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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین جوّ دانشگاه و ابعاد آن با خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه
اصفهان انجام شده است.
روش :شیوۀ گردآوری دادهها توصیفی -همبستگی است .جامعۀ آماری این پیمایش  13281نفر از دانشجویان
دانشگاه اصفهان است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی و فرمول حجم نمونۀ کوکران ،تعداد  373نفر
از آنها به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامۀ استاندارد شده و محققساخته
استفاده و سپس روایی محتوایی پرسشنامۀ محققساخته توسط کارشناسان مربوط تأیید و پایایی کل پرسشنامه
نیز به روش آلفای کرونباخ  0/90محاسبه شد .برای تحلیل دادهها نیز از نرمافزار  SPSS20استفاده شد.
یافته ها :نتایج بدست آمده نشان داد که در کلیت امر بین جو دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن
(تالش ،خودتنظیمی و پشتکار) رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد .همچنین در بررسی ارتباط بین مولفههای جو
دانشگاه با خودکارآمدی دانشجویان نتایج حاکی از آن شد ،بین هر یک از مولفههای جو دانشگاه (جو ارتباطی،
جو مشارکتی ،جو دانشجو محوری و جو معنوی) با خود کارآمدی دانشجویان رابطه برقرار است .لذا در بررسی
ارتباط بین مولفههای جو و مولفههای خودکارآمدی به غیر از جو مشارکتی ،دانشجو محوری و معنوی با مولفه
پشتکار ،در مابقی مولفهها رابطه مستقیم و مثبت وجود داشت.
نتیجه گیری :بنابراین میتوان نتیجه گرفت جو ارتباطی ،مشارکتی ،دانشجو محوری و معنوی دانشگاه هرچقدر
باال باشد خودکارآمدی دانشجویان باالتر خواهد رفت.
کلید واژهها :جو دانشگاه ،خودکارآمدی دانشجویان ،ارتباطات ،مشارکت ،دانشجو محوری ،معنویت.
 1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه اصفهانkamalnosrati1367@yahoo.com.
 2استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان.
 3کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ،دانشگاه اصفهان.
 4کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی ،دانشگاه اصفهان.
 5دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه اصفهان.
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مقدمه
عوامل زیادی در فرایند آموزش نقش دارند که هر یک به تنهایی می تواند بر یادگیری تاثیر داشته باشند.
از میان اینها باید به معلم به عنوان انسانی اشاره کرد و همچنین برنامههای درسی و مناابع الزم بارای
اجرای برنامه از دیگر عوامل تاثیر گذار در فرآیند یاددهی و یاادگیری اسات .مهام تار از هماه محایط و
فضای حاکم بر یادگیری است که بیشتر به چگونگی اجرای برنامههای درسی ،نگرش معلمان نسبت باه
یادگیری فرهنگ رفتاری و سازمانی موسسه آموزشی ،دیدگاه دانشجو نسبت به محیط یاادگیری و درك
وی از شاارایط اجتماااعی مربااوط ماای شااود (وارمااا و همکاااران :2005 ،1ص  )8اصااطالج جااو ،2را
پژوهشگران رشتههای مختلف از جملاه روان شناسای صانعتی و ساازمانی باه کاار بردناد (ویلساون،3
 .)2008جوّ در بررسی سازمانها تاریخچه بسیار طوالنی دارد ،مک گریگور 4در ساال  ،1960یکای از
اولین مفهوم سازیهای جوّ را ارائه داد و این سازه را به عنوان رفتار روزانه افراد اصالی ساازمان تعریاف
کرد (تریسی و توس .)2005 ،5در دهههای  60و  70این بحث مطرج شاد کاه تمرکاز روی ساطوج
تجزیه و تحلیل انفرادی ،برای ساختارهایی با سطوج سازمانی نادرسات اسات (گیاون .)1973 ،6بارای
روشن کردن این بحث هلریگل و اسلوکام )1974( 7پیشنهاد کردند هنگامی که جوّ در ساط انفارادی
تجزیه و تحلیل میشود ،به عنوان «جوّ روان شناختی »8و هنگامی که در سط تجزیه و تحلیل گروهی
یا سازمانی در نظر گرفته شود به عنوان «جو سازمانی »9قابل بررسی خواهد بود .فرنچ و بال)1385( 10
جوّ و فرهنگ سازمانی را نوعی ارزیابی دسته جمعی از یک سازمان میدانند .از آنجاا کاه جاوّ ساازمانی
مجموعه ارزیابیها و استنباطهای فردی را شامل میشود ،این استنباطها آموزش را نیز در بر مایگیارد
(برازنده ،آتش پور ،گل پرور و دیبااجی .)1390 ،ادراك افاراد از حماایتی کاه از ساوی مادیر ،شا ل و
سازمان ،برای آموزش رسمی و غیر رسمی به عمل میآید نشان دهنده مفهوم جو آموزشی است (تریسی
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و توس 2003 ،به نقل از گلدبالت)2004 ،1؛ این جوّ در نتیجه تعامل میان آموزش دهناده و آماوزش
گیرنده در بافتی از محیط سازمانی حاصل میشود (التر و شارما.)2009 ،2
جو و محیط حاکم بر آموزش می تواند در هر عرصه یادگیری و یاددهی متفاوت باشد به طاوری کاه باه
استاندارد نزدیک یا از آن دور گردد .جو یا اتمسفر ( )Atmosphereتظاهری از برنامه درسی و به منزلاه
روج و محیط حاکم بر دانشکدهها و برنامه آموزشی است .محیط یادگیری یک تعیین کننده رفتاری است
و نمودار ادراك دانشجو از محیط پیرامون خود در عرصه یاادگیری مای باشاد(گن :2001 ،3ص.)344
یادگیری تعامل میان استاد و دانشجو است که منجر به ت ییرات رفتاری نسبتا دایمی و پایدار در دانشاجو
در سه حیطه دانش ،مهارت ،و نگرش می شود .پس یادگیری فرایندی پیچیاده اسات کاه در آن عوامال
گوناگونی نقش دارند و همانطور که گفته شد زمینه و محیط حاکم بر آموزش در این فعالیتها بای تااثیر
نیست .در یک محیط آموزشی طرج یک سوال می تواند برای دانشجو تحقیر کننده باشد ،اما در یک محیط
دیگر طرج همان سوال می تواند چالش برانگیز و محرك یادگیری باشد(ریکولمه :2009 ،4ص .)112

بنابراین جو دانشگاه ،کیفیت نسبتاً پایدار محیط آموزشی اسات کاه حاصال تاالش ،کوشاش ،رواباط و
کنشهای متقابل میان گروههای درونی دانشگاه؛ مسؤوالن ،اساتید ،کارکناان و دانشاجویان مایباشاد.

حاصل نهایی این تعامالت شکل گیری ارزشها ،اعتقادات و موازین اجتماعی نظام دانشگاه اسات .کانش
متقابل میان فراگیران و محیط اجتماعی از اهمیت به سزایی برخاوردار اسات(ثناگو و همکااران:1391 ،
ص .)309-303هر چند که داشتن فضای آموزشی وسیع یک شرط الزم در امر تعلایم اسات ،اماا باه
تنهایی کافی نیست ،محیط آموزشی هدفمند محیطی است که فرصتهای متنوعی را برای تعامل با افکار
و آرای گوناگون به وجود میآورد .یادگیری باید در محیطی صورت گیرد که ارایه کننده فرصتهای تازه
و جدید برای هر فراگیر باشد ،چنین محیطی باعث میشود تا یادگیرنده خود و محیط اطرافش را با روش
خود کشف کند ،مسلماً چنین شرایطی میتواند برای معلمان نیز فرصتهایی را بیافریند تا راههای مختلف
برخورد با فراگیران را بیابند(سیف :1373 ،ص  .)217اگر مطالا درسای در یاک محایط فرهنگای و
اجتماعی آموزش داده شود ،رشد ذهنی یادگیرندگان قطعی خواهد بود .مشارکت اجتماعی یکی از شرایط
مهم یادگیری است .از طریق ارتقای کیفیت محیط آموزشی و یا به وجود آوردن نگرش مثبت نسبت باه
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موضوعات درسی و دانشگاه میتوان انتظار جامعه ای فعال ،ساالم و پویاا را داشات(گودرزی و گمینیاان،
 :1382ص  .)59-46در این میان برخورد با دانشجویان به عنوان اشخاصی شایسته بسیار مهم است.
اگر با فراگیران به عنوان موجوداتی شبیه به ربات برخورد شود ،بیم آن میرود که تمام عواطف و عالیق
و نگرش آنها نسبت به آموزش ،دانشگاه یا هر نوع محیط آموزشی منفی شده و ایان امار شارایط رکاود
فکری را فراهم آورد و یادگیری به معنای واقعی صورت نگیرد(شکورنیا و همکااران ،1384 ،ص-101
 .)110کلید سازندگی و ارتقای هر جامعه ای در دست پر توان جوانان آن جامعه است .اگر قرار باشد که
بهترین و پیشرفته ترین قشر جامعه یعنی دانشجویان جوان ما محیط آموزشی خاود را دلچسا ندانناد،
موضوعات درسی را مفید نشمارند و نوع روابط اساتید و پرسنل دانشگاه را دلپذیر ندانند ،باید منتظر بود تا
بالیی سخت بر روج و جان تعلیم و تربیت فرود آید و روج کاوشگر و کمال طلا دانشاجویان تخریا
شود (زمانی و همکاران :1382 ،ص .)49-44
در محیط سازمانها و به ویژه سازمان آموزشی برخورداری از جو معنوی نیز از اهمیت واالیای برخاوردار
است در واقع یکی از عناصر انسان بودن معنوی بودن است (مارکوس .)2005 ،1بدون تردید بازسازی و
تعالی شخصیت معنوی آدمی ،هدف اصلی همه رسوالن الهی بوده است .هر پژوهشاگر حقیقات جاو باا
اندك کنکاشی در منابع اولیه اسالم ،معنویت ساالری و اخالق محوری را در تااروپود تعاالیم آن آشاکارا
نظاره خواهد کارد (دیلمای و آذربایجاانی .)1387 ،معنویات ،شارایط زیساتی انساان را در زماانهاا و
مکانهای مختلف در یک نظام فرا معرفتی اعتبار بخشیده است .بدین ترتی مایتاوان معنویات را باه
معنای بازگشت حسرت بار به آن چه انساان از دسات داده و تمناای دسات یاابی باه آن را هماواره در
باورهای خود دارد ،تعبیر کرد(نصر )97 :1387 ،با تکیه بر معنویت مدیران خواهند توانست نه تنها بهره
وری را در محیط کار یا سازمان خود بهبود بخشند بلکه از آن مهمتر میتوانند به آرامش خاطر و رضایت
باطن یا یک شادی طوالنی دست یابند (کمپوزانو :2009 ،2ص .)127مطالعاه و تحقیاق در ارتبااط باا
معنویت در دانشگاهها و مراکز علمی رو به رشد است به عنوان مثال؛ دانشگاه چایمن برناماه ای دربااره
رهبری سازمان ارائه داده که شامل مباحثی از قبیل رهبری از درون و معنویت در محیط کار اسات و یاا
مثال دانشگاه سانتاکالرا در سال  1998رشته ای از رهبری را با نام معنویت برای رهبران بازرگانی ارائه
داده است (رستگار.)32 :1389 ،
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اولین تحقیقات انجام شده پیرامون جوّ آموزشی ،آن را سطوج تجربه شده توسط شاخ

5

مایدانناد کاه

قابل تفکیک به سه سط فنی ،مدیریتی و نهادی است (هوی؛ تارتر و بلس .)1990 ،1گروه دیگری جو
آموزشی را بر رشد روانی – اجتماعی دانشجویان موثر دانستند (النگرام )1997 ،2و بیان نمودند ،کالس
و محیط آموزشی به عنوان یک گروه اجتماعی ،متشکل از افرادی با تجارب ،خرده فرهنگ ها ،شخصیت
و ویژگیهای متفاوتی است که تعامل آنها با یکدیگر تا حد زیادی تابع جو حاکم خواهد بود .لذا به منظور
رشد همه جانبه آنها ایجاد جوی مبتنی بر مشارکت ،انسجام و صمیمیت ضروری به نظر میرسد (حسین
چاری و خیر .)1381 ،بلوم ( )1964نیز خاطر نشان کرد ،شرایط ،نیروها و محركهای خارجی (اعام از
فیزیکی ،اجتماعی و ذهنی) جو را به وجود میآورند .لذا درونی ترین کنش – واکانشهاای اجتمااعی را
میتواند متاثر سازد (حسین چاری و خیر .)1381 ،هارتل ،والبرگ )1981( 3نیز با انجام فراتحلیلی ،باه
این نتیجه دست یافتند که وجود رضایتمندی ،انسجام و هدفمندی در جو اجتماعی کاالس باا عملکارد
تحصیلی باالتر و تعارض و کشمکش کمتر در بین فراگیران رابطه دارد.
تاگی یوری )1982( 4نیز مفهوم جو آموزشی را ویژگی یا خصیصههای کلی محیط آموزشی میداند کاه
ضمن تفکیک آنها به چهار بعد اساسی بوم شناختی ،اجتماعی ،سیستم اجتماعی و فرهنگ ترکیا ایان
چهار بعد و ارتباط آنها با یکدیگر را در شکل گیری جو کلی آموزش موثر میداناد (گریفیات.)1999 ،5
مطالعات دیگر نیز ضمن بیان این نکته که جو آموزشی متعالی جایی است که اعتماد ،افتخار و لاذت باه
همکاری در آن در سط عالی قرار دارد ،تدریس و یادگیری بهتر را تابعی از محیط فیزیکای ،عقالنای و
روانشناختی ویژه دانستند و اظهار داشتند ایجاد و توسعه نظام انضباطی نیرومند ،آزاد و مستمر از گامهای
ایجاد جو سالم آموزشی محسوب میشود (خلخالی.)1379 ،
بنابراین از عوامل موثر در چگونگی و کیفیت زندگی در محیط آموزشی ،جو یا فضای کالس میباشد که
بنا به نظر ویلسون )1996( 6جو یا شرایط یادگیری کالسی ،فضایی اسات کاه در آن باین یاددهناده و
یادگیرنده رابطه متقابلی برقرار است به نحوی که در این فضاا باه منظاور نیال باه اهاداف و پیگیاری
فعالیتهای یاددهی – یادگیری از ابزارها و منابع اطالعاتی متنوعی استفاده میشاود .بناابراین ،ماهیات
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محیط یادگیری کالس و رابطه متقابل روانی – اجتماعی حاکم بر آن نه تنها باعث تفکیک کالسهاا از
یکدیگر نیز خواهد شد بلکه بر کیفیت یادگیری ،پیشرفت تحصیلی ،موفقیات کالسای و باه طاور کلای
توسعه فضای آموزشی نیز موثر خواهد بود (مک رابای ،را و الکااس .)1997 ،1بناا باه نظار

فرایازر2

( )1998و فرایبرگ )1999( 3نیز جو آموزشی تعیین کننده رفتار و یادگیری کالسای و باه طاور کلای
کیفیت زندگی در محیط آموزشی خواهد بود ،به نحوی که در تایید این مدعا مکاوی و والکار)2000( 4
اظهار داشتند ،جو آموزشی مثبت نه تنها بر پیشرفت تحصیلی بلکاه بار کااهش رفتارهاای ناباه هنجاار
کالسی موثر خواهد بود.
قشقایی زاده و همکاران( ) 1386در بررسی رابطاه جاو ساازمانی و پیشارفت تحصایلی داناش آماوزان
دبیرستانهای شهر سمیرم اذعان کردند که بین جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی داناش آماوزان رابطاه
مثبت معنی داری وجود دارد و همچنین بین هر کدام از ابعاد جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی نیز رابطاه
مثبت و معنی داری برقرار است .صمدی و شیرزادی اصفهانی ( )1386در بررسی رابطه جو مدرساه باا
روحیه کارآفرینی دانش آموزان دختر پایههای دوم و سوم مقطع متوسطه شهر اصافهان باه ایان نتاایج
دست یافتند که میان جو سازمانی و روحیه کاارآفرینی رابطاه مثبات و معنای داری وجاود دارد و میاان
شاخ های جو سازمانی(صمیمیت ،عدم جوشش ،بازدارنادگی) باا روحیاه کاارآفرینی رابطاه معنااداری
هست ،اما میان سایر شاخصهای جو سازمانی(روحیه ،کناره گیری ،نفوذ ،تأکید بر تولید ،مراعات) با روحیه
کارآفرینی رابطه معنادار وجود ندارد .محمدی و پیروی نژاد ( )1392در مطالعاه ای کاه داشاتند نشاان
داداند که مت ییر جو آموزشی پیش بینی کننده قوی تر تعهد عااطفی دانشاجویان اسات و بعاد انساجام
اجتماعی دانشجو -استاد از جو آموزشی ،قوی ترین پیش بینی کننده تعهد عاطفی دانشجویان بر حسا
جنسیت ،رشتههای تحصیلی و محل سکونت آنان است .نصرتی و همکاران ( )1394به بررسی ارتبااط
بین جو دانشگاه و ابعاد آن با انگیزش تحصیلی دانشجویان پرداختند و نشان دادند که به طور کلای باین
جو دانشگاه و انگیزش تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد و اذعان داشتند هرچه جاو ارتبااطی،
مشارکتی ،دانش ج ومحوری و معنوی دانشگاه باال باشد ،انگیزش تحصیلی دانشجویان باالتر خواهد بود.
آدام و سالس ) 2013( 5در یک مطالعه موردی که بر روی دو مدرسه برزیل پیرامون جاو آنهاا صاورت
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گرفت اذعان داشتند که جوسازمانی این دو مدرسه در تضاد باهم دیگر هستند و عماده مشاکالتی کاه
پیرامون جو سازمانی در این مدارس وجود دارد عبارت اند از :مشکل ارتباط با خانواده دانش آماوزان کاه
عا مل رفتار غیر اجتماعی در دانش آموزان هستند ،خشونت در مدرسه و عدم عالقاه داناش آماوزان باه
یادگیری و از جمله مشکالت خود معلمان می توان به مشکل ارتباط با هم دیگر و عدم شارکت آنهاا در
کارهای گروهی اشاره کرد .ماکنیل و همکاران )2009( 1نیز در مطالعه ای به این نتایج دست یافتند که
مدارس موفق حد اقل از نظر  10بعد از ابعاد جو سازمانی مطلوب ،نسبت به دیگر مدارس تفاوت دارند و
آن دسته از مدارسی که داری جو سازمانی مطلوب می باشند دانش آموزان آن دارای موفقیات تحصایلی
بیشتری هستند.
از این رو جو آموزشی نیاز به بررسی جامعی دارد ،زیرا آ ن یاک عامال تااثیر گاذار بار عملکارد فاردی،
واحدکاری و فرایند انتقال آموزش در سطوج مختلف سازمانی است (تریسی و توس .)2005 ،2همچنین
از طریق توجه به ابعاد جو آموزشی میتوان زمیناه بهباود جاو آموزشای را فاراهم آورد (لاوین1988 ،؛
منینگ و سادلمایر.)1996 ،
لذا مت ییر وابسته در این پژوهش خودکارآمدی است بطوریکه خودکارآمدی ،سازه اصلی تئوری اجتماعی
و شناختی بندورا محسوب میشود و به برداشت افراد از تواناییهای خود برای انجام کار و فعالیات اشااره
دارد .بر این اساس ،افراد تمایل دارند که به فعالیت هایی بپردازند که در انجام آنهاا احسااس اطمیناان
کنند و اگر افراد در مورد انجام یک فعالیت احساس عدم توانایی کنند ،به طور معمول از انجام آن اجتناب
می ورزند .باورهای خودکارآمدی بر میزان صرف انرژی برای انجام فعالیتها و میازان مقاومات در برابار
موانع ،اثرات مستقیم دارد (پجارس 2003 ،3و فاال و همکااران .)2009 ،4بار اسااس تئاوری بنادورا،
خوداندیشی یکی از تواناییهای منحصر به فرد در انسان است کاه باه وسایله آن انساان رفتاار خاود را
ارزیابی و ت ییر می دهد و این خود ارزیابیها در برگیرنده دریافتهای خودکارآمدی است .بر پایه تئاوری
ارزش انتظار ،انگیزش در آغاز برآیند باورهای افراد درباره پیآمدهای احتمالی کنشها و ارزشها است کاه
آنها به پی آمدها می دهند .افراد زمانی برای انجام تکالیف برانگیخته می شوند که پیآمد ماورد انتظاار
برای آنها با ارزش باشد .اما هنگامی که پیآمدها برای آنها ارزش نداشاته باشاد بارای انجاام تکاالیف
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آمادگی کمتری خواهند داشت .انتظارهای پیآمد با باورهاای کارآمادی مارتبط اناد ،چاون ایان باورهاا،
انتظارات را تعیین می کنند و از آنجایی که پیآمد مورد انتظار انسان وابستگی زیادی به داوری هایشان از
کاری که می توانند انجام بدهند دارد ،در این مواقع ،اگر ادراكهای خود کارآمدی کنترل شود ،انتظارهای
پی آمد بی گمان نقشی به سزا در پیش بینیهای رفتار خواهد داشت(بندورا 1977 ،1و بندورا.)1982 ،
خودکارآمدی با انتخاب فعالیتها ،تالش صرف شده ،استقامت در انجام تکالیف و عملکرد ماوثر فراگیاران
ارتباط دارد .دانشجویان دارای باورهای مثبت در مورد تواناییهای خود ،عملکرد تحصیلی بهتاری خواهناد
داشت و بر عکس ،دانشجویانی کاه در ماورد تواناییهاای خاود قضااوت منفای دارناد و باه عباارتی از
خودکارآمدی پایینی برخوردارند ،انگیزه و عملکرد ضعیفی در امور تحصیلی خواهند داشت(زیمرمن2000 ،2
) و بر اساس شواهد ،خودکارآمدی به عنوان یه مت یر پیش بینی کننده قوی در پیشرفت و موفقیت تحصایلی
تلقی میشود (فال و همکاران 2009 ،و آیوتوال و آدی دیجی 2009 ،3و والش.)2008 ،4

روحی و همکاران ( )1392در مطالعه ای نشان داداند که باورهای دانشجویان در مورد تواناییهای خاود
برای انجام کارها با انگیزه تحصیلی ارتباط دارد و بهبود خودکارآمادی مای تواناد ساب بهباود انگیازه
تحصیلی دانشجویان شود.
غیبی و همکاران ( )1391اذعان داشتند که رابطه خودکارامدی و گروه تحصیلی و جنسیت معنادار است
بطوریکه خودکارامدی دانشجویان فنی -مهندسی نسبت باه گاروههاای علاوم انساانی و علاوم پایاه و
دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر باالتر است .عباسیان فرد و همکاران ( )1389بیاان کردناد
که باورهای خودکارآمدی ،احساس ،فکر ،رفتار و انگیزه فراگیران را تحت تأثیر قرار میدهد .بدین معنای
که دانش آموزی که از سط خودکارآمدی باالتری برخوردار است ،نسبت به نتایج کار خود دیدگاه مثبتی
دارد و در نتیجه سط خودکارآمدی باال باعث انگیزه پیشرفت و بر انگیختگی درونی در فرد میگردد.
خرازی و همکاران ( )1387دریافتند که خودکارآمدی بر انگیازه فراگیاران تاأثیر مایگازارد و زمیناه
پیشرفت بیشتر دانش آموزان را فراهم میکناد .نیلسان ( )2009نیاز در مطالعاه خاود نشاان داد کاه
خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تاأثیر مثبات دارد .در تحقیاق چیانج و
چیو( )2010دانشجویان دارای خودکارآمدی بیشتر ،اهداف سط باالتری را برای خود تنظیم میکنناد
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و نهایتاً به موفقیت آنها منجر میشود .از نظر تابرنرو و هرناندز ( )2011خودکارآمادی یکای از پایش
بینی کنندههای انگیزه درونی میباشد .و نی هوس و همکاران ( )2012نقش اثرگزار خودکارآمدی در
افزایش میزان انگیزه درونی دانش آموزان را تأیید نمودند .چنگ و سالومون ( )2010در بررسی رابطاه
میان تصور ات قاالبی ،اضاطراب ماوقعیتی و خودکارآمادی باا عملکارد تحصایلی ،اذعاان کردناد کاه
خودکارآمدی رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد تحصیلی دارد.
بنابراین با توجه به تحقیقات انجام شده ،آشکار گردید؛ در ارتباط باا موضاوع ایان پاژوهش ،تحقیقااتی
صورت نگرفته ،اما نکته ای که باید اذعان داشت این است که در ارتباط با مت یرهای مساتقل و وابساته
این پژوهش به صورت جداگانه ،قدم هایی برداشته شده است .لذا بطورکلی هیچ پژوهشی تا به حال باه
بررسی رابطه بین جو دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان نپرداخته که از این رو میتوان اعتراف کرد که
این تحقیق یک کار و پژوهش جدید در این عرصه محسوب میشود که امید است به عنوان سرآغاز اثر
گذار در این مسیر و قابل توجه باشد و تحقیقات زیادی را به این عرصاه بکشااند تاا شااهد پیشارفت و
توسعه در نظامهای آموزشی ،بویژه در جو دانشگاهها و باالبردن خودکارآمدی دانشجویان باشیم .پس در
ای ن پژوهش بنا بر اهمیت مسئله به بررسای جا ّو دانشاگاه در ابعااد؛ جا ّو ارتبااطی ،جا ّو مشاارکتی ،جا ّو
دانشجومحوری و جوّ معنوی و رابطه آن با خودکارآمدی دانشجویان و مولفههای آن در نزد دانشاجویان
پرداخته می شود تا مشخ

گردد که جو دانشگاه با در نظر داشتن ابعاد فوق چه تاثیری بر خودکارآمدی

دانشجویان خواهد داشت تا در راستای نتایج تحقیق سیاستهاای بهتاری را در جهات سااختن محایط
آموزشی مناس و باالبردن خودکارآمدی دانشجویان اتخاذ نمود.
فرضیات پژوهش
 ) 1بین جو ارتباطی دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 )2بین جو ارتباطی دانشگاه و ابعاد خودکارآمدی دانشجویان (تالش ،خاودتنظیمی ،پشاتکار) رابطاه
وجود دارد.
 ) 3بین جو مشارکتی دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 ) 4بین جو مشارکتی دانشگاه و ابعاد خودکارآمدی دانشجویان (تالش ،خودتنظیمی ،پشاتکار) رابطاه
وجود دارد.
 )5بین جو دا نشجو محوری دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 ) 6بین جو دانشجو محوری دانشگاه و ابعاد خودکارآمدی دانشجویان (تالش ،خودتنظیمی ،پشاتکار)
رابطه وجود دارد.
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 ) 7بین جو معنویت گرایی دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 )8بین جو معنویت گرایی دانشگاه و ابعاد خودکارآمدی دانشجویان (تاالش ،خاودتنظیمی ،پشاتکار)
رابطه وجود دارد.
 ) 9بین جو دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 ) 10بین جو دانشگاه و ابعاد خودکارآمدی دانشجویان (تالش ،خاودتنظیمی ،پشاتکار) رابطاه وجاود
دارد.
 )11میزان خودکارآمدی دانشجویان دختر و پسر متفاوت است.
 )12میزان خودکارآمدی دانشجویان کارشناسی ،ارشد و دکتری متفاوت است.
روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوهی گردآوری داده ها ،توصیفی -همبساتگی اسات.
جامعه آماری این پیمایش  13281نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان است که با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی و با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعداد  373نفار از آنهاا باه عناوان
نمونه پژوهش انتخاب شدند.
در این پژوهش به منظور جمع آوری دادههای مورد نیاز ،از پرسشنامه و به صورت طیاف لیکارت 5
درجه ای از خیلی کم ( )+1تا خیلی زیاد ( )+5استفاده شد .پرسشنامه عالوه بر ساوالهاای جمعیات
شناختی ،از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول در مورد جو دانشگاه بود که از پرسشنامه جاو
مدرسه (مقیمی و رمضام )1390 ،با ت ییرات اساسی استفاده شد در واقع چون این پرسشنامه بارای
جو مدارس طراحی شده بود در این پژوهش با تعدیل و اضافه کردن برخی موارد و پس از بررسای
و ترتی اثر دادن نظرات اساتید و خبرگان ،برای دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت .پرسشانامه ی
سنجش جو دانشگاه بر اساس چهار مولفه ی ارتباطات(مقیمی و رمضام ،)1390 ،مشاارکت(مقیمی
و رمضام ،)1390 ،دانشاجومحوری(مقیمی و رمضاام )1390 ،و معنویات (ذاکار )1390 ،در 27
گویه طراحی شده است .برای مولفههای ارتباطات و مشاارکت هرکادام  6گویاه و بارای مولفاه ی
دانشجومحوری  8گویه و معنویت  7گویه اختصاص داده شد.
بخش دوم ،پرسشنامه محقاق سااخته در ماورد خودکارآمادی دانشاجویان (انصااری )1389 ،باود
پرسشنامه ی سنجش خودکارآمدی بر اسااس ساه مولفاه ی کلیادی تار یعنای تاالش ،پشاتکار و
خودتنظیمی در  20گویه طراحی شده است .برای مولفههای پشتکار و خودتنظیمی هرکدام  7گویاه
و برای مولفه ی تالش  6گویه اختصااص داده شاده اسات .برخای از ساوالت از پرسشانامههاای
استاندارد موجود گرفته شده و باقی سواالت به فراخور مولفههای موجود طراحای شاده اند(انصااری،
.)1389
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برای مشخ نمودن پایایی پرسشنامه نیز از ضاری آلفاای کرونبااخ اساتفاده گردیاد کاه در حاد
0/90برای ضری پایایی کل پرسشنامه ،برآورد گردید .همچنین پایایی زیر مقیاس پرسشنامههاای
جو دانشگاه و خودکارآمدی نیز در جدول  1ارائه شده است که این مقادیر ،نشانه پایایی بااالی ابازار
مورد استفاده میباشد.
جدول ( )1ضرای آلفای کرونباخ مت یرهای مستقل و وابسته پژوهش

