داد که جوّ دانشگاه باالتر از
متوسط و نسبتا مساعد است که البته با وضعیت
مطلوب آن فاصله دارد .این یافته با یافتههای مطالعه
نصرتی هشی و همکاران( )5361که نشان داد از دید
دانشجویان جوّ دانشگاه اصفهان و مؤلفههای آن
(جوّهای ارتباطی ،مشارکتی ،دانشجومحوری و معنوی)
باالتر از متوسط هستند همسو میباشد .همچنین
یافتههای جدول  5نشان داد که دانشجویان تحصیالت
تکمیلی از سرزندگی تحصیلی باالتر از متوسط
برخوردارند ،که البته با وضعیت مطلوب آن فاصله دارد.
این یافته با یافتههای مطالعه عباسی و
همکاران()5361که نشان داد دانشجویان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی اراک از سرزندگی تحصیلی باالتر
از متوسط ،برخوردار بودند ،همسو میباشد .دیگر
یافتهی جدول  5نشان داد که دانشجویان تحصیالت
تکمیلی از اهداف پیشرفت باالتر از متوسط برخوردارند
که البته با وضعیت مطلوب آن فاصله دارد .این یافته با
یافتههای مطالعه اکبری بلوطبنگان( )5363که نشان
داد دانشجویان علوم پزشکی سمنان از اهداف پیشرفت
باالتر از متوسط برخوردار بودند همسو میباشد.

تمام ضرایب همبستگی در سطح کمتر از 0/01معنادار هستند
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در برر سی رابطهی جوّ دان شگاه با سرزندگی تح صیلی
و اهداف پیشگگرفت ،یافتههای جدول  2و  3نشگگان داد
که بین جوّ دانشگگگاه با سگگرزندگی تحصگگیلی و اهداف
پیشگگرفت دانشگگجویان رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .در بررسی پیشینه پژوهش مطالعهای که بررسی
رابطهی جوّ دانشگگگاه با سگگرزندگی تحصگگیلی و اهداف
پی شرفت بپردازد م شاهده نگردید اما مطالعات نزدیک
این یافته را تایید میکند .به عنوان نمونه نوروزی و
هم کاران( )5361در یافت ند که بین جوّ دانشگگگ گاه
(ارتباطی ،مشگگگارکتی ،دانشگگگجومحوری ،معنوی) با
انگیزش تح صیلی دان شجویان دان شگاه ا صفهان رابطه
مثبت وجود دارد .مرزوقی و همکاران( )5363دریافتند
که کیفیت محیط دانشگگگگاه پیشبینی کننده مثبت و
معنادار عملکرد تحصگگیلی دانشگگجویان علوم پزشگگکی
دانشگگگاه شگگیراز اسگگت .محمدی و همکاران()5363
در یافت ند که کیف یت محیط دانشگگگ گاه پیشبینی
کن ندهی منفی و مع نادار فرسگگگودگی تحصگگگیلی و
همچنین پیشبینی کنندهی مثبت و معنادار انسگگجام
تحصگگیلی و اجتماعی دانشگگجویان دانشگگگاه شگگیراز
میباشگگگد .محمدی و پیروینژاد( )5363دریافتند که
جوّ آموزشگگگی ،پیشبینی کنندة قویتر تعهد عاطفی
دانشگگگجو یان اسگگگگت و ب عد انسگگگ جام اجت ماعی
دان شجو_ا ستاد از جوّ آموز شی ،قویترین پیشبینی
کنندهی تعهد عاطفی دانشجویان بر حسب جنسیت،
رشت های تحصیلی و محل سکونت آنان است .نتایج
به دسگگت آمده در مطالعه نصگگرتی هشگگی و همکاران
( )5361نشان داد که در کلیت امر بین جوّ دانشگاه و
خودکگگارآمگگدی دانشگگگ جویگگان و ا بعگگاد آن( تالش،
خودتنظیمی و پشتکار) رابطه مثبت و مستقیم وجود
دارد .همچنین در بررسگگی ارتبا بین مؤلفههای جوّ
دانشگگگاه با خودکارآمدی دانشگگجویان نتایج حاکی از
آن شگگد ،بین هر یک از مؤلفههای جوّ دانشگگگاه (جوّ
