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ثیر أتوانند تحت تکه می ،سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دو مقوله بسیار مهم در دوران تحصیلی است چكیده:

ی بین جوّ دانشگاه با عوامل متعددی از جمله جوّ دانشگاه قرار بگیرند. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه

ع همبستگی ی از نوروش پژوهش توصیفسرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام گرفت. 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی باشد. جامعه آماری شامل تمامی ها شامل بررسی پیمایشی میآوری دادهبوده و روش جمع

تعداد  ای در دسترسطبقهگیری که با استفاده از روش نمونهبوده  5361در اردیبهشت  دانشگاه سیستان و بلوچستان

جوّ دانشگاه )نوروزی و پرسشنامه  به منظور بررسی متغیرهای پژوهش از .انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند نفر 323

، پرسشنامه 35/0( با ضریب آلفا چاریزاده و حسیندهقانیسرزندگی تحصیلی )، پرسشنامه 33/0با ضریب آلفا  همکاران(

ها از ضریب همبستگی و برای تجزیه و تحلیل دادهاستفاده گردید.  33/0 با ضریب آلفا (الیوت و مورایامااهداف پیشرفت )

مقدار ضریب همبستگی جوّ  ها نشان داد کهیافتهشد. استفاده  21spss افزارچندگانه همزمان با کمک نرمرگرسیون 

گیری توان نتیجه(. بنابراین می>05/0pبود ) 95/0و  936/0دانشگاه با سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت به ترتیب 

  .ثیر خود قرار دهدأپیشرفت دانشجویان را تحت تتواند سرزندگی تحصیلی و اهداف جوّ دانشگاه میکرد که 
 

دانشجومحوری، جوّ معنوی، سرزندگی تحصیلی، اهداف  مشارکتی، جوّ  ارتباطی، جوّ  جوّ دانشگاه، جوّ  :کلیدی واژگان

 پیشرفت.
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 مقدمه
ها و اعتقادات مشترک جو سازمانی انعکاسی از رویه    

به  ، کههای ارزشی در یک سازمان استو سیستم

عنوان درک مشترک اعضا از محیط سازمانی تعریف 

ثیرگذار ( که بر رفتار اعضا تأ2050 شده است )شیم،

 حاصل آموزشگاه (. جو2050است )کایا و همکاران، 

 درونی هایگروه میان متقابل هایو کنش روابط

-آموزش میان تعاملی نتیجه است. جو در آموزشگاه

 سازمانی محیط از بافتی در گیرندهآموزش و دهنده

توان (. بنابراین می2006 شارما، و شود )الترمی حاصل

 محیط پایدار نسبتاً کیفیت دانشگاه پذیرفت که جو

های کنش و روابط تالش، حاصل که. است آموزشی

 ن،مسؤوال دانشگاه؛ درونی هایگروه میان متقابل

 نهایی حاصل باشد.می دانشجویان و کارکنان اساتید،

 موازین و اعتقادات ها،ارزش گیریشکل تعامالت،این 

دانشگاه است )ثناگو و همکاران،  نظام اجتماعی

محیط دانشگاه  از ادراک دانشجویان (. ابعاد5365

ارتباطی، مشارکتی، دانشجومحوری و شامل چهار جو: 

(. مطالعات 5361معنوی است )نوروزی و همکاران، 

 عملکردبا ه کیفیت محیط دانشگادهد که نشان می

انسجام تحصیلی و  ،فرسودگی تحصیلی، تحصیلی

رابطه دارد )مرزوقی و همکاران،  اجتماعی دانشجویان

 (.5363محمدی و همکاران،  ؛5363

گاه می  هایی را برای      جو و محیط دانشگگگ مد یا ند پ توا

شد     شته با شجویان به دنبال دا ها ی آنکه از جمله ،دان

گیری اهداف پیشگگرفت سگگرزندگی تحصگگیلی و جهت 

است   ذهنی سالمت  دارمعنا شاخص  است. سرزندگی  

 را (. سرزندگی تحصیلی  2052همکاران،  و )سولبرگ 

دانند می متعلمان در نشگگا  وجود و خسگگتگی نبود

در  علمی پیشگگرفت و درس شگگدن بهتر باعث که

مان  یب  گرددمی متعل کاران،   پورسگگگگدانی)حب و هم

 تحصیلی سرزندگی (2003و مارش ) (. مارتین5361

با  برخورد در آموزاندانش آمیزموفقیت توانایی به را

از نظر سگگاره و  اند.کرده تعریف تحصگگیلی هایلشچا

صیلی  سرزندگی  (2053) دیگران ساده  تح  و راهی 

 بهزیسگگگتی     سگگگگازیمفهوم    و درک برای  مفیگگد  

در مجموع  اسگگت. تحصگگیلی بافت در آموزاندانش

 انطباق و مثبت، سازنده  پاسخ  به تحصیلی  سرزندگی 

های  عرصگگگگه در که  موانعی و ها چالش  انواع به 

 آوریتاب و دارد اشگگاره شگگوند؛می تحصگگیلی، تجربه

سی   یزمینه در چارچوب را تحصیلی  شنا  مثبت روان

 برای متعلمان توانایی به صگگورت و کندمی منعکس

 های تحصگگیلیچالش و موانع با برخورد در موفقیت

در نظر  هستند،  معمول تحصیلی  زندگی مسیر  در که

ست )پوتواین و همکاران،    عوامل (. 2052گرفته شده ا

 سطح  توان در سه تحصیلی را می  سرزندگی  در مؤثر

در  مشگگارکت و آموزشگگگاه به مربو  عوامل روانی،

ند  یل،  فرآی مل  و تحصگگگ  و خانواده  به  مربو  عوا

چاری، زاده و حسینبندی کرد )دهقانیدسته همساالن

پور سگگگدانی و های یادگیری )حبیب   (. سگگگبک 5365

( و حمگگایگگت اجتمگگاعی )مرادی و 5361همکگگاران، 

بینی کننگگده سگگگرزنگگدگی        ( پیش  5361همکگگاران،   

 تحصیلی دانشجویان است.

 محیط از ادراک تأثیر تحت که متغیرهای دیگری از

پیشرفت است.    اهداف گیریجهت دارد، قرار دانشگاه 

 کاملترین و ترینبرجسگگته از یکی پیشگگرفت اهداف

 آمیز افراد،موفقیت  عملکرد ادراک برای ها چارچوب 

صوص  به شی  هایحیطه در خ ست   مهارتی و آموز ا

 توسگگط دویک و نظریه این (.2050فلوم،  و )کاپالن

ست  شده  ارائه نیکولز ستوار  فرض این بر و ا ست  ا  ا

تکالیف  درباره یادگیرندگان که پیشگگرفتی اهداف که

 و توانایی کیفیت بر کنندمی دنبال شگگانتحصگگیلی

)یعقوبی و گذاردمی تأثیر تکالیف آن به نسبت  اشتغال 

 عنوان بگگه پیشگگگرفگگت (. اهگگداف5361همکگگاران، 

 به و است  آتی هایموقعیت از شناختی  هایبازنمایی

یدی    عنوان مل کل تار  و ذهن فهم در عوا  افراد رف

(. 2053 )دینگر و همکاران، شگگگوندمی گرفته درنظر

اهداف   گیری اهداف پیشگگرفت شگگاملجهت نوع سگگه

 از و اهداف اجتناب گرایشی _عملکرد اهداف تبحری،

شتاقی،    عملکرد ست )م  که تبحری اهداف (.5365 ا

شد  بر ستگی    ر سلط  و شای تمرکز  تکالیف انجام در ت

شی  _عملکرد اهداف دارند. شخص  معنای به گرای  م

ستگی   کردن سه  در افراد شای ست  با مقای  و دیگران ا

 از افراد کردن دوری به که اجتناب_عملکرد اهدف

شاره  شایستگی   عدم  از هاآن که معنا این به دارند؛ ا

(. 2053همکاران،   و نیسگگگتند )دینگر  بدتر  دیگران

کنند، بر  دانشگگگجویانی که هدف تبحری را اتخاذ می     
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ستگی در یک تکلیف         شای سترش قابلیت و  شد و گ ر

کنند. در مقابل، افرادی که یک       تحصگگگیلی تکیه می 

به نشگگگان دادن    هدف عملکردی را انتخاب می   کنند 

پردازند )رسگگتگار و شگگایسگگتگی نسگگبت به دیگران می

 (.  5361همکاران، 

در رابطه با اهمیت و ضگگرورت موضگگوع باید گفت که  

نها منجر به پیشگگرفت و کیفیت محیط دانشگگگاه نه ت

های  اصگگالی یادگیری شگگده بلکه موجب ایجاد برنامه 

صر به فرد در جهت تنوع، ترویج وحدت و کاهش    منح

شگاه می  (. 2001شود )بیرد،  نابرابری اجتماعی در دان

دانشگاه با جو سازمانی منفی فاقد آزاداندیشی، اعتماد،  

خونگرمی و همبسگگگتگی اسگگگت، در چنین شگگگرایطی 

ضایت،   سک  یروحیهر سطح  ری پذیری و خالقیت در 

(. 5365مبارکی و همکاران،   پایین قرار دارد )حسگگگن 

 شگگکل شگگناختی و جو روان به دانشگگگاه، که محیط

 مهم هایحوزه از یکی دارد، اشاره  آموزشگاه  فیزیکی

شجویان  زندگی ست؛  دان سیاری  هاآن زیرا ا وقت  از ب

محیطی کنند. چنین می سپری  آن محیط در را خود

تواند اثرات مثبت یا منفی بر سرزندگی تحصیلی و   می

شته باشد. پژوهشگر      جهت گیری اهداف دانشجویان دا

ی ای که به بررسدر بررسی پیشینه پژوهش، به مطالعه

نقش جو دانشگگگاه بر سگگرزندگی تحصگگیلی و اهداف    

پیشرفت دانشجویان و به ویژه در دانشگاه سیستان و       

رد نکرد. از این رو این خود بلوچسگگگتان بپردازد برخو 

ای برای انجام این مطالعه شگگگد. بنابراین هدف        انگیزه

صلی این مطالعه تعیین رابطه  ی بین ادراک از محیط ا

دانشگگگاه با سگگرزندگی تحصگگیلی و اهداف پیشگگرفت   

 دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان است.

 هامواد و روش
نظر  از و کاربردی هدف نظر از حاضگگر مطالعه        

است. جامعه آماری آن کلیه  همبستگی توصیفی روش

ستان و           سی شگاه  صیالت تکمیلی دان شجویان تح دان

سال تحصیلی        5361-61بلوچستان در نیمسال دوم 

دختر(  بود  5023پسگگگر و  636نفر ) 2052به حجم  

دختر(  395پسگگگر و  999نفر ) 5923که از این تعداد 

شد       سی ار شنا سر و   222نفر ) 331و در مقطع کار پ

دختر( در مقطع دکترای تخصگگصگگی مشگگغول به  592

به شگگگیوه نمونه       ای در گیری طبقه تحصگگگیل بودند. 

ساس فرمول نمونه    سترس و بر ا گیری کوکران تعداد د

نفر مقطع کارشناسی ارشد  521دانشجوی پسر )   590

دانشگگگجوی دختر  593نفر مقطع دکتری( و  39و 

نفر مقطع  29ارشگگد و  نفر مقطع کارشگگناسگگی  539)

نمونه  دانشگگگجو به عنوان   323دکتری( و در مجموع 

ند.      عه قرار گرفت به   آوری دادهجمع ابزارمورد مطال ها 

 این شری بود: 

زاده تحصگگیلی دهقگگانی سگگرزندگیالگگف( پرسشگگنامه 

زاده و (: دهقگگگگگگانی5362)چگگگگگگاریو حسگگگگگگین

چگگاری پرسشگگنامه سگرزندگی تحصگگیلی را بگگا  حسگین 

ی مگگارتین تحصگگیل مقیگگاس سگگرزندگیالگگگوگیری از 

طراحگگگی و شگگگامل  2009و مگگگارش کگگگه در سگگگال 

 6ای چهگگار گویگگه بگگود توسگگعه دادنگگد. و پرسشگگنامه 

ای طراحگگی کردنگگد. پرسشگگنامه بگگر اسگگاس    گویگگه

مگگوافقم تگگا   کگگامالًای لیکگگرت از درجگگه 1مقیگگاس 

مخگالفم تنظگیم شگده اسگت. نمگره گگذاری آن        کامالً

باشگگد. مگگوافقم مگگی مالًکگگا= 1مخگگالفم تگگا  کگگامالً=5از 

حگگداقل و حگگداکثر نمگگره در ایگگن پرسشگگنامه بگگه     

 11اسگگت. هرچگگه نمگگره فگگرد بگگه     11و  6ترتیگگب 

تگگر باشگگد نشگگانه سگگرزندگی تحصگگیلی بگگاالتر  نزدیگگک

اسگگگت. مقگگگدار پایگگگایی پرسشگگگنامه در مطالعگگگه    

( بگگا اسگگتفاده از 5362) چگگاریزاده و حسگگیندهقگگانی

. ب( بگگه دسگگت آمگگد  99/0ضگگریب آلفگگا کرونبگگا ،  

 مه جگگگوّ دانشگگگگاه نگگگوروزی و همکگگگاران پرسشگگگنا

ویگگه و چهگگار  گ 29(: ایگگن پرسشگگنامه دارای  5361)

 9) گویگگه(، جگگوّ مشگگارکتی 9) جگگوّ ارتبگگاطی یمؤلفگه 

گویگگگه( و جگگگوّ  3) گویگگگه(، جگگگوّ دانشگگگجومحوری 

باشگگد. پرسشگگنامه بگگر اسگگاس گویگگه( مگگی 9) معنگگوی

ای لیکگگرت از خیلگگی کگگم تگگا خیلگگی گزینگگه 1طیگگف 

گگگگذاری آن از نظگگگیم شگگگده اسگگگت. نمگگگره زیگگگاد ت

=خیلگگی زیگگاد اسگگت. حگگداقل و  1=خیلگگی کگگم تگگا  5

اسگگت.  531و  29حگگداکثر نمگگره در ایگگن پرسشگگنامه 

نشگگان از  ،نزدیکتگگر باشگگد 531هرچگگه نمگگره فگگرد بگگه 

جگگگو دانشگگگگاهی مطلگگگوب دارد. مقگگگدار پایگگگایی    

 ر مطالعگگگگه نگگگگوروزی و همکگگگگاران پرسشگگگگنامه د

 39/0ا کرونبگگا ، ( بگگا اسگگتفاده از ضگگریب آلفگگ5361)

 یشگگده تجدیگگدنظر یبگگه دسگگت آمگگد. ه( نسگگخه

 پیشگگرفت الیگگوت و مورایامگگا  اهگگداف یپرسشگگنامه

 2005گریگگگگور در سگگگال (: الیگگگوت و مگگگک2003)



 رابطه جو دانشگاه با...                                                                                                                                          343

 6331پاییز ،  3شماره ی،هشتم سال  شاپور،جندی آموزش یتوسعه پژوهشی-ی علمیفصلنامه

 بگا  را پیشگرفت  هگدف  یپرسشگنامه  اصگلی  ینسگخه 

 در ارجگگح فراگیگگران  اهگگداف سگگنجش هگگدف

 بگه  توجگه  بگا  دادنگد.  توسگعه  پیشگرفت  هگای موقعیت

 یانکگار نسگخه   غیرقابگل  هگای محگددودیت  برخگی 

ی نسگگخه 2003مورایامگگا در سگگال  و اصگگلی، الیگگوت

 را پیشگرفت  هگدف  یپرسشگنامه  یشگده  تجدیگدنظر 

 52 از شگده  نظگر  تجدیگد  ینسگخه  دادنگد.  توسگعه 

 گرایشگی _و چهار بعگد: شگامل اهگداف تسگلطی     گویه

 اجتنگگگابی_اهگگگداف تسگگگلطی (،5،3،9 هگگگای)گویگگگه

رویکگگگرد -اهگگگداف عملکگگگرد(، 1،6،55هگگگای )گویگگگه

اجتنگگاب _( و اهگگداف عملکگگرد 3، 1، 2هگگای ویگگه)گ

( تشگگگکیل شگگگده اسگگگت.   9،50،52هگگگای )گویگگگه

ای لیکگرت از  درجگه  1پرسشنامه بگر اسگاس مقیگاس    

مگوافقم تنظگیم شگده اسگت.      کگامالً مخالفم تگا   کامالً

 کگگامالً=1مخگگالفم تگگا   کگگامالً=5گگگذاری آن از نمگگره

ثر نمگگره در ایگگن باشگگد. حگگداقل و حگگداکمگگوافقم مگگی

باشگگد. هرچگگه مگگی 90و  52پرسشگگنامه بگگه ترتیگگب  

گیگری بهتگر   نزدیکتر باشگد نشگانه جهگت    90نمره به 

یگگن پرسشگگنامه توسگگط   اهگگداف پیشگگرفت اسگگت. ا  

( مگگورد اعتباریگگابی قگگرار  5361)شگگکری و همکگگاران

 هگر  بگرای  درونگی  همسگانی  ضگرایب  که ،گرفته است

 گرایشگگی، هگگدف _تبحگگری هگگدف ابعگگاد یگگک

 رویکگردی و در _عملکگرد  هگدف  اجتنگابی، _تبحگری 

بگا   برابگر  ترتیگب  بگه  اجتنگابی _عملکگرد  هدف نهایت،

بگگگه دسگگگگت آمگگگگد. در   91/0و  91/0، 33/0، 31/0

ابزارهگگگای  روایگگگی تعیگگگین مطالعگگگه حاضگگگر بگگگرای

در . شگگد اسگگتفاده محتگگوا روایگگی روش پگگژوهش از

اسگگاتید دانشگگگاه   توسگگط ایگگن راسگگتا پرسشگگنامه 

گرفگگت و  قگرار  تأییگگد سیسگتان و بلوچسگتان مگورد   

 همگان  هگا پرسشگنامه  گردیگد کگه   اطمینگان حاصگل  

 از سگنجد و مگورد نظگر پژوهشگگر را مگی     خصیصگه 

 تعیگگین باشگگند. بگگرایمگگی برخگگوردار الزم اعتبگگار

 شگگد اسگگتفاده کرونبگگا  آلفگگا پایگگایی ابگگزار، از آزمگگون

بگگرای پرسشگگنامه سگگرزندگی    مقگگدار ضگگرایب  کگگه

و  33/0، بگگگرای محگگگیط دانشگگگگاه  35/0تحصگگگیلی 

 گرایشگی، هگدف  _تبحگری  هگدف  ابعگاد  یک هر برای

 رویکگردی و در _عملکگرد  هگدف  اجتنگابی، _تبحگری 

 ترتیگگب بگگه اجتنگگابی_عملکگگرد هگگدف نهایگگت،

بگگه دسگگت آمگگد.     92/0و  91/0، 91/0، 96/0برابگگر

دهنگگده آن اسگگت کگگه دسگگت آمگگده نشگگانهضگگرایب بگگ

هگگگگای مگگگگورد نظگگگگر از پایگگگگایی الزم پرسشگگگگنامه

 ضگگگریب از هگگگاداده تحلیگگگل برخوردارنگگگد. بگگگرای 

 spss21 افگگزار نگگرم کمگگک بگگا پیرسگگون همبسگگتگی

 .شد استفاده

 هایافته
دانشجوی تحصیالت  323در مطالعه حاضر تعداد     

تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در 

از  ند کهمورد مطالعه قرار گرفت 5361ماه اردیبهشت

درصد پسر،  36/16درصد دختر و  95/10این تعداد 

 91/19های فنی و مهندسی و درصد در رشته 31/13

درصد در مقطع  5/35های علوم انسانی، درصددر رشته

درصد در مقطع دکترای  6/53ارشد و کارشناسی

ای بررسی تخصصی مشغول به تحصیل بودند. بر

ها به متغیرهای تحقیق از وضعیت پاسخگویی آزمودنی

 5آمار توصیفی استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 گزارش شده است. 
  گزارش توصیفی متغیرهای پژوهش -1 شماره جدول

 متغیرها
حداقل 

 میانگین

 حداکثر

 میانگین
 میانگین

 انحراف

 معیار

 272/0 88/3 5 2 جوّ ارتباطی

 703/0 75/3 5 83/1 جوّ مشارکتی

 757/0 21/3 5 5/1 دانشجومحوریجوّ 

 873/0 51/3 5 33/1 جوّ معنوی

 533/0 27/3 5 82/1 جوّ دانشگاهی )کل(

 733/0 32/3 5 52/1 سرزندگی تحصیلی )کل(

مدار اهداف تسلط

 813/0 7/3 5 33/1 گرایشی

مدار اهداف تسلط

 733/0 28/3 5 1 اجتنابی

 772/0 22/3 5 27/1 اهداف عملکرد گرایشی

 787/0 72/3 5 33/1 اهداف عملکرد اجتنابی

 207/0 27/3 5 2 اهداف پیشرفت )کل(

های جدول فوق میانگین جوّ دانشگاه و بر اساس یافته

های ارتباطی، مشارکتی، های آن )جوّمؤلفهتمامی 

محوری و معنوی(، سرزندگی تحصیلی و  دانشجو

های آن )اهداف: تسلط مؤلفهاهداف پیشرفت و تمامی 

 مدار اجتنابی، عملکرد گرایشی، مدار گرایشی، تسلط
باشد باالتر می 3عملکرد اجتنابی( از میانگین فرضی 

که به این معناست از نظر دانشجویان، جوّ دانشگاه 

ز ها اباشد، آنسیستان و بلوچستان نسبتا خوب می
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سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت نسبتا خوبی هم 

 برخوردارند. 

رابطه بین جوّ دانشگاه با سرزندگی  یبررس برای

 ونپیرس همبستگی ضریب تحصیلی دانشجویان، از

گزارش  2ه نتایج آن در جدولکاست  شده استفاده

  شده است.
 های آن( با سرزندگیمؤلفهجوّ دانشگاه )و  متقابل همبستگی ضرایب -2 جدول

 تحصیلی دانشجویان

 متغیر

    
    

    
 

ی 
اط

رتب
وّ ا

ج
 

وّ 
ج

ی
کت

ار
مش

 

و 
شج

دان
وّ 

ج

ی
ور

مح
ی 

نو
مع

وّ 
ج

ی 
اه

شگ
دان

وّ 
ج

 

سرزندگی 

 تحصیلی

r 573/0 
522

/0 
531/0 

50

2/0 
737/0 

p 000/0 
000

/0 
000/0 

000

/0 
000/0 

های جدول فوق، بین جوّ دانشگاه و بر اساس یافته

طه راببا سرزندگی تحصیلی دانشجویان  های آنمؤلفه

( که به این >05/0p)مثبت و معناداری وجود دارد

ی امعناست هرچه جوّ دانشگاه مساعدتر باشد، به گونه

 که دانشجویان از جوّهای ارتباطی، مشارکتی، دانشجو

محوری و معنوی دانشگاه رضایت بیشتری داشته 

باشند، سرزندگی تحصیلی دانشجویان نیز افزایش پیدا 

 کند. می

رابطه بین جوّ دانشگاهی با اهداف  بررسی برای

 دهش استفاده پیرسون همبستگی ضریب ، ازپیشرفت

  گزارش شده است. 3است که نتایج آن در جدول 
اه )و دانشگاهداف پیشرفت دانشجویان جوّ  متقابل همبستگی ضرایب -3 جدول

 های آن( با مؤلفه

 متغیر

ی
اط

رتب
وّ ا

ج
ی 

کت
ار

مش
وّ 

ج
ی 
ور

مح
و 

شج
دان

وّ 
ج

 

ی
نو

مع
وّ 

ج
ی 

اه
شگ

دان
وّ 

ج
 

اهداف 

  مدارتسلط

 گرایشی

387/0 33/0 328/0 281/0 505/0 

اهداف 

  مدارتسلط

 اجتنابی

352/0 317/0 501/0 303/0 583/0 

اهداف 

عملکرد 

 گرایشی

337/0 537/0 238/0 203/0 38/0 

اهداف 

عملکرد 

 اجتنابی

322/0 357/0 327/0 
332/

0 
523/0 

اهداف 

 پیشرفت
577/0 573/0 373/0 302/0 71/0 

 معنادار هستند01/0در سطح کمتر از  تمام ضرایب همبستگی

های جدول فوق، بین جوّ دانشگگگگاه و بر اسگگگاس یافته

شرفت   های آنمؤلفهتمامی  رابطه مثبت و با اهداف پی

  ،( که به این معناسگگت>05/0p) معناداری وجود دارد

ای که هرچه جوّ دانشگگگگاه مسگگگاعدتر باشگگگد، به گونه

دانشگگگجویگگان از جوّهگگای ارتبگگاطی، مشگگگگارکتی،         

دانشگگجومحوری و معنوی دانشگگگاه رضگگایت بیشگگتری 

شرفت بهتری نیز برخوردار      شند، از اهداف پی شته با دا

   بود. خواهند

  بحث
سرزندگی تحصیلی و تمرکز بر اهداف پیشرفت دو     

انند تودوران تحصیلی است که میمقوله بسیار مهم در 

تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله جوّ دانشگاه قرار 

ی بگیرند. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه

جوّ دانشگاه با سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و 

گاه، دانشجو  بلوچستان انجام گرفت. در بررسی وضعیت

سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان، 

نشان داد که جوّ دانشگاه باالتر از  5های جدول یافته

متوسط و نسبتا مساعد است که البته با وضعیت 

ه های مطالعمطلوب آن فاصله دارد. این یافته با یافته

( که نشان داد از دید 5361)نصرتی هشی و همکاران

های آن مؤلفهشگاه اصفهان و دانشجویان جوّ دان

 ، مشارکتی، دانشجومحوری و معنوی()جوّهای ارتباطی

چنین باشد. همسو میباالتر از متوسط هستند هم

نشان داد که دانشجویان تحصیالت  5های جدول یافته

تکمیلی از سرزندگی تحصیلی باالتر از متوسط 

 .که البته با وضعیت مطلوب آن فاصله دارد ،برخوردارند

مطالعه عباسی و  هایاین یافته با یافته

(که نشان داد دانشجویان پرستاری 5361)همکاران

دانشگاه علوم پزشکی اراک از سرزندگی تحصیلی باالتر 

باشد. دیگر سو میهم، برخوردار بودند، از متوسط

نشان داد که دانشجویان تحصیالت  5ی جدول یافته

ند متوسط برخوردارتکمیلی از اهداف پیشرفت باالتر از 

که البته با وضعیت مطلوب آن فاصله دارد. این یافته با 

( که نشان 5363)بلوطبنگان های مطالعه اکبرییافته

داد دانشجویان علوم پزشکی سمنان از اهداف پیشرفت 

 باشد.سو میباالتر از متوسط برخوردار بودند هم
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سی رابطه  سرزندگی تحصیلی     در برر شگاه با  ی جوّ دان