نوع مت یر

آلفا

مت یرها
جو دانشگاه
ارتباطی
مشارکتی
دانشجومحوری

مستقل
مستقل
مستقل
مستقل

0/91
0/72
0/75
0/84

معنوی
خودکارآمدی
تالش
خودتنظیمی
پشتکار

مستقل
وابسته
وابسته
وابسته
وابسته

0/76
0/88
0/72
0/80
0/71

برای تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش از نرم افزار  spss20در دو سط آمار توصیفی و
استنباطی استفاده شدکه درسط آمار توصیفی از توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و
درسط آمار استنباطی از آزمونهای  tمستقل وآزمون واریانس یکطرفه و ضری همبستگی
پیرسون 1استفاده شده است.
یافتههای
آمار توصیفی
 183نفر از دانشجویان ،مرد و  190نفر زن هستند .از نظر سنی  230نفر بین  15تا  25سال و
 143نفر بین  26تا  35سال قرار دارند و  168نفر از دانشجویان دارای تحصیالت کارشناسی،
 163نفر کارشناسی ارشد و در نهایت  42نفر از دانشجویان در نمونه پژوهش دارای تحصیالت
دکتری میباشند(جدول.)2

 . 1چون داده ها نرمال بودن از این آماره ها استفاده شد.
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جدول .2ویژگیهای جمعت شناختی نمونه
درصد فراوانی
فراوانی
طبقات
183
مرد
49/1
190
زن
50/9
100
373
230
61/7
 15تا  25سال
143
38/3
 26تا  35سال
100
373
168
کارشناسی
45/0
163
کارشناسی ارشد
43/7
42
دکتری
11/3
100
373
-

مت یر
جنسیت
جمع
سن
جمع
تحصیالت

جمع

فرضیه  .1بین جو ارتباطی دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول شماره  - 3ضری همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین جو ارتباطی دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان
خودکارآمدی دانشجویان
مت یرها
سط معناداری
ضری همبستگی
جو ارتباطی دانشگاه
0/000
0/313

ضری همبستگی مشاهده شده ( )0/313بیانگر وجود رابطه همبستگی معنادار ()0/000
مثبت و مستقیم بین جو ارتباطی دانشگاه با خودکارآمدی دانشجویان است .بر این اساس ،میتوان
گفت که جو ارتباطی دانشگاه بر روی خودکارآمدی دانشجویان تاثیر مثبتی دارد بطوریکه با افزایش
ارتباطات در جو دانشگاه خودکارآمدی دانشجویان باالتر خواد رفت (جدول شماره.)3
فرضیه  . 2بین جو ارتباطی دانشگاه و ابعاد خودکارآمدی دانشجویان (تالش ،خودتنظیمی ،پشتکار)
رابطه وجود دارد.
جدول شماره  - 4ضری همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین جو ارتباطی دانشگاه و ابعاد خودکارآمدی
دانشجویان
ابعاد خودکارآمدی دانشجویان
مت یرها
تالش

جو ارتباطی دانشگاه

ضری
همبستگی
0/279

سط
معناداری
0/000

خودتنظیمی
ضری
همبستگی
0/319

سط
معناداری
0/000

پشتکار
ضری
همبستگی
0/224

سط
معناداری
0/000
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در تبیین فرضیه دوم پژوهش ،ضرای همبستگی نشان میدهد که بین جو ارتباطی دانشگاه و ابعااد
سه گانه خودکارآمدی دانشاجویان (تاالش ( ،)0/279خاوتنظیمی ( )0/319و پشاتکار ())0/224
رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و روابط همه آنها در ساط ( ،)0/000معناادار اسات .از ایان رو،
میتوان اذعان داشت که جو ارتباطی و اطالع رسانی دانشگاه بر روی تالش ،خودتنظیمی و پشاتکار
دانشجویان تاثیرگذار است(جدول شماره.)4
فرضیه  . 3بین جو مشارکتی دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول شماره  - 5ضری همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط بین جو مشارکتی دانشگاه و خودکارآمدی
دانشجویان
خودکارآمدی دانشجویان
سط معناداری
ضری همبستگی

مت یرها

0/135

جو مشارکتی دانشگاه

0/009

ضری همبستگی مشاهده شده ( )0/135بیانگر وجود رابطه همبستگی معنادار ( )0/009مثبت و
مستقیم بین جو مشارکتی دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان است .بر این اساس ،میتوان گفت که
جو مشارکتی دانشگاه بر روی خودکارآمدی دانشجویان تاثیرگذار است به عبارت دیگر هر چه بر
میزان مشارکت دانشجو در مسائل تربیتی افزوده شود ،خودکارآمدی آنها باالتر خواهد رفت(جدول
شماره.)5
فرضیه  .4بین جو مشارکتی دانشگاه و ابعاد خودکارآمدی دانشجویان (تالش ،خودتنظیمی ،پشتکار)
رابطه وجود دارد.
جدول شماره  - 6ضری همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین جو مشارکتی دانشگاه و ابعاد خودکارآمدی
دانشجویان
ابعاد خودکارآمدی دانشجویان
مت یرها
تالش

