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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای آنان از تحصیل

در دانشگاه فرهنگیان ،پردیس عالمه طباطبایی بوشهر بود .همۀ دانشجومعلمان ورودی

سالهای  91و  465( 92نفر) این پردیس در سال تحصیلی  94-93جامعۀ آماری این
پژوهش بودند که با بهکارگیری روش تمامشماری انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها

از پرسشنامۀ دانشجویان دانشکده ( )1998 ,Pace & Kuhاستفاده شد .باتوجهبه نتایج

حاصل از تحلیل رگرسیون دادهها ،مشخص شد که هر سه بُعد تجارب دانشجومعلمان،

شامل ادراک کیفیت تالش و کیفیت محیط و انسجام اجتماعی ،بهترتیب پیشبینیکنندۀ

مثبت معنادار دستاوردهای دانشگاهی آنان است .عالوهبراین ،نتایج حاصل از آزمون t

مستقل نشان داد که بین ابعاد تجارب و دستاوردهای تحصیلی دانشجومعلمان ورودی

سالهای  91با  92تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژهها :تجارب دانشگاهی ،دانشجومعلمان ،دستاوردهای تحصیلی.

			
 .1استادیار ،گروه آموزشی تربیت حرفهای ،دانشگاه فرهنگیان.
 .2استادیار ،گروه آموزشی تربیت حرفهای ،دانشگاه فرهنگیان.
 .3استادیار ،گروه آموزشی تربیت حرفهای ،دانشگاه فرهنگیان.
 .4مربی ،گروه آموزشی تربیت حرