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Abstract

Intruduacton: The purpose of this study was to investigate the role of moderating social 
achievement goals orientations in relation to educational climate and academic vitality in 
students.
Method: The research method was descriptive correlational. The statistical population of the 
study consisted of all undergraduate nursing students of Tabriz University of Medical Sciences 
and was selected by simple random sampling method (249 people). Data was collected using 
a questionnaire of academic vitality, educational atmosphere, and social achievement goals. 
For data analysis, SPSS software and descriptive statistics (mean and standard deviation) and 
inferential statistics (correlation coefficient and moderator regression) were used.
Results: There was a significant relationship between educational atmosphere and academic 
vitality. Social performance-approach goal and social mastery goal orientations negatively affect 
the relationship between educational climate and academic vitality. The Social performance –
avoidance goal have played a moderating role by positively influence this relationship.
Conclusion: Having a social performance-approach goal and social mastery goal orientations, 
regardless of the status of the educational climate, the students will pursue their goals with 
vitality, and if a student has social performance –avoidance goal orientation, he would be 
influenced by the educational atmosphere. Having performance avoidance orientation, their 
educational vitality would completely affected by education climate. 
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مقدمه
انتقال فرد از محيط مدرسه به دانشگاه، تجربه اي بسيار شخصي 
به ارمغان مي آورد كه از تنوع زيادي برخوردار است. به نحوى كه 
براي برخي دانشجويان حس برخورداري از حمايت و براي برخي 
ديگر احساس عدم حمايت را به همراه دارد (1). اين در حالي است 
كه بسياري از دانشجويان در مديريت تكاليف تحصيلي پر تراكم 
دانشگاهي با مشكل مواجه مي شوند و اين مشكالت در دانشجوياني 
كه سرزندگي تحصيلي(academic vitality) پاييني دارند، بيشتر 
به چشم مي خورد (2). سرزندگى تحصيلى يك سازه نسبتًا جديد 

بررسى رابطه جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى با نقش تعديلى اهداف پيشرفت اجتماعى 
دانشجويان دانشكده پرستارى دانشگاه علوم پزشكى تبريز
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چكيد   ه

مقدمه: هدف از اين پژوهش بررسى رابطه جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى با نقش تعديلى اهداف پيشرفت 
اجتماعى در بين دانشجويان دانشكده پرستارى دانشگاه علوم پزشكى تبريز است.

روش: روش پژوهش، توصيفى از نوع هم بستگى است. جامعه آمارى پژوهش شامل دانشجويان مقطع كارشناسى 
رشته پرستارى دانشكده پرستارى دانشگاه علوم پزشكى تبريز است كه با استفاده از روش نمونه گيرى تصادفى 
ساده 249 نفر براى نمونه انتخاب شدند. براى گرداورى داده ها از پرسش نامه سرزندگى تحصيلى، جّو آموزشى 
و اهداف پيشرفت اجتماعى استفاده شد و براى تحليل داده ها از نرم افزار Spss ويرايش 20 و روش هاى آمار 
استفاده  تعديل كننده)  رگرسيون  و  هم بستگى  (ضريب  استنباطى  آمار  و  استاندارد)  انحراف  و  (ميانگين  توصيفى 

گرديد.
يافته ها: بين جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى رابطه معنى دارى وجود دارد (r=0/35). اهداف پيشرفتى عملكردگرا 
و تبحرگرا با منفى كردن رابطه جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى (B= -0/396) و اهداف پيشرفتى عملكردگريز 

با مثبت كردن اين رابطه (B=0/157) نقش تعديلى را ايفا كردند.
نتيجه گيرى: اگر دانشجو عملكردگرا و تبحرگرا باشد فارغ از وضعيت جّو آموزشى با سرزندگى دنبال اهداف خود 
خواهد بود ولى اگر عملكرد گريز باشد تحت تأثير جّو آموزشى قرار خواهد گرفت و با بهتر شدن جّو آموزشى 

سرزندگى باال و با بدتر شدن جّو آموزشى سرزندگى پايينى را تجربه خواهد كرد.

تاريخ د      ريافت: 1397/06/05
تاريخ  پذيرش: 1397/09/26

كليدواژهها: 
تحصيلى،  سرزندگى  آموزشى،  جّو 
اجتماعى،  پيشرفت  اهداف 

دانشجويان پرستارى

تمامى حقوق نشر براى د  انشگاه
علوم پزشكى بقيه اهللا (عج)

محفوظ است.

مقاله پژوهشى         

روانى است كه ريشه در روانشناسى مثبت گرا و ادبيات تاب آورى 
 Martin و   Marsh كار  از  نشأت گرفته  و  دارد   (resilience)
مى باشد. اين دو استدالل مى كنند كه سرزندگى تحصيلى به طور 
معمول به ظرفيت فرد براى پاسخ سازنده و منطقى به چالش هاى عمده 
و موانع اشاره دارد. اين صاحب نظران تصريح كردند كه دانشگاه ها و 
ديگر محيط هاي آموزش، مكان هايي هستند كه در آن ها چالش هاي 
تحصيلي، موانع و فشارها، حقيقت پايدار زندگي تحصيلي محسوب 
مي شوند و از جمله توانايي ها و استعدادهايي كه موجب سازگاري 
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افزايش تعلق و عزت نفس فراگيران مى شود و با ويژگى هايى چون 
وجود برخورد توأم با مهربانى و احترام نسبت به همه فراگيران و 
كه  علمى  بعد  باالخره  و  مى شود  مشخص  اخالق  سطح  بودن  باال 
به باال بودن سطح انتظارات از فراگيران، كنترل مستمر پيشرفت 
فراگيران، ارائه بازخورد سريع ارزيابى هاى انجام شده و باال بودن 
سطح سواد و توانايى علمى اساتيد اشاره دارد Roff .(8) نيز جو 
آموزشى را شامل 5 بعد ادراك دانشجويان از يادگيرى، ادراك 
دانشجويان از ياد دهنده، ادراك دانشجويان از مهارت هاى علمى، 
ادراك دانشجويان از فضاى يادگيرى و ادراك دانشجويان از محيط 

اجتماعى مى دانند (9).
عالوه بر جّو آموزشى، عوامل انگيزشى به طور كلى و اهداف 
پيشرفت اجتماعى به طور خاص از جمله متغيرهاى مهمى هستند كه 
سرزندگى تحصيلى دانشجويان را تحت  تأثير قرار مى دهند. اهداف 
پيشرفت اجتماعى، اهدافى است كه افراد براى خود انتخاب مى كنند تا 
به پيامدهاى اجتماعى خاصى نائل شوند. يكى از چارچوب هاى نظرى 
 Hopkins جهت گيرى اهداف پيشرفت در حوزه اجتماعى نظريه
است كه موازى و مشابه با جهت گيرى اهداف پيشرفت تحصيلى 
اجتماعى،  تبحر  هدف  جهت گيرى  نوع  سه   Church و    Elliot

جهت گيرى عملكردگرايى اجتماعى و جهت گيرى عملكرد گريزى 
اجتماعى را تعريف كردند (10). جهت گيرى هدف تبحر اجتماعى 
بر ايجاد كفايت مندى در روابط اجتماعى متمركز است. در مقابل 
دانش آموزان داراى جهت گيرى عملكردگرايى اجتماعى به نشان 
دادن كفايت در روابط اجتماعى تأكيد دارند و تمركزشان بر نمايش 
رفتارهايى است كه از طرف ديگران مثبت ارزيابى مى شود. هم چنين 
افراد داراى جهت گيرى عملكردگريزى اجتماعى بر رفتارهاى اجتنابى 

منتهى به پيامدهاى منفى متمركز هستند(10).
تبحر گراها با خود كارآمدى باال، استفاده از راهبردهاى شناختى 
عميق، يادگيرى خودتنظيمى، مقابله كارآمد و مناسب با مشكالت و 
ناكامى ها، نمرات باال، درخواست كمك و يادگيرى هم شاگردى و 
به  طور كلى با هيجانات و نيمرخ انگيزشى مثبت و بهزيستى روانى 
شناخته مى شوند (11). عملكرد گريزها رابطه مثبتى با استفاده از 
راهبرد هاى سطحى يادگيرى هم چون مرور ذهنى و حفظ، كاهش 
انگيزه درونى براى يادگيرى، كاهش پايدارى و درگيرى در تكليف، 

حيطة  در  فشارها  و  سختي ها  موانع،  تهديدها،  اين  برابر  در  افراد 
 Marsh تحصيلي مي شوند، سرزندگي تحصيلي است. بر اساس نظر
و Martin عوامل محيط يادگيرى، محيط خانواده و وضعيت روانى 
خود فرد از عوامل تأثيرگذار بر سرزندگى تحصيلى مى باشند. محيط 
يادگيري يك تعيين كنندة رفتاري است و بيانگر ادراك دانشجو از 
محيط پيرامون خود در عرصة يادگيري مي باشد. اين درك و نگرش 
دانشجو بر پيشرفت تحصيلي و موفقيت وي در امر يادگيري تأثير 

بسزايي دارد (3)..
 محيط يادگيرى داراى ابعاد متعددى از جمله چگونگي اجراي 
برنامه هاي درسي، نگرش استادان نسبت به يادگيري، فرهنگ رفتاري 
و سازماني موسسه آموزشي، ديدگاه دانشجو نسبت به استاد مى باشد 
(4). مجموعه عوامل ياد شده كيفيت و حالتى را به وجود مى آورند 
كه از آن با عنوان «جّو آموزشى» ياد مى شود. تعريف مشتركى از 
جّو آموزشى كه همه صاحب نظران حوزه مديريت آموزشى آن را 
قبول داشته باشند، ارائه نشده است. Miskel و Hoy  جو را كيفيتى 
نسبتًا پايدار مى دانند كه مبتنى بر درك جمعى اعضا از سازمان بوده 
و موجب تمايز يك سازمان از سازمان هاى ديگر است (5). جو و 
محيط حاكم بر آموزش مي تواند در هر عرصه يادگيري و ياددهي 
متفاوت باشد به طوري كه به استاندارد نزديك يا از آن دور گردد. 
جو يا اتمسفر تظاهري از برنامة درسي و به منزلة روح و محيط 

حاكم بر دانشكده ها و برنامة آموزشي است (3).
به طور عمده جّو آموزشى به شكل فيزيكى و محيط روانشناختى 
اشاره دارد (6). بر اساس مطالعات Way و Reddy و Rhodes ابعاد 
جّو محيط آموزشى به چهار مؤلفه حمايت معلم، حمايت همساالن، 
استقالل و ثبات قوانين تقسيم مى شود (7). هم چنين جّو آموزشى 
بازتابى از جنبه هاى فيزيكى و روانى محيط آموزشى است و در 
چهار بعد فيزيكى، اجتماعى، عاطفى و علمى قابل بررسى است. بعد 
فيزيكى مربوط به محيط مناسب يادگيرى است و با ويژگى هايى 
مانند تعداد فراگيران در هر كالس، وجود نظم در كالس، تميز و 
جاذب بودن و فراهم بودن امكانات آموزشى مشخص مى شود. بعد 
اجتماعى مربوط به روابط افراد با يكديگر مى باشد و با ويژگى هايى 
مانند تشويق و ترغيب اعضا به برقرارى رابطه و همكارى با هم 
و پذيرش نظرات فراگيران مشخص مى شود. بعد عاطفى منجر به 
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و  پايين  نمرات  تعويق،  اضطراب،  كمك،  درخواست  از  اجتناب 
به  طور كلى هيجانات منفى دارد (12). هم چنين به كمك انواع 
جهت گيرى پيشرفت مى توان فهم كاملى از سازگارى اجتماعى و 

تحصيلى دانش آموزان به دست آورد(13).  
روابط  بررسى  با   isazadeghan و   mikaeili و   mahna

ساختارى ادراك از جّو مدرسه و اهداف پيشرفت با خود  كارآمدى 
تحصيلى، به اين نتيجه رسيدند كه اهداف تبحرى با خود كارآمدى 
رابطه مستقيم و معنى دار و اهداف عملكرد گريزى با خود كارآمدى 
رابطه منفى و معنى دار دارد. هم چنين با افزايش حمايت هاى محيطى 
مدرسه و گرايش دانش آموزان به اهداف تبحرى خود  كارآمدى 
در   mohtaram و   Torkzadeh.(7) مى يابد افزايش  تحصيلى 
پژوهشى با عنوان «پيش بينى تعهد سازمانى دانشجويان بر اساس 
ادراك آن ها از جّو آموزشى دانشگاه» به اين نتيجه رسيدند كه ادراك 
از جّو آموزشى توانست 0/17 از واريانس تعهد سازمانى دانشجويان 
را تبيين كند و بعد عاطفى بيشترين و بعد هنجارى كمترين قابليت 

را در پيش بينى تعهد سازمانى دانشجويان داشتند (8).
. Akbari boorange و rahimieh borange نيز در پژوهش 
خود با عنوان «تبيين سرزندگي و انگيزش تحصيلي دانشجويان بر 
اساس ادراك آنان از محيط يادگيري» به اين نتيجه رسيدند كه ادراك 
دانشجويان از محيط يادگيري پيش بيني كننده سرزندگي تحصيلي 
آنان است. ادراك دانشجويان از محيط يادگيري قادر به پيش بيني 
انگيزش تحصيلي آنان است Saiiady .(14) و karimianpoor و 
morady با بررسى رابطه جّو روانى و اجتماعى كالس با سرزندگى 

تحصيلى با استفاده از تحليل مسير رگرسيونى نشان دادند كه 49 
درصد از تغييرات سرزندگى تحصيلى توسط جّو روانى اجتماعى 
كالس و مؤلفه هاى آن قابل پيش بينى است (15). بر اساس نتايج 
پژوهش barazandeh و atashpoor و golparvar ابعاد جّو 
آموزشي با ابعاد عملكرد سازماني ادراك شده (به جز رابطة حمايت 

سازماني با مشتري مداري) رابطة مثبتى دارد (16). 
 mansourian و thanagoo و joybari و faghani هم چنين 
با بررسى ديدگاه دانشجويان در خصوص جّو آموزشى در دانشگاه 
علوم پزشكى گلستان به اين نتيجه رسيدند كه جّو آموزشى دانشگاه 
از ديدگاه اكثريت دانشجويان مطلوب بوده و دانشجويان مرد ديدگاه 

مثبت ترى از دانشجويان زن نسبت به جّو آموزشى دانشگاه داشتند (4).
و  چگونگي  كه  داد  نشان  خود  پژوهش  در   (Wentzel)  
از  دانش آموز  برداشت هاي  و  دانش آموز  و  معلم  رابطه  كيفيت 
را  دانش آموز  تحصيلي  انگيزش  زيادي  ميزان  به  معلم  حمايت 
بهبود مي بخشد Gunuc  .(17) و cuzu با مدل سازى تأثير محيط 
مدرسه بر اشتياق تحصيلى دانش آموزان به اين نتيجه رسيدند كه 
تحصيلى،  اشتياق  بر  آن  تكنولوژيك  امكانات  و  مدرسه  محيط 
 Haelermans  .(18) دارد  تأثير  عاطفى  و  شناختى  رفتارى، 
و blank در پژوهش خود در مدارس به اين نتيجه رسيدند كه 
دارد (19).  معنادار  و  مثبت  رابطة  بهره وري  با  آموزشي  محيط 
Verschueren در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه روابط 

نزديك دانش آموزان با معلم پيش بينى كنندة خوبى براى سرزندگى 
تحصيلى دانش آموزان مى باشد (20). 

با توجه به اين كه اكثر پژوهش هاى انجام گرفته به بررسى تأثير 
نياز  است  انجام گرفته  تحصيلى  سرزندگى  روى  بر  آموزشى  جّو 
است كه اين پژوهش با بررسى عوامل مداخله كننده بر اين ارتباط 
كامل تر شوند. بر اين اساس در اين پژوهش نقش تعديل كننده اهداف 
پيشرفت اجتماعى بر رابطه جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى مورد 
بررسى قرار مى گيرد و به اين سؤاالت پاسخ داده مى شود كه؛ اوالً 
آيا بين جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى رابطه وجود دارد؟ ثانيًا؛ 
آيا اهداف پيشرفت اجتماعى رابطه بين جّو آموزشى و سرزندگى 

تحصيلى را تعديل مى كند؟

روش 
روش پژوهش، توصيفى از نوع هم بستگى است. جامعه آمارى پژوهش 
شامل دانشجويان مقطع كارشناسى رشته پرستارى دانشكده پرستارى 
دانشگاه علوم پزشكى تبريز است كه با استفاده از روش نمونه گيرى 
تصادفى ساده 249 نفر براى نمونه انتخاب شدند. روش اجرا بدين صورت 
بود كه پژوهشگر پس از گرفتن مجوز اجراى پرسش نامه ها، براى 
اجراى آن به دانشكده پرستارى دانشگاه علوم پزشكى تبريز مراجعه 
و پرسش نامه ها را در ميان دانشجويان كارشناسى به صورت تصادفى 
توزيع كرد و پس از پاسخ دادن دانشجويان به پرسش نامه ها، آن ها 
را جمع آورى كرد. با توجه به توزيع نرمال داده ها بر اساس آزمون 
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كالموگروف- اسميرنوف، روش آمارى پارامتريك و به طور خاص 
تحليل  براى  تعديل كننده  رگرسيون  و  پيرسون  هم بستگى  روش 

داده ها استفاده گرديد.
ابزارهاى پژوهش

پرسش نامه سرزندگى تحصيلى: اين پرسش نامه بر اساس مقياس 
انگليسى سرزندگى تحصيلى Martin و Marsh توسط دهقانى زاده 
و حسين چارى طراحى شد كه داراى نُه گويه است و نمره گذارى آن 
بر اساس مقياس 5 درجه اى ليكرت است. استادان صاحب نظر روايى 
محتوايى پرسش نامه را تأييد كرده اند. پايايى آن 0/80 گزارش شده 
است. پايايى پرسش نامه در اين پژوهش با استفاده از روش آلفاى 

كرونباخ 0/75 به دست آمده است.
از  آموزشى  جّو  متغير  سنجش  براى  آموزشى:  جّو  پرسش نامه 
ابزار Roff كه داراى پنج بُعد ادراك دانشجويان از يادگيرى، ادراك 
دانشجويان از اساتيد، ادراك دانشجويان از مهارت هاى علمى خود، 
ادراك دانشجويان از محيط اجتماعى و ادراك دانشجو از جّو آموزشى 
مى باشد و در 49 گويه بر اساس مقياس 5 درجه اى ليكرت تنظيم 
شده است. آلفاى كرونباخ براى هر يك از ابعاد به ترتيب، 0/90، 
0/80، 0/79، 0/78 و 0/74 به دست آمده است. آلفاى كرونباخ 

براى كل پرسش نامه در اين پژوهش 0/77 به دست آمد.
پرسش نامه اهداف پيشرفت اجتماعى: اين ابزار توسط Rayan و 
Hopkins ساخته  شده و داراي سيزده گويه است كه سه نوع جهت گيرى 

تبحر اجتماعي، عملكردگرايي اجتماعي و عملكردگريزي اجتماعي را 
توسط پاسخ شركت كنندگان روي طيف 5 درجه اى ليكرت اندازه گيرى 
مى كند. بدري گرگري، حسيني نسب و حقي در مطالعه خود روايي 
سازه اين ابزار را تأييد كرده و ضريب پايايي خرده مقياس هاى تبحر 
اجتماعي، عملكردگرايى اجتماعي و عملكردگريزي اجتماعي را به 

ترتيب 0/72، 0/72 و 0/63 گزارش كرده اند.
پاسخ گويى  به  تمايل  تحصيل،  به  اشتغال  نمونه ها:  ورود  مالك 
پرسش نامه ها. مالك خروج نمونه ها: عدم تمايل به پاسخ گويى، عدم 
تكميل درست پرسش نامه ها. با توجه به اين كه اين مطالعه از نوع 
پرسش نامه اى بود بنابراين با مالحظات اخالقى خاصى مواجه نبود، 
اخالقى  مسائل  نمودن  لحاظ  براى  حاضر  بررسى  در  وجود  اين  با 
اقدام  تبريز  پزشكى  علوم  دانشگاه  آموزشى  معاونت  هماهنگى  با 

به نمونه گيرى شد. جهت حفظ حريم و امنيت اطالعات شخصى 
شركت كنندگان، اين اطمينان داده شد كه اطالعات محرمانه باقى 
مى ماند، به منظور رعايت موازين اخالقى پرسش نامه ها به صورت بى نام 
و با كدگذارى بين نمونه ها توزيع شد، تكميل كردن پرسش نامه ها 

با رضايت شخصى نمونه هاى پژوهش انجام شد.

يافته ها
و  درصد  فراوانى،  ميانگين،  روش هاى  از  توصيفى  آمار  بخش  در 
انحراف استاندارد استفاده شد. در بخش آمار استنباطى نيز جدول 
ضرايب هم بستگى پيرسون براى بررسى رابطه بين جّو آموزشى و 
سرزندگى تحصيلى استفاده گرديد. هم چنين از رگرسيون تعديل كننده 
براى بررسى نقش تعديلى اهداف پيشرفت اجتماعى در ارتباط بين 

سرزندگى تحصيلى با جّو آموزشى استفاده شد.
يافته هاى توصيفى

جدول 1. ميانگين و انحراف استاندارد نمرات متغيرهاى مورد 
مطالعه

متغيرها
تعداد 
پاسخ 
دهنده

انحراف ميانگينحداكثرحداقل
استاندارد

2231,695,544,050,73جّو آموزشى
2231,1364,170,97سرزندگى تحصيلى

اهداف پيشرفت (عملكرد 
2231,2553,80,98گرا)

اهداف پيشرفت (عملكرد 
223152,81,09گريز)

اهداف پيشرفت (تبحر 
223153,80,94گرا)

بر اساس اطالعات جدول شماره 1 ميانگين متغير جّو آموزشى و 
سرزندگى تحصيلى در نمونه آمارى مورد مطالعه باالى 4 (از 6) بوده 
است كه نشان دهنده وضعيت مطلوب نمونه در اين متغيرها مى باشد. 
هم چنين از نظر اهداف پيشرفت اجتماعى ميانگين عملكردگراها و 
تبحرگراها 3/8 و ميانگين عملكردگريزى 2/8 است كه اين هم 
نشان از وجود وضعيت مطلوب در نمونه آمارى از جهت اهداف 

پيشرفت اجتماعى است.
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رابطه بين جّو آموزشى با سرزندگى تحصيلى

جدول 2. هم بستگى بين متغيرهاى جّو آموزشى و سرزندگى
جّو آموزشىمتغير

سرزندگى
0/35ضريب هم بستگي پيرسون

P 0/021مقدار
223تعداد

براى آزمون فرضيه اول و محاسبه ميزان هم بستگى بين متغيرهاى 
جّو آموزشى با سرزندگى با توجه به كّمى بودن متغيرها از ضريب 
ضريب   2 جدول  به  توجه  با  گرديد.  استفاده  پيرسون  هم بستگى 
هم بستگي پيرسون بين جّو آموزشى و سرزندگى 0/35 و در سطح 

0/021 معنى دار مي باشد.
جّو  بين  رابطه  در  اجتماعى  پيشرفت  اهداف  تعديلى  نقش 

آموزشى و سرزندگى تحصيلى دانشجويان.

جدول 3. رابطه بين جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى دانشجويان با 
نقش تعديل كننده تبحرگرايى

 سطح
معنى دارى t مقدار  ضرايب

استاندارد

ضرايب غيراستاندارد
 خطاىمدل

استاندار B مقدار

000
0,296

6,015
1,051 0,110

0,594
0,145

3,572
0,152

مقدار ثابت
جّو آموزشى

000
0,350
.073

5,898
0,939
-1,495

0,097
-0,188

0,749
0,143
0,108

4,416
0,134
-0,196

مقدار ثابت
جّو آموزشى
تبحرگرايى

000
0,096
0,139
0,003

5,138
1,685
-1,495
-3,014

0,172
-0,152
-0,310

0,744
0,141
0,104
0,131

3,821
0,238
-0,156
-0,396

مقدار ثابت
جّو آموزشى
تبحرگرايى
 تعامل جو و
تبحرگرايى

متغير وابسته: سرزندگى تحصيلى
بر اساس اطالعات جدول 3، وقتى متغير اهداف پيشرفت اجتماعى 
(تبحر) وارد رابطه بين جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى شد، رابطه 
بين جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى را منفى و معنى دار كرد. اين 
بدين معنى است كه هرچه قدر دانشجويان تبحرگرا تر باشند كمتر 
تحت تأثير جّو آموزشى قرار مى گيرند و بيشتر از ظرفيت انگيزش 

و خود كنترلى خود براى سرزندگى تحصيلى بهره مى برند.

جدول 4. رابطه بين جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى دانشجويان با 
نقش تعديل كننده عملكردگرايى

سطح 
معنى دارى t ضرايب  مقدار

استاندارد

ضرايب غيراستاندارد
خطاى مدل

استاندارد B مقدار

000
0,296

5,944
1,093 0,116

0,594
0,145

3,531
0,159

مقدار ثابت
جّو آموزشى

000
0,380
073.

6,483
0,882
-2,293

0,092
-0,238

0,604
0,142
0,210

3,915
0,126
-0,181

مقدار ثابت
جّو آموزشى
عملكردگرايى

000
0,236
0,018
0,017

6,299
1,192
-2,407
-2,442

0,121
-0,243
-0,248

0,592
0,140
0,204
0,104

3,730
0,166
-0,491
-0,253

مقدار ثابت
جّو آموزشى

عملكردگرايى تعامل جو و 
عملكرد

متغير وابسته: سرزندگى تحصيلى
بر اساس اطالعات جدول 4، وقتى متغير اهداف پيشرفت اجتماعى 
(عملكردگرا) وارد رابطه بين جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى شد، 
رابطه بين جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى را منفى و معنى دار 
كرد. اين بدين معنى است كه هرچه قدر دانشجويان عملكرد گراتر 
باشند كمتر تحت تأثير شرايط محيطى و جو قرار مى گيرند و با 
تكيه بر انگيزش درونى و انگيزه موفقيت طلبى سرزندگى خود را 

حفظ كرده و به سمت اهداف پيشرفت خود در حركتند.