جو مشارکتی دانشگاه

ضری
همبستگی
0/134

سط
معناداری
0/010

خودتنظیمی
ضری
همبستگی
0/134

سط
معناداری
0/009

پشتکار
ضری
همبستگی
0/086

سط
معناداری
0/098

با توجه به جدول ،ضرای همبستگی نشان میدهد که بین جو مشارکتی دانشگاه و برخی از ابعاد
خودکارآمدی دانشجویان (تالش ( ، )0/134خوتنظیمی ( )0/134رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد
و روابط آنها به ترتی در سط ( )0/010و ( )0/009معنادار است .از این رو ،میتوان اذعان داشت
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که هر چقدر ،جو مشارکتی دانشگاه باال رود میزان تالش و خودتنظیمی دانشجویان نیز متعاقبا باالتر
خواهد رفت اما بین جو مشارکتی دانشگاه و پشتکار رابطه ای دیده نشد (()0/098جدول شماره.)6
فرضیه . 5بین جو دانشجو محوری دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول شماره  . 7ضری همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین جو دانشجومحوری دانشگاه و خودکارآمدی
دانشجویان
خودکارآمدی دانشجویان
سط معناداری
ضری همبستگی

مت یرها

0/129

جو دانشجو محوری دانشگاه

0/012

ضری همبستگی مشاهده شده ( )0/129بیانگر وجود رابطه همبستگی معنادار ( )0/012مثبت و
مستقیم بین جو دانشجومحوری دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان است .بر این اساس ،میتوان
گفت که جو دانشجو محوری دانشگاه بر روی خودکارآمدی دانشجویان تاثیرگذار است به عبارت
دیگر هر چه جو دانشگاه مبتنی بر رویکرد دانشجومحورانه باشد ،خودکارآمدی دانشجویان باالتر
خواهد رفت (جدول شماره.)7
فرضیه  .6بین جو دانشجو محوری دانشگاه و ابعاد خودکارآمدی دانشجویان (تالش ،خودتنظیمی،
پشتکار) رابطه وجود دارد.
جدول شماره  .8ضری همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین جو دانشجو محوری دانشگاه و ابعاد
خودکارآمدی دانشجویان
مت یرها
تالش

جو دانشجومحوری دانشگاه

ضری
همبستگی
0/127

سط
معناداری
0/014

ابعاد خودکارآمدی دانشجویان
خودتنظیمی
ضری
همبستگی
0/146

سط
معناداری
0/005

پشتکار
ضری
همبستگی
0/066

سط
معناداری
0/206

با توجه به جدول فوق ،ضرای همبستگی نشان میدهد بین جو دانشجومحوری دانشگاه و تالش
( )0/127و خوتنظیمی ( ) 0/146از ابعاد خودکارآمدی دانشجویان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد
و روابط آنها به ترتی در سط ( )0/014و ( )0/005معنادار است .از این رو ،میتوان اذعان داشت
که هر چقدر بر جو دانشگاه ،رویکرد دانشجو محوری حاکم باشد میزان تالش و خودتنظیمی
دانشجویان نیز باالتر خواهد رفت اما بین جو دانشجو محوری دانشگاه و پشتکار رابطه ای دیده نشد
(( )0/206جدول شماره.)8
فرضیه  .7بین جو معنوی دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان رابطه وجود دارد.
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خودکارآمدی دانشجویان
سط معناداری
ضری همبستگی

مت یرها

0/116

جو معنوی دانشگاه

0/026

توجه به ضری همبستگی مشاهده شده ( )0/116بیانگر وجود رابطه همبستگی معنادار ()0/026
مثبت و مستقیم بین جو معنوی دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان است .از این رو ،میتوان گفت
که جو معنوی دانشگاه بر روی خودکارآمدی دانشجویان تاثیرگذار است به عبارت دیگر هر چه جو
دانشگاه معنوی تر شود خودکارآمدی دانشجویان باالتر خواهد رفت (جدول شماره.)9
فرضیه  .8بین جو معنوی دانشگاه و ابعاد خودکارآمدی دانشجویان (تالش ،خودتنظیمی ،پشتکار)
رابطه وجود دارد.
جدول شماره  . 10ضری همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین جو معنوی دانشگاه و ابعاد خودکارآمدی
دانشجویان
ابعاد خودکارآمدی دانشجویان
مت یرها
تالش

جو معنوی دانشگاه

ضری
همبستگی
0/106

خودتنظیمی
سط
معناداری
0/041

ضری
همبستگی
0/133

سط
معناداری
0/010

پشتکار
ضری
همبستگی
0/064

سط
معناداری
0/221

با توجه به جدول ،ضرای همبستگی نشان میدهد؛ بین جو معنوی دانشگاه و تالش ( )0/106و
خوتنظیمی ( )0/133از ابعاد خودکارآمدی دانشجویان ،رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و روابط
آنها به ترتی در سط ( )0/041و ( )0/010معنادار است .از این رو ،میتوان گفت هر چقدر جو
دانشگاه ،معنوی باشد میزان تالش و خودتنظیمی دانشجویان نیز باالتر خواهد رفت اما بین جو
معنوی دانشگاه و پشتکار رابطه ای دیده نشد (( )0/221جدول شماره.)10
فرضیه .9بین جو دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول شماره  . 11ضری همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین جو دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان
خودکارآمدی دانشجویان
مت یرها
سط معناداری
ضری همبستگی
جو دانشگاه
0/000
0/191
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در بررسی این سؤال ،ضری همبستگی مشااهده شاده ( )0/191بیاانگر وجاود رابطاه همبساتگی
معنادار ( ) 0/000مثبت و مستقیم بین جاو دانشاگاه باا خودکارآمادی دانشاجویان اسات .در واقاع
میتوان گفت که جو دانشگاه روی خودکارآمدی دانشجویان تاثیرگذار است(جدول شماره.)11
فرضیه  .10بین جو دانشگاه و ابعاد خودکارآمدی دانشجویان (تالش ،خاودتنظیمی ،پشاتکار) رابطاه
وجود دارد.
جدول شماره - 12ضری همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین جو دانشگاه و ابعاد خودکارآمدی دانشجویان
ابعاد خودکارآمدی دانشجویان
مت یرها
پشتکار
خودتنظیمی
تالش

جو دانشگاه

ضری
همبستگی
0/179

ضری
همبستگی
0/204

سط
معناداری
0/001

سط
معناداری
0/000

ضری
همبستگی
0/117

سط
معناداری
0/023

نتایج نشان میدهد که بین جو دانشگاه و ابعاد سه گانه خودکارآمدی دانشجویان (تالش (،)0/179
خوتنظیمی ( )0/204و پشتکار ( ))0/117رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و این روابط به ترتی
در سط ( )0/023( ،)0/000( ،)0/001معنادار است .بر این اساس ،میتوان اذعان داشت که جو
دانشگاه بر روی تالش ،خودتنظیمی و پشتکار دانشجویان تاثیرگذار است(جدول شماره.)12
فرضیه  .11میزان خودکارآمدی دانشجویان دختر و پسر متفاوت است.
جدول شماره  .13نتایج آزمون « »tمستقل برای مقایسه میزان خودکارآمدی دانشجویان دختر و پسر
شاخ های آماری دانشجویان