ارتباطی ،جوّ مشگگارکتی ،جوّ دانشگگجو محوری و جوّ
معنوی) با خود کارآمدی دانشگگگجویان رابطه برقرار
است .بر اساس یافتههای این مطالعه بین جوّ ارتباطی
با سرزندگی تح صیلی و اهداف پی شرفت دان شجویان
رابطه وجود داشت .باید گفت که در دانشگاه ،برخورد
با دانشجویان به عنوان اشخاصی شایسته ،بسیار مهم
ا ست .اگر با فراگیران به عنوان موجوداتی شبیه

به ربات برخورد شود ،بیم آن میرود که
تمام عواطف و عالیق و نگرش آنها ن سبت
به آموزش ،دانشگگگگاه یا هر نوع محیط
آموز شی منفی شده ،این امر شرایط رکود
فکری را فراهم آورد و یادگیری به معنای
واقعی صگگگورت نگیرد (شگگگکوری ن یا و هم کاران،
 .)5331جوّ آموز شی ،تعیین کنندة رفتار و
یادگیری کالسگگی و به طور کلی کیفیت
زندگی در محیط آموزشگگی خواهد بود؛ به
نحوی که جوّ آموزشگگی مثبت ،نه تنها بر
پی شرفت تح صیلی ،بلکه بر کاهش رفتارهای
نا بههنجار کالسگگگی مؤثر خواهد بود(نوروزی و
همکگگاران .)5361 ،بگگه بگگاور زائو ( )2001و
همکاران شیوه تعامل بین ا ستاد راهنما و
دانشجو مستقیماً بر کیفیت تجارب دانشجویان
اثر میگذارد .یک رابطه خوب نتایج مثبتی
برای آنان در بر خواهد داشت که عالقهمند
سگگاختن دانشگگجویان به رشگگته و گروه
آموزشگگی؛ تکمیل به موقع دوره تحصگگیلی و
ایجاد محیطی مثبت در گروه آموزشی ،از آن
جملهاند .چنانچه کیفیت روابط دانشگگجویان باال باشگگد
میتوان انتظار داشت که هدفهای آموزشی با کیفیت
و سگگگهولت بیشگگگتری تحقق یابند (بهادر و همکاران،
 .)5363اسگگگگاس یاف ته های این م طال عه بین جوّ
دانشگگگجومحوری با سگگگرزندگی تحصگگگیلی و اهداف
پیشگگرفت دانشگگجویان رابطه وجود داشگگت .در مطالعه
نوروزی و همکاران( )5361رابطه جوّ دانشگگجومحوری
با انگیزش تحصگگگیلی و در مطالعه نصگگگرتی هشگگگی
( )5361رابطه جوّ دانشگگگجومحوری با خودکارآمدی
تح صیلی دان شجویان به اثبات ر سیده ا ست .بر ا ساس
یافتههای این مطالعه بین جوّ م شارکتی با سرزندگی
تحصگگیلی و اهداف پیشگگرفت دانشگگجویان رابطه وجود
دا شت .ترنر و پاتریک( )2001در تحقیقی که
به بررسگگگی تأثیرات عوامل انگیزشگگگی در
مشگگارکت دانشگگجویان در فعالیتهای یادگیری
کالس پرداختند ،به این نتیجه ر سیدند که
میزان مشگگارکت دانشگگجویان در فعالیتهای
یادگیری کالس درس ،بسگگگتگی به عوامل
انگیزشگگی دارد که معلم در کالس درس
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ایجاد میکند .واکوب ( )2009نشگگان داد که
ا ستفاده از روش تدریس م شارکتی و ارائهی
بازخورد به فراگیران میتواند میزان انگیزش
آنان را افزایش داده ،اشگگتغال فراگیران را
برای فعالیتهای یادگیری باال ببرد .بر اسگگاس
یافته های این مطالعه بین جوّ معنوی با سگگگرزندگی
تحصگگیلی و اهداف پیشگگرفت دانشگگجویان رابطه وجود
داشگگگت .در مطالعه نوروزی و همکاران( )5361رابطه
جو معنوی با انگیزش تحصگگیلی و در مطالعه نصگگرتی
هشگگگی ( )5361راب طه جو معنوی با خود کارآ مدی
تحصگگگیلی و در م طال عه موالزاده و هم کاران()5362
رابطه هوش معنوی با پی شرفت تح صیلی دان شجویان
به اثبات رسیده است.