جدول 5. رابطه بين جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى دانشجويان با 
نقش تعديل كننده عملكردگريزى

سطح 
معنى دارى t مقدار ضرايب 

استاندارد

ضرايب غيراستاندارد
خطاى مدل

استاندار B مقدار

000
0,327

6,106
0,985 0,103

0,590
0,144

3,604
0,142

مقدار ثابت
جّو آموزشى

000
0,391
0,162.

5,483
0,863
2,411

0,090
0,148

0,685
0,142
0,210

4,102
0,126
0,181

مقدار ثابت
جّو آموزشى
عملكردگريزى

000
0,258
0,267
0,047

5,193
1,139
-1,117
2,049

0,125
-0,120
0,117

0,735
0,151
0,348
0,150

3,819
0,171
-0,389
0,157

مقدار ثابت
جّو آموزشى
عملكردگريزى

تعامل  جو و عملكردگريزى

متغير وابسته: سرزندگى تحصيلى
بر اساس اطالعات جدول 5، وقتى متغير اهداف پيشرفت اجتماعى 
(عملكردگريزى) وارد رابطه بين جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى 
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شد، رابطه بين جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى را مثبت و معنى دار 
كرد. اين بدين معنى است كه هرچه قدر دانشجويان عملكردگريزتر 
باشند بيشتر تحت تأثير جّو آموزشى قرار مى گيرند و در صورتى 

كه محيط و جّو مناسبى داشته باشند سرزنده تر هستند و بالعكس.

بحث
بر اساس يافته هاى پژوهش بين جّو آموزشى با سرزندگى تحصيلى 
دانشجويان رابطه مثبت و معنى دارى وجود دارد. اين يافته با يافته  
پژوهش  در  كه   rahimieh borange و   Akbari boorange

خود به اين نتيجه رسيدند كه ادراك دانشجويان از محيط يادگيري 
پيش بيني كننده سرزندگي تحصيلي آنان است و ادراك دانشجويان 
از محيط يادگيري قادر به پيش بيني انگيزش تحصيلي آنان است، 
 morady و karimianpoor و Saiiady هم چنين با نتايج پژوهش
كه نشان دادند كه 49 درصد از تغييرات سرزندگى تحصيلى توسط 
جّو روانى اجتماعى كالس و مؤلفه هاى آن قابل پيش بينى است 
 barazandeh هم سو مى باشد. هم چنين بر اساس نتايج پژوهش
و atashpoor و golparvar ابعاد جّو آموزشي با ابعاد عملكرد 
سازماني ادراك شده رابطة مثبتى دارد. در تبيين اين يافته مى توان 
گفت كه هر چه قدر مؤلفه هاى محيط و فضاى آموزشى از قبيل 
كالس درس و مدرس و منابع آموزشى و قوانين و مقررات، مناسب 
و بر اساس اصول علمى و متناسب با نيازهاى دانشجويان باشند به 
همان ميزان موجبات رضايت خاطر دانشجويان را فراهم خواهند كرد 
و در نهايت موجب ايجاد سرزندگى تحصيلى دانشجويان خواهد شد. 
هم چنين محيط آموزشي و رفتارهاي استاد نقش مهمي در سرزندگي 
تحصيلي يادگيرنده دارد و استاداني كه مطالب را به سبك پويا و 
با اشتياق عرضه مي دارند فضاي كالس را متحول ساخته و باعث 

سرزندگي و انگيزش تحصيلي دانشجويان مي گردند.
در مورد نقش تعديلى اهداف پيشرفت اجتماعى در رابطه بين جّو 
آموزشى با سرزندگى تحصيلى، نتايج نشان داد كه اهداف پيشرفت 
اجتماعى عملكردگرا و تبحرگرا رابطه بين جّو آموزشى و سرزندگى 
تحصيلى را منفى كردند. اين يافته با يافتهmahna  و mikaeili و 
isazadeghan كه در پژوهشى به اين نتيجه رسيدند كه اهداف تبحرى 