میانگین

انحراف معیار

T

دختران
پسران

3/57
3/61

0/53
0/56

0/53 0/625

سط معناداری

براساس نتایج به دست آمده؛ میزان خودکارآمدی در بین دانشجویان دختر و پسر معنی دار نیست
( .)p=0/53به عبارت دیگر در دو گروه دانشجویان دختر و پسر میزان خودکارآمدی یکسان است و
تفاوتی در بین این دو گروه دیده نمی شود (جدول شماره.)13
فرضیه  .12میزان خودکارآمدی دانشجویان در سطوج تحصیلی کارشناسی ،ارشد و دکتری
متفاوت است.
جدول شماره  .14نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه( )anovaبرای مقایسه نتایج خودکارآمدی دانشجویان در
سطوج مختلف.
شاخ های آماری منبع

مجموع

درجات آزادی

میانگین

F

سط
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ت ییرات
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجذورات
0/998
111/974
112/971

3
369
372

مجذورات
0/333
0/303
-

1/09

معناداری
0/351

براساس نتایج جدول ،میزان خودکارآمدی ،در بین دانشجویان در سطوج مختلاف تحصایلی معناادار
نیست ( .)p=0/351یعنی میزان خودکارآمدی دانشجویان در سطوج کارشناسای ،ارشاد و دکتاری
باهم تفاوت ندارند بطوریکاه دانشاجویان در تماام ساطوج تحصایلی دارای خودکارآمادی یکساانی
هستند(جدول شماره.)14
بحث و نتیجه گیری
همانند بسیاری از مفاهیم موجود در علوم انسانی ،تعریف واض  ،همه پسند و هماهنگی از جو
سازمانی و باالخ

جو آموزشی و دانشگاهی ارائه نشده (دل )1993 ،و چه بسا در تحقیقات متعدد،

تعاریف متنوعی از آن ارائه گردیده است .اما میتوان گفت تفاوت سازمانها و بالتبع مراکز آموزش
عالی منحصراً محدود به وضعیت فیزیکی و مادی موجود در آنها نیست بلکه سازمانها آداب و
رسوم ،ارزشها و هنجارهای منحصر به فرد و نسبتاً پایداری دارند که باعث شناخت آنها از یکدیگر و
محیط پیرامونشان میگردد .این خصیصه یا ویژگی که امکان تفکیک سازمانها از یکدیگر را فراهم
میآورد ،به جو سازمانی معروف است (علوی و جهانداری .)1381 ،و همانطور که مشخش است
اصل تاثیر پذیری انسان از محیط پیرامونش به عنوان یک اصل اساسی در تعلیم و تربیت مطرج و
شناخته شده است پس به این خاطر در این پژوهش بنا بر اهمیت مسئله به بررسی جوّ دانشگاه در
ابعاد؛ جوّ ارتباطی ،جوّ مشارکتی ،جوّ دانشجومحوری و جوّ معنوی و رابطه آن با خودکارآمدی
دانشجویان پرداخته شد تا روشن گردد که جو دانشگاه با در نظر داشتن ابعاد فوق چه تاثیری بر
خودکارآمدی دانشجویان خواهد داشت تا در راستای نتایج تحقیق سیاستهای بهتری را در جهت
ساختن محیط آموزشی مناس