نشگگان داد  3و  2های جدول و اهداف پیشگگرفت، یافته

که بین جوّ دانشگگگاه با سگگرزندگی تحصگگیلی و اهداف  

پیشگگرفت دانشگگجویان رابطه مثبت و معناداری وجود  

 ای که بررسی دارد. در بررسی پیشینه پژوهش مطالعه  

زندگی تحصگگیلی و اهداف  ی جوّ دانشگگگاه با سگگررابطه

شاهده نگردید اما مطالعات نزدیک     شرفت بپردازد م پی

تایید می      یافته را  به عنوان نمونه نوروزی و   کند.  این 

کاران  که     5361)هم ند  یافت گاه     جوّبین  ( در دانشگگگ

باطی، مشگگگارکتی، دانشگگگجومحوری، معنوی(   با   )ارت

صفهان       شگاه ا شجویان دان صیلی دان بطه را انگیزش تح

( دریافتند  5363)مرزوقی و همکاران د دارد.مثبت وجو

و  بینی کننده مثبتکیفیت محیط دانشگگگگاه پیشکه 

معنادار عملکرد تحصگگیلی دانشگگجویان علوم پزشگگکی  

( 5363). محمدی و همکاراندانشگگگاه شگگیراز اسگگت  

ک      ند  یافت گاه پیش     هدر یت محیط دانشگگگ   بینیکیف

نده  نا کن دار فرسگگگودگی تحصگگگیلی و ی منفی و مع

ی مثبت و معنادار انسگگجام کننده بینییشهمچنین پ

دانشگگگاه شگگیراز  تحصگگیلی و اجتماعی دانشگگجویان  

( دریافتند که 5363)نژادپیروی و محمدی باشگگگد.می

عاطفی  تعهد ترقوی کنندة بینیپیش جوّ آموزشگگگی،

یان   عد  و اسگگگگت دانشگگگجو جام   ب ماعی  انسگگگ  اجت

شجو  ستاد _دان شی،  از ا  بینیپیش ترینقوی جوّ آموز

 جنسیت،  حسب  بر عاطفی دانشجویان  تعهدی کننده

 است. نتایج  آنان سکونت  محل و تحصیلی  های رشت 

  مطالعه نصگگرتی هشگگی و همکاران در آمده به دسگگت

 و دانشگاه  جوّ بین امر کلیت در که داد نشان  (5361)

جویگگان   خودکگگارآمگگدی  بعگگاد  و دانشگگگ تالش، آن ا ( 

 وجود مستقیم  و مثبت رابطه پشتکار(  و خودتنظیمی

جوّ  هایمؤلفه بین ارتبا  بررسگگی در چنینهم دارد.

 از حاکی نتایج دانشگگجویان خودکارآمدی با دانشگگگاه

دانشگگگاه )جوّ  جوّ هایمؤلفه از یک هر بین شگگد، آن

جوّ  و محوری جوّ دانشگگجو ارتباطی، جوّ مشگگارکتی،

 برقرار رابطه دانشگگگجویان کارآمدی خود با معنوی(

های این مطالعه بین جوّ ارتباطی یافتهاست. بر اساس   

شجویان         شرفت دان صیلی و اهداف پی سرزندگی تح با 

 برخورد رابطه وجود داشت. باید گفت که در دانشگاه،  

 بسیار مهم  شایسته،   اشخاصی   عنوان به دانشجویان  با

ست.   شبیه  موجوداتی عنوان به فراگیران با اگر ا

 که رودمی آن بیم شود،  برخورد ربات به

سبت  هاآن نگرش و و عالیق عواطف تمام  ن

 محیط نوع هر یا دانشگگگگاه آموزش، به

شی   رکود  شرایط  امر این شده،  منفی آموز

 معنای به یادگیری و آورد فراهم را فکری

کاران،   نگیرد )شگگگکوری صگگگورت واقعی یا و هم ن

 و رفتار کنندة تعیین آموزشی،  جوّ (. 5331

 کیفیت کلی طور به و کالسگگی یادگیری

 به بود؛ خواهد آموزشگگی محیط در زندگی

 بر تنها نه مثبت، جوّ آموزشگگی که نحوی

شرفت  صیلی،  پی  رفتارهای کاهش بر بلکه تح

)نوروزی و بود مؤثر خواهد  کالسگگگی هنجار هب نا 

ئو  بگگاور بگگه (. 5361همکگگاران،    ( و 2001) زا

ستاد  بین تعامل شیوه  همکاران   و راهنما ا

 تجارب دانشجویان  کیفیت بر مستقیماً  دانشجو 

 مثبتی نتایج خوب رابطه یک گذارد.می اثر

 مندعالقه که داشت  خواهد بر در آنان برای

 گروه و  رشگگته به دانشگگجویان سگگاختن

 و تحصگگیلی دوره به موقع تکمیل آموزشگگی؛

 آن از آموزشی،  گروه در مثبت محیطی ایجاد

اند. چنانچه کیفیت روابط دانشگگجویان باال باشگگد  جمله

 کیفیتهای آموزشی با  توان انتظار داشت که هدف می

)بهادر و همکاران،  و سگگگهولت بیشگگگتری تحقق یابند

ته   5363 یاف عه بین جوّ      (. اسگگگگاس  طال های این م

دانشگگگجومحوری با سگگگرزندگی تحصگگگیلی و اهداف      

مطالعه اشگگت. در پیشگگرفت دانشگگجویان رابطه وجود د

( رابطه جوّ دانشگگجومحوری 5361)نوروزی و همکاران

  زش تحصگگگیلی و در مطالعه نصگگگرتی هشگگگی   با انگی 

با خودکارآمدی     ( رابطه جوّ دانشگگگجومحوری 5361)

شجویان   ساس      تحصیلی دان ست. بر ا سیده ا به اثبات ر

سرزندگی    یافته شارکتی با  های این مطالعه بین جوّ م

ان رابطه وجود تحصگگیلی و اهداف پیشگگرفت دانشگگجوی

شت. ترنر   که تحقیقی ( در2001)پاتریک و دا

 در انگیزشگگگی عوامل تأثیرات بررسگگگی به

 یادگیری هایدر فعالیت دانشگگجویان مشگگارکت

سیدند  نتیجه این به پرداختند، کالس  که ر

 هایفعالیت در دانشگگجویان مشگگارکت میزان

 عوامل  به  بسگگگتگی درس، یادگیری کالس 

 درس کالس در معلم که دارد انگیزشگگی
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 که داد نشگگان ( 2009کند. واکوب )می ایجاد