با خود كارآمدى رابطه مستقيم و معنى دار و اهداف عملكرد گريزى با خود 

كارآمدى رابطه منفى و معنى دار دارد. هم چنين با افزايش حمايت هاى 
محيطى مدرسه و گرايش دانش آموزان به اهداف تبحرى خود  كارآمدى 
تحصيلى افزايش مى يابد، ناهم سو مى باشد. در تبيين گفتنى است كه 
اين يافته بدين معنى است كه دانشجويانى كه عملكردگرا و تبحرگرا 
بوده اند بدون توجه به وضعيت جّو آموزشى و با تكيه بر توانمندى هاى 
روانشناختى خود از قبيل خودكنترلى و انگيزش باال، خود را سرزنده و 
فعال نگه مى دارند و به صورت فعال و كنشگر منتظر اين نيستند كه 
ديگران شرايط را براى آنان هموار كنند. هم چنين بيانگر اين هست 
كه افراد عملكردگرا و تبحر گرا تعريف سخت گيرانه ترى از جّو مناسب 
آموزشى دارند و به حداقل هاى مؤلفه هاى جّو آموزشى قانع نيستند و 

نمرات پايينى به پرسش نامه جّو آموزشى داده اند.
اهداف پيشرفت اجتماعى عملكرد گريز در ايجاد رابطه مثبت و معنى دار 
بين جّو آموزشى و سرزندگى تحصيلى نقش تعديلى داشته است. در اين 
زمينه پژوهشى كه بتوان نتايج اين پژوهش را با آن مقايسه كرد وجود 
ندارد. براى تبيين اين يافته مى توان گفت كه برعكس عملكردگراها و 
تبحر  گراها، افراد عملكرد گريز كامالً تحت تأثير شرايط جّوى و محيطى 
قرار مى گيرند و زمانى كه جو مناسب است سرزنده هستند و زمانى 
كه شرايط جّو آموزشى نامناسب باشد آسيب پذيرى بااليى دارند. به 
عبارتى عملكردگريزها منفعل و واكنشگر هستند و شرايط محيطى 
اثرات زيادترى روى آن ها نسبت به عملكرد گراها دارد؛ بنابراين پيشنهاد 
مى گردد در برنامه  هاى ارتقاى كيفى جّو آموزشى دانشگاه به خواسته ها 
و انتظارات افراد داراى عملكرد متوسط و پايين نيز به اندازه انتظارات 
افراد با عملكرد باال و موفق توجه و تمركز شود. به عبارتى استانداردهاى 
محيط آموزشى برآورده كنندة انتظارات عموم دانشجويان باشد نه صرفًا 
دانشجويان با توانمندى باال. البته قابل ذكر است كه داده هاى پژوهش 
مربوط به جامعه آمارى اين تحقيق بوده و قابل تعميم به جوامع آمارى 
ديگر نيست. هم چنين براى جمع آورى داده ها از پرسش نامه استفاده شده 
است و بهتر است تحقيقات ديگرى با استفاده از ابزارهاى مصاحبه و 

مشاهده نيز صورت پذيرد تا دقت يافته ها بيشتر و موثق تر شوند.
نتيجه گيرى

نتايج پژوهش حاضر نشان داد جّو آموزشى رابطه مثبت و معنى دارى 
با سرزندگى تحصيلى دانشجويان دارد، بنابراين الزم است كه با فراهم 
كردن جّو آموزشى مناسب اعم از قوانين و ساختار متناسب، روش هاى 
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تدريس و تعامالت سازنده بين استاد و دانشجو و شرايط محيطى پويا 
و خالقيت برانگيز، زمينة سرزندگى تحصيلى دانشجويان را فراهم 
آوريم. هم چنين بايد يادآور شويم كه دانشجويانى كه عملكردگريزتر 
و يا به عبارتى سست انگيزه تر هستند بيشتر تحت تأثير شرايط 
آموزشى قرار مى گيرند و آسيب پذيرى آن ها در شرايط نامناسب 

آموزشى بيشتر است و نياز به توجهات بيشترى دارند.
سپاسگزارى

از كاركنان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى تبريز كه در تكميل 
پرسشنامه هاى اين تحقيق همكارى نمودند، قدردانى به عمل مى آيد.

تاييديه اخالقى
پرسشنامه هاى اين پژوهش با هماهنگى مسئولين دانشگاه علو.م 
پزشكى تبريز توزيع و اجرا گرديد. اين پرسشنامه ها بدون نام بوده و 

در تكميل آن هيچ اجبارى در ميان نبوده است.
تضاد منافع

بين نويسندگان هيچگونه تعارض منافعى وجود ندارد.
منابع مالى

منبع مالى اين پژوهش تماما توسط محققين پژوهش تهيه و مصرف 
شده است.
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