اتخاذ کرد .لذا در این قسمت با توجه به سواالت تحقیق به بیان

یافتههای پژوهش پرداخته میشود:
جهت پاسخ به فرضیه اول و دوم پژوهش (بین جو ارتباطی دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان و
ابعاد آن (تالش ،خوتنظیمی و پشتکار) رابطه وجود دارد ).یافتهها نشان داد که بین جو ارتباطی
دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان رابطه همبستگی معنادار مثبت و مستقیم وجود دارد بطوریکه این
رابطه در ابعاد سه گانه خودکارآمدی دانشجویان (تالش ،خوتنظیمی و پشتکار) نیز تایید شد .در واقع
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روشن و شناخته شدن انتظارات اساتید برای دانشجویان درباره استانداردهای مطلوب فعالیتها و
دادن بازخورد شفاهی و کتبی توسط ارزیابان به دانشجویان و مطلع نگه داشتن آنان توسط اساتید
خود پیرامون تصمیمات و اتفاقات کالس درس و تعریف استانداردهای مورد انتظار برای فعالیتهای
کالسی برای دانشجویان توسط اساتید بطور کلی باعث میشود تا خودکارآمدی دانشجویان باال رود
و دانشجویان در مواجهه با کارهای مشکل با تالش و کوشش و با خودتنظیمی و ارائه راحلهای آنی
به موفقیت دست یابند .نتیجه فوق با یافتههای تحقیق نصرتی و همکاران ( )1394تا حدودی
همسو است .البته پژوهش فوق به بررسی خودکارآمدی دانشجویان نپرداخته بلکه در مطالعه آنها ،جو
ارتباطی دانشگاه ،رابطه مثبت و معناداری را با انگیزش تحصیلی دانشجویان نشان داد.
در پاسخ به فرضیه سوم و چهارم پژوهش (بین جو مشارکتی دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان و
ابعاد آن (تالش ،خوتنظیمی و پشتکار) رابطه وجود دارد ).نتایج گویای آن بود که بطورکلی بین جو
مشارکتی دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان رابطه همبستگی معنادار مثبت و مستقیم وجود دارد اما
این رابطه در تمام مولفههای خودکارآمدی برقرار نبود بطوریکه بین جو مشارکتی دانشگاه و پشتکار
رابطه ای دیده نشد در حالی که بین جو مشارکتی دانشگاه و تالش و خودتنظیمی رابطه وجود داشت
در واقع میتوان گفت زمانی که از دانشجویان برای تصمیمات و حل مسائل کالسی نظرخواهی شود
و فرصت داده شود در تدوین فعالیتهای کالسی خود سهیم باشند و به ارائه پیشنهادات و ایدههای
جدید بپردازند و احساس کنند کارشان در کارهای گروهی دانشگاه مورد قدردانی و شناخت واقع
میشود و همچنین دانشجویان از روحیه همکاری بین همکالسیهایشان راضی باشند و فرصت
فعالیت مشارکتی در کالس درس به آنها داده شود در آن صورت انتظار میرود کارهایشان را با غلبه
بر مشکالت و در مقایسه با دیگران به بهترین شکل ممکن انجام دهند .نتیجه فوق با یافتههای
تحقیق نصرتی و همکاران ( )1394تا حدودی همسو است و در تحقیق آنها جو مشارکتی تاثیر
مثبتی بر روی انگیزش تحصیلی دانشجویان داشت.
جهت پاسخ به فرضیه پنجم و ششم پژوهش (بین جو دانشجو محوری دانشگاه و خودکارآمدی
دانشجویان و ابعاد آن (تالش ،خوتنظیمی و پشتکار) رابطه وجود دارد) یافتهها نشان داد که بین جو
دانشجومحوری دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان رابطه همبستگی معنادار مثبت و مستقیم وجود
دارد بطوریکه این رابطه در ابعاد دو گانه خودکارآمدی دانشجویان (تالش و خودتنظیمی) نیز برقرار
بود اما بین جو دانشجو محوری دانشگاه و پشتکار رابطه ای دیده نشد .از این رو میتوان اذعان
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داشت که هر چه مسئوالن دانشگاه در کارها با دانشجویان همکاری داشته و پاسخگوی نیازهایشان
باشند و آنان احساس کنند که ،اساتید تالش میکنند در جهت خواست هایشان حداکثر عملکرد
ممکن را داشته باشند و یا این احساس به دانشجویان دست دهد که اقدامات انجام شده توسط
دانشگاه ،دانشجومحور است بطوریکه احساس کنند ،آموزش ارائه شده به توسعه مسیر ش لی آینده
آنها کمک می کند و از کیفیت آموزشی خوبی برخوردار باشد و همچنین محیطی مطلوب و باز در
دانشگاه فراهم شود و به دانشجویان احساس شادابی و نشاط دست دهد و آموزش ارائه شده
مهارت های یادگیری دانشجویان را در زمینه (خود یادگیری و حل مسأله) توسعه نماید در آن صورت
ما شاهد دانشجوهایی خواهیم بود که در فعالیتهای یادگیری و در تمام مشکالتی که در مسیر نیل
به اهداف ،مواجه میشوند از خودشان تالش مضاعف نشان دهند و همچنین در مواجه با مسائل
بدون کمک از دیگران خواهند توانست بر موانع غلبه کنند .این نتیجه نیز با دستاورد تحقیق نصرتی
و همکاران ( ) 1394تا حدودی همسو است و در تحقیق آنها جو دانشجومحوری تاثیر مثبتی بر
روی انگیزش تحصیلی دانشجویان داشت.
نتایج فرضیات هفتم و هشتم پژوهش (بین جو معنوی دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن
(تالش ،خوتنظیمی و پشتکار) رابطه وجود دارد) نشان داد که بین جو معنوی دانشگاه و
خودکارآمدی دانشجویان رابطه همبستگی معنادار مثبت و مستقیم وجود دارد اما این رابطه در تمام
مولفههای خودکارآمدی برقرار نبود بطوریکه بین جو معنوی دانشگاه و پشتکار رابطه ای دیده نشد
که نیاز به مطالعه و تحقیق است تا مشخ شود چه عواملی منجر به این نتیجه شد ،اما بین جو
معنوی دانشگاه و تالش و خودتنظیمی رابطه وجود داشت .در واقع میزان پایبندی مسئوالن و اساتید
دانشگاه نسبت به اهداف و آرمانهای دینی دانشگاه و سفارش و حساس بودن مسئوالن دانشگاه
نسبت به انجام عبادت و فرایض دینی خود و دانشجویان و همچنین تالش جدی مسئوالن دانشگاه
در برگزاری مراسمهای مذهبی در مناسبتهای مختلف بر خودکارآمدی دانشجویان تاثیر گذار است
و همچنین اگر دانشجویان احساس کنند که رفتار مسئوالن و اساتید در دانشگاه تحت تأثیر گفتار و
رفتار بزرگان دینی است و نسبت به انجام وظایف دینی خود مقیدند حتی اگر نظارتی در کار نباشد و
جرأت راست گویی و صداقت در تمامی سطوج را داشته باشند بر دانشجویان تاثیر گذار خواهد بود
و دانشجویان افراد پرتالش و خودکفا خواهند شد که شاید چنین نتایجی به سب این باشد که
دانشجویان تحت تاثیر محیط به ویژه جو احساسی دینی واقع شوند و چنین احساسی تالش و
کوشش افراد را دوچندان نماید .لذا نتیجه فوق نیز با نتایج تحقیق نصرتی و همکاران ( )1394تا
حدودی همسو است.
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در پاسخ به فرضیه نهم و دهم پژوهش(بین جو دانشگاه و خودکارآمدی و ابعاد خودکارآمدی
دانشجویان (تالش ،خودتنظیمی ،پشتکار) رابطه وجود دارد) ،یافتهها نشان داد که بین جو دانشگاه و
خودکارآمدی دانشجویان به طورکلی هم رابطه همبستگی معنادار مثبت و مستقیم وجود دارد و
همچن ین این رابطه در ابعاد سه گانه خودکارآمدی دانشجویان (تالش ،خوتنظیمی و پشتکار) نیز
برقرار است .بطوریکه میتوان گفت هر چه در محیط دانشگاه میزان مشارکت دانشجویان در
فعالیتهای یادگیری باال رود و شیوه تدریس از حالت موضوع و معلم محور خارج شده و به سمت
دانشجو محوری حرکت کند و دانش آموزان به برکت وجود ارتباطات و اطالع رسانیهای گسترده
تر ،در روند و بازده فعالیتهای خود واقع شوند و همچنین یک جو معنوی در محیط دانشگاه حاکم
گردد در آن صورت میتوان گفت ،خودکارآمدی دانشجویان باالتر خواهد رفت یعنی دانشجویان در
کارهای خویش تالش و پشتکار نشان خواهند داد و در کارهایشان بدون کمک دیگران اهداف
خویش را پیش خواهند برد .لذا این یافتهها با نتایج حاصل شده توسط مک رابی ،را و الکاس
( ،)1997مکوی و والکر( ،)2000قشقایی زاده و همکاران ( ،)1386صمدی و شیرزادی اصفهانی
( ،)1386نصرتی وهمکاران ( )1394و ماکنیل و همکاران ( )2009تا حدودی همسو است البته
پژوهشهای فوق هیچ کدام به بررسی خودکارآمدی دانشجویان نپرداخته بلکه در مطالعات آنها ،جو
دانشگاه رابطه مثبت و معناداری با پیشرفت ،انگیزش و موفقیت تحصیلی و حتی روحیه کارآفرینی
فراگیران داشته است.
لذا در ادامه پژوهش ،با تحلیلهای تکمیلی ،در فرضیه یازدهم (میزان خودکارآمدی دانشجویان دختر
و پسر متفاوت است) و در فرضیه دوازدهم (میزان خودکارآمدی دانشجویان در سطوج تحصیلی
کارشناسی ،ارشد و دکتری متفاوت است) نتایج نشان داد میزان خودکارآمدی در بین دانشجویان
دختر و پسر و سطوج مختلف تحصیلی معنی دار نیست .به عبارت دیگر در دو گروه دانشجویان دختر
و پسر میزان خودکارآمدی یکسان است و تفاوتی در بین این دو گروه دیده نمی شود و همچنین
دانشجویان در سطوج کارشناسی ،ارشد و دکتری در میزان خودکارآمدی باهم تفاوت ندارند بطوریکه
دانشجویان در تمام سطوج تحصیلی دارای خودکارآمدی یکسانی هستند .نتیجه فوق با یافته
پژوهش غیبی و همکاران ( )1389همسو نیست بطوریکه در مطالعات انجام شده توسط غیبی و
همکاران نتایج نشان داد که خودکارآمدی دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر باالتر است.
ذکر این نکته هم الزم است در این پژوهش با توجه به محدویت زمانی ،از یک دانشگاه برای انجام
تحقیق استفاده شد و از این نظر اگر این پژوهش در دانشگاههای مختلف انجام شود ،میتواند نتایج
قابل تعمیم تری را بدست آورد که به پژوهشگران آتی توصیه میشود به این مساله توجه داشته
باشند.
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