ستفاده  شارکتی  تدریس روش از ا ی ارائه و م

 انگیزش تواند میزانمی فراگیران به بازخورد

 را فراگیران اشگگتغال داده، افزایش را آنان

ببرد. بر اسگگاس  باال یادگیری هایفعالیت برای

سگگگرزندگی   های این مطالعه بین جوّ معنوی با     یافته  

تحصگگیلی و اهداف پیشگگرفت دانشگگجویان رابطه وجود 

( رابطه  5361)اشگگگت. در مطالعه نوروزی و همکاران   د

جو معنوی با انگیزش تحصگگیلی و در مطالعه نصگگرتی   

مدی       5361هشگگگی ) کارآ با خود طه جو معنوی  ( راب

عه موالزاده و همکاران     تحصگگگیلی طال ( 5362)و در م

صیلی    شرفت تح شجویان  رابطه هوش معنوی با پی  دان

 به اثبات رسیده است. 

ی جگگگوّ دانشگگگگاه بگگگا  ی رابطگگگهدر تببگگگین یافتگگگه

سگگگگگرزندگی تحصگگگگگیلی و اهگگگگگداف پیشگگگگگرفت 

تگگوان گفگگت کگگه هرگگگاه اسگگاتید بگگه دانشگگجویان مگگی

 دربگارة  خگود را  صگورت واضگح و روشگن انتظگارات    

هگگای آموزشگگی و  مطلگگوب فعالیگگت  اسگگتانداردهای

 و شگفاهی  بگه ارائگه بگازخورد    پژوهشگی بیگان کننگد،   

 کتبگگی بگگه دانشگگجویان بپردازنگگد، تصگگمیمات و    

 هگگایفعالیگگت بگگرای انتظگگار مگگورد اسگگتانداردهای

بگر   تأکیگد را به اطگالع دانشگجویان برسگانند )    کالسی

 و تصگمیمات  بگرای  دانشگجویان  جگوّ ارتبگاطی(، از  

هگا  نظرخگواهی کننگد، بگه آن    کالسگی  مسگائل  حگل 

 کالسگی  هگای فعالیگت  تگدوین  فرصگت دهنگد تگا در   

 هگای ایگده  و پیشگنهادها  ارائگ   به و باشند سهیم خود

 چگه  بگر جگوّ مشگارکتی(، هگر     تأکیگد ) جدید بپردازن

 دانشگگجویان بگگا در کارهگگا دانشگگگاه نمسگگؤوال

 و باشگند  نیازهایشگان  پاسگخگوی  داشگته،  همکگاری 

والن ؤاسگگاتید و مسگگ کگگه کننگگد احسگگاس آنگگان

 هایشگان خواسگته  جهگت  کننگد در می تالش دانشگاه

 یگا  باشگند  داشگته  را ممکن عملکرد حداکثر

    کگه  ، دهگد  دسگت  دانشگجویان  بگه  حگس  ایگن 

 دانشگگاه،  توسگط  شگده  انجگام  اقگدامات 

 آمگوزش  کگه  طگوری  بگه  اسگت؛  دانشجومحور

 شگغلی آینگدة   مسگیر  توسگع   بگه  شگده  ارائگه 

 آموزشگی  کیفیگت  از و کنگد  کمگک  هگا آن

 محیطگی  چنگین هگم  باشگد،  برخگوردار  خگوبی 

 و شگود  فگراهم دانشگگاه   در بگاز  و مطلگوب 

 نشگا   و شگادابی  احسگاس  دانشگجویان  بگه 

 شگده  ارائگه  آمگوزش  و دهگد  دسگت 

 زمینگ   را در یگادگیری دانشگجویان   هگای مهارت

 تأکیگد )دهگد  مسگلله ارتقگا   حگل  و خودیگادگیری 

 اسگاتید  و نمسگؤوال بگر جگوّ دانشگجو محگوری(،     

 هگای آرمگان  و اهگداف  بگه  نسگبت  دانشگگاه 

والن و پایبنگگد باشگگند، مسگگؤ  دانشگگگاه دینگگی

 فگرای   و عبگادت  انجگام  بگه  نسگبت  اساتید 

 دانشگجویان حسگاس باشگند،    و خگود  دینگی 

 رفتگگار کگگه کننگگد دانشگگجویان احسگگاس

 تگأثیر  تحگت  دانشگگاه  در اساتید و والنمسؤ

 و اسگت  دینگی  بزرگگان  رفتگار  و گفتگار 

 اگگر  دینی خگود، حتگی   وظایف به انجام نسبت

از  و مقیدنگد،  نباشگد،  کگار  در نظگارتی 

 گفتگگگار و عمگگگل برخگگگوردار هسگگگتند  ت درصگگگداق

 شگاهد  صگورت  آن بگر جگوّ معنگوی( در    تأکیگد )

 هگای فعالیگت  کگه در  بگود  خواهیم دانشجویانی

 در کگه  مشگکالتی  تمگام  در و یگادگیری 

 مگی  مواجگه  هگا آن بگا  اهگداف  به نیل مسیر

 دهنگد  نشگان  تگالش مضگاعف   خگود  از شوند،

سگرزندگی تحصگیلی و اهگداف پیشگرفت بگاال       بگا  و

 کنند.  غلبه موانع بر

 گیرینتیجه
یری گتوان نتیجهی این مطالعه میهابر اساس یافته     

تواند سگگرزندگی تحصگگیلی و کرد که جوّ دانشگگگاه می

اهداف پیشگگرفت دانشگگجویان را تحت تاثیر خود قرار  

های این مطالعه به منظور باال       با توجه به یافته      دهد. 

حصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان بردن سرزندگی ت

دد که اساتید جوّ ارتباطی مناسبی را از گرپیشنهاد می

شجویان  شان انتظاراتسازی شفاف  طریق  و برای دان

کالسی   رخدادهای و مسائل  رسانی پیرامون اطالع

توسگگعه دهند، جوّ مشگگارکتی مناسگگبی را با مشگگارکت  

  و های آموزشی و پژوهشیدر فعالیتدادن دانشجویان  

مات    خاذ تصگگگمی ند، جوّ     ات عه ده کالسگگگی توسگگگ

دانشگگجومحوری مناسگگبی را از طریق توجه به نیازها،  

عالئق و اهداف دانشگگجویان و خروه از حالت موضگگوع 

سبی را از     سعه دهند، جوّ معنوی منا محوری مطلق تو

دینی و  هایآرمان و اهداف به طریق پایبندی
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 برگزاری مراسگگگمدر  والنمسگگگؤ جدی تالش

سبت  در مذهبی سعه دهند. با    های منا مختلف تو

سایر محققان انجام      شی، به  شینه کم پژوه توجه به پی

های  گردد. از محدودیتچنین مطالعاتی پیشگگنهاد می

نه    حدود نمودن نمو به   پژوهش یاین پژوهش م

ستان و           سی شگاه  صیالت تکمیلی دان شجویان تح دان

سایر گروه  بلوچستان  ای  هبود. لذا در تعمیم نتایج به 

 دانشجویی محدودیت خواهد داشت. 

 تشكر و قدردانی
ستخره از پایان       سی   این مقاله م شنا شد   نامه کار ار

تحقیقات آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان رشته 

شد. از همه کسانی که با ما در انجام هر  می چه بهتر  با

شتند به ویژه   شجویان مورد  این مطالعه همکاری دا دان

 نماییم.مطالعه، تشکر می

References   
Abbasi M, Dargahi S, Pirani Z, et al 2015, 

Role of Procrastination and Motivational 

Self-Regulation in Predicting Students’ 

Academic Engagement, Iranian Journal of 

Medical Education. Vol.15, No.23, Pp.160-

169. [In Persian] 

 

Abedini Y, 2015, A structural Model of the 

Relationship between Achievement goals, 

Attitude to Plagiarism and Academic 

Performance in Students, Educational 

measurement and evaluation studies.  Vol.5, 

No.11, Pp.143-160. [In Persian] 

 

Akbari Bbalootbangan A, 2014, Simple and 

Multiple Relationship between Self-efficacy, 

Achievement Goals, and Achievement 

Motivation in Predicting Academic 

Achievement among Students of Semnan 

University of Medical Sciences, Iranian 

Journal of Medical Education. Vol.14, No.9, 

Pp.796-805. 

 

Bahador H, Faraji Armaki A, Ghorbani R, et 

al 2014, Effective Factors on Communication 

between Teacher and Student Medical 

Students of Basic Sciences Level View, Educ 

Strategy Med Sci.Vol.6, No.4, Pp.195-200. 

[In Persian] 

 

Byrd WC, 2004, Assessing campus 
community in the twenty- century. Master’s of 

Science dissertation, Virginia Polytechnic 

Institute and State University. 

Church MA, Elliot AJ, Gable SL, 2001, 

Perceptions of classroom environment, 

achievement goals, and achievement 

outcomes, Journal of Educational 

Psychology. Vol.93, No.1, Pp. 43-54. 

 

Dehghanizadeh MH, Hosseinchari M, 2013, 

Academic buoyancy and Perception of 

Family Communication Patterns: Mediatory 

role of Self- efficacy, Studies teaching and 

learning.Vol.4, No.2, Pp.21-47. [In Persian] 

 

Dinger FC, Dickhauser O, Spinath B, et al 

2013, Antecedents and consequences of 

students' achievement goals: A mediation 

analysis, Learning and Individual 
Differences. Vol.28, Pp.90–101. 

 

Elliot AJ, Murayama K, 2008, on the 

measurement of achievement goals: Critique, 

illustration, and application, Journal of 
Educational Psychology. Vol.100, No.3, 

Pp.613-628. 

 

Elliot AJ, Mc Gregor H, 2001, A 2×2 

achievement goal framework, Journal of 

personality and social psychology. Vol.80, 

No.3, Pp.501-519.  

 

Habibpour Sedani S, Abdeli Sultan Ahmadi J, 

Faeedfar Z 2016, A Study on the learning 

styles of the student of Urmia university of 

medical sciences based on Vark developing 

critical thinking liveliness and achievement 

motivation, Journal of Nursing and 

Midwifery Urmia. Vol.13, No.12, Pp.1089-

1096. [In Persian] 

 

Hasan Mobaraki M, Vaziri M, Giahi Z, 2012, 

the effect of organizational climate on 

entrepreneurial characteristics of university 

staff: the case at Alzahra University, 

Quarterly Journal of New Thoughts on 

Education. Vol.8, No. 2, Pp.115-138. [in 

Persian] 

 

Kaplan A, Flum H, 2010, Achievement goal 

orientations and identity formation styles, 

Educational Research Review. Vol.5, No.1, 

Pp.50-67.  

 

Karimi Moonaghi H, Khorashadizadeh F, 

2015, Nursing curriculum in some developed 

countries and proposed way of applying it in 

the Iranian nursing curriculum A comparative 

study, Journal of Nursing Education.Vol.4., 

No.2, Pp.38-47. [In Persian] 



 353                                                             ناستی زایی و همكاران                                                                            

 6331پاییز ،  3شماره ی،هشتم سال  شاپور،جندی آموزش یتوسعه پژوهشی-ی علمیفصلنامه

Kaya N, Koc E, Topcu D, 2010, An 

exploratory analysis of the influence of 

human resource management activities and 

organizational climate on job satisfaction in 

Turkish banks, The International Journal of 

Human Resource Management. Vol.21, 

No.11, Pp.2031-2051. 

 

Lather AS, Sharma H, 2009, Role and 

Importance of Training Climate for Effective 

Training Programs, Enterprise Risk 
Management. Vol.1, No.1, Pp.72-82. 

 

Lee JQ, McInerney DM, Liem GAD, et al 

2010, The relationship between future goals 

and achievement goal orientations: An 

intrinsic–extrinsic motivation perspective, 

Journal of Contemporary Educational 

Psychology. Vol.35, No.4, Pp.264-279. 

 

Martin AJ, Marsh HW 2008, Academic 

buoyancy: Towards an understanding of 

students’ everyday academic resilience, 

Journal of School Psychology. Vol.46, No.1, 

Pp.53-83. 

 

Marzooghi R, Mohammadi M, Keshavarzi F, 

2014, Presentation of a Causal Model of 

Campus Community Quality, Knowledge 

Sharing and Academic Performance among 

Students of Shiraz University of Medical 

Sciences, Iranian Journal of Medical 
Education, Vol.14., No.8, Pp.704-714. [in 

Persian] 

 

Mohammadi M, Keshavarzi F, Heydari E, 

2014, Causal Model of quality of campus 

community, educational and social integrity 

and Student’s Academic burnout, Journal of 

Psychological Models and Methods, Vol.5., 

No.16, Pp.11-28. [In Persian] 

 

Mohammadi M, Peyravinejad Z 2014, A 

study of the relationship between educational 

climate and intrinsic motivation to study with 

students' affective commitment: case study 

engineering college of Shiraz university, 

Engineering Education in Iran. Vol.15, 

No.60, Pp.71-90. [In Persian] 

 

Molazade A, Gholami M, Hamayeli 

Mehrabani H, et al 2013, Relationship 

Between the Spiritual Intelligence, academic 

Achievement, and Achievement Motivation 

among the Students, Community Health 
Journal. Vol.7. No.2-3, Pp.56-64. 

 

Moradi M, Dehganizade MH, Soleymani 

Kheshab A 2015, Perceived social support 

and academic buoyancy: the mediating role of 

academic self-efficacy beliefs, Studies 

teaching and learning. Vol.7. No.1, Pp.1-24. 

[In Persian] 

 

Moshtaghi S, 2012, Prediction of academic 

achievement by achievement goal orientation, 

Educ Strategy Med Sci. Vol.5, No.2, Pp.89-

94. [In Persian] 

 

Nomali M, Jouybari L, Sanagoo A 2013, 

Student Participation is a key to Any Change: 

The Students' Role in Medical Education 

Reform, Strides Dev Med Educ, Vol.10, No.1, 

and Pp.50-59. [In Persian] 

 

Noroozi RA, Nosrati Hashi K, Hatami M, et 

al 2015, Relationship between University 

Atmosphere and University Students' 

Educational Motivation. (Case Study: Contact 

Quality, Cooperation Quality, Student-

Centeredness, Emotional Relations), Culture 
at the Islamic University. Vol.5, No.1, Pp.77-

100. [In Persian] 

 

Nosrati Heshi K,Najafi M, Amine M, et al 

2016, Relationship between university 

climate and university Students' self-efficacy, 

Education Reaserch. Vol.10, No.43, Pp.1-24. 

[In Persian] 

 

Putwain DV, Connors L, Symes W, et al 

2012, Is academic buoyancy anything more 

than adaptive coping ?, Anxiety Stress 

Coping. Vol.25, No.3, Pp.349-358. 

 

Rastegar A, Talebi S, Seif MH, 2016, A 

model for predicting academic 

procrastination based on personality traits and 

achievement goals among school of nursing 

students, The Journal of Medical Education 

and Development. Vol.10, No.4, Pp.318-332. 

[In Persian] 

 

Sanagu A, Jouybari LM, Mehravar F 2012, 

the perspectives of Golestan University of 

Medical Sciences students regard to 

educational climate and university 

environment, Jentashapir. Vol.3, No.2, 

Pp.303-309. [In Persian] 

 

Sarah M, Paul C, Lisa KM 2013, Well-being, 

Academic buoyancy and educational 

achievement in primary school student, 

http://jmed.ssu.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Rastegar
http://jmed.ssu.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Rastegar
http://jmed.ssu.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Seif
http://jmed.ssu.ac.ir/files/site1/user_files_1227e1/hassanseif-A-10-602-1-cb5188f.pdf
http://jmed.ssu.ac.ir/files/site1/user_files_1227e1/hassanseif-A-10-602-1-cb5188f.pdf
http://jmed.ssu.ac.ir/files/site1/user_files_1227e1/hassanseif-A-10-602-1-cb5188f.pdf
http://jmed.ssu.ac.ir/files/site1/user_files_1227e1/hassanseif-A-10-602-1-cb5188f.pdf
http://jmed.ssu.ac.ir/files/site1/user_files_1227e1/hassanseif-A-10-602-1-cb5188f.pdf


 رابطه جو دانشگاه با...                                                                                                                                          354

 6331پاییز ،  3شماره ی،هشتم سال  شاپور،جندی آموزش یتوسعه پژوهشی-ی علمیفصلنامه

International Journal of Educational 

Research. Vol.62, No.1, Pp.239-248. 

 

Shakurnia A, Motlagh M E, Malayeri AR, et 

al 2005, Students’ Opinion on Factors 

Affecting Faculty Evaluation in Jondishapoor 

Medical University, Iranian Journal of 

Medical Education. Vol.5, No.2, Pp.101-110. 

[In Persian] 

 

Shim M, 2010, Factors influencing child 

welfare employee's turnover: Focusing on 

organizational culture and climate, Children 

and Youth Services Review. Vol.32, No.6, 

Pp.847-856. 

 

Shokri O, Tamizi N, Abdollahpour MA, et al 

2015, Validation of the Achievement Goal 

Questionnaire-Revised Among University 

Students, Biquarterly Journal of Cognitive 

Strategies in Learning. Vol.3, No.4, Pp.107-

122. 

 

Solberg PA, Hopkins WG, Ommundsen Y, et 

al 2012, Effects of three training types on 

vitality among older adults: A self-

determination theory perspective, Psychology 
of Sport and Exercise, Vol.13, No.4, Pp.407-

417. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turner JC, Patrick H 2004, Motivational 

Influences on Student Participation in 

Classroom Learning Activities, Teachers 

College Record. Vol.106, No.9, Pp. 1759-

1785. 

 

Wachob Ph 2006, Methods and Materials for 

Motivation and Learner Autonomy, 

Reflection on English Language Teaching. 
Vol.5, No.1, Pp.93-122. 

 

Yaghobi A, Jahan F, Kordnoghabi R, et al 

2016, Rashid Kh. Effectiveness of Goal 

Setting training on achievement goals and 

achievement motivation, Cognitive strategies 

in learning. Vol.3, No.5, Pp.91-105. [In 

Persian] 

 

Zamani A, Shams B, Farajzadegan Z, et al 

2003, Tabaeian S M. The Viewpoints of 

Clinical Faculty Members about Teaching 

Communication Skills to Medical Students, 

Iranian Journal of Medical Education. Vol.3, 

No.1, Pp.45-51. [In Persian] 

 

Zhao C, Golde CM, McCormick AC 2005, 

More than a signature: How advisor choice 
and advisor behavior affect doctoral student 

satisfaction, Paper prepared for the 

Conference of the American Educational 

Research Association. Montreal, Canada, 

April 12. 

 



 355                                                         ناستی زایی و همكاران                                                                                

 6331پاییز ،  3ی  هشتم ،شمارهسال  شاپور،جندی آموزش یتوسعه پژوهشی-ی علمیفصلنامه

 

The Relationship between University Climate with Academic 

Buoyancy and Achievement Goals of Graduate Students 
 

, 1Purmahyabadi AlirReza  

 2Jenaabadi  Hossein 
3*Nastiezaie Naser  

1: Master Student, Department of Education, Faculty Education and Psychology, 

University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.  
2: Faculty Member, Department of Education, Faculty Education and Psychology, 

University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.  
3: Faculty Member, Department of Educational Planning and Administration, Faculty 

Education and Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Email: n_nastie1354@ped.usb.ac.ir  

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 descriptive-

correlational 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. 
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