در تببگگگین یافتگگگهی رابطگگگهی جگگگوّ دانشگگگگاه بگگگا
سگگگگگرزندگی تحصگگگگگیلی و اهگگگگگداف پیشگگگگگرفت
دانشگگجویان مگگیتگگوان گفگگت کگگه هرگگگاه اسگگاتید بگگه
صگورت واضگح و روشگن انتظگارات خگود را دربگارة
اسگگتانداردهای مطلگگوب فعالیگگتهگگای آموزشگگی و
پژوهشگی بیگان کننگد ،بگه ارائگه بگازخورد شگفاهی و
کتبگگی بگگه دانشگگجویان بپردازنگگد ،تصگگمیمات و
اسگگتانداردهای مگگورد انتظگگار بگگرای فعالیگگتهگگای
کالسی را به اطگالع دانشگجویان برسگانند (تأکیگد بگر
جگوّ ارتبگاطی) ،از دانشگجویان بگرای تصگمیمات و
حگل مسگائل کالسگی نظرخگواهی کننگد ،بگه آنهگا
فرصگت دهنگد تگا در تگدوین فعالیگتهگای کالسگی
خود سهیم باشند و به ارائگ پیشگنهادها و ایگدههگای
جدید بپردازن (تأکیگد بگر جگوّ مشگارکتی) ،هگر چگه
مسگگؤوالن دانشگگگاه در کارهگگا بگگا دانشگگجویان
همکگاری داشگته ،پاسگخگوی نیازهایشگان باشگند و
آنگگان احسگگاس کننگگد کگگه اسگگاتید و مسگگؤوالن
دانشگاه تالش میکننگد در جهگت خواسگتههایشگان
حداکثر عملکرد ممکن را داشگته باشگند یگا
ایگن حگس بگه دانشگجویان دسگت دهگد ،کگه
اقگدامات انجگام شگده توسگط دانشگگاه،
دانشجومحور اسگت؛ بگه طگوری کگه آمگوزش
ارائگه شگده بگه توسگع مسگیر شگغلی آینگدة
آنهگا کمگک کنگد و از کیفیگت آموزشگی
خگوبی برخگوردار باشگد ،هگمچنگین محیطگی
مطلگوب و بگاز در دانشگگاه فگراهم شگود و
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بگه دانشگجویان احسگاس شگادابی و نشگا
دسگت دهگد و آمگوزش ارائگه شگده
مهارتهگای یگادگیری دانشگجویان را در زمینگ
خودیگادگیری و حگل مسگلله ارتقگا دهگد(تأکیگد
بگر جگوّ دانشگجو محگوری) ،مسگؤوالن و اسگاتید
دانشگگاه نسگبت بگه اهگداف و آرمگانهگای
دینگگی دانشگگگاه پایبنگگد باشگگند ،مسگگؤوالن و
اساتید نسگبت بگه انجگام عبگادت و فگرای
دینگی خگود و دانشگجویان حسگاس باشگند،
دانشگگجویان احسگگاس کننگگد کگگه رفتگگار
مسؤوالن و اساتید در دانشگگاه تحگت تگأثیر
گفتگار و رفتگار بزرگگان دینگی اسگت و
نسبت به انجام وظایف دینی خگود ،حتگی اگگر
نظگارتی در کگار نباشگد ،مقیدنگد ،و از
صگگگداقت در گفتگگگار و عمگگگل برخگگگوردار هسگگگتند
(تأکیگد بگر جگوّ معنگوی) در آن صگورت شگاهد
دانشجویانی خواهیم بگود کگه در فعالیگتهگای
یگادگیری و در تمگام مشگکالتی کگه در
مسیر نیل به اهگداف بگا آنهگا مواجگه مگی
شوند ،از خگود تگالش مضگاعف نشگان دهنگد
و بگا سگرزندگی تحصگیلی و اهگداف پیشگرفت بگاال
بر موانع غلبه کنند.

نتیجهگیری
بر اساس یافتههای این مطالعه میتوان نتیجهگیری
کرد که جوّ دانشگگگاه میتواند سگگرزندگی تحصگگیلی و
اهداف پیشگگرفت دانشگگجویان را تحت تاثیر خود قرار
دهد .با توجه به یافته های این مطالعه به منظور باال
بردن سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان
پیشنهاد میگردد که اساتید جوّ ارتباطی مناسبی را از
طریق شفاف سازیانتظارات شان برای دان شجویان و
اطالعرسانی پیرامون مسائل و رخدادهای کالسی
توسگگعه دهند ،جوّ مشگگارکتی مناسگگبی را با مشگگارکت
دادن دانشجویان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و
ات خاذ تصگگگمی مات کالسگگگی توسگگگ عه ده ند ،جوّ
دانشگگجومحوری مناسگگبی را از طریق توجه به نیازها،
عالئق و اهداف دانشگگجویان و خروه از حالت موضگگوع
محوری مطلق تو سعه دهند ،جوّ معنوی منا سبی را از
طریق پایبندی به اهداف و آرمانهای دینی و
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تالش جدی مسگگگؤوالن در برگزاری مراسگگگم
 با.مذهبی در منا سبت های مختلف تو سعه دهند
 به سایر محققان انجام،توجه به پی شینه کم پژوه شی
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Abstract: Academic buoyancy and achievement goals two very important issues that
can be influenced by several factors including university climate. The goal of this
research was to study the relationship between university climate with academic
buoyancy and achievement goals of graduate students. Research method was descriptivecorrelational and the data was collected through a survey. A sample of 323 of all graduate
students at the University of Sistan and Baluchestan, in May 2016 were stratified and
studied. Research instruments included university climate questionnaire (Noruzi et al),
with an alpha coefficient of 0/83, academic buoyancy questionnaire (Dehganizade &
Hoseyn Chari) with alpha coefficients of 0/81, and achievement goals questionnaire
(Elliot & Murayama) with an alpha coefficient of 0/88. To analyze the obtained data,
Pearson correlation coefficient and simultaneous regression analysis were used via
SPSS21. According to the results, the correlation coefficients between university climate
with academic buoyancy and achievement goals were respectively 0.739 and 0/71. Thus
it is concluded that university climate can be influenced academic buoyancy and
achievement goals.

Keywords: University Climate, Communicational Climate, Collaborative Climate,
Student-Centered Climate, Academic Buoyancy, Achievement Goals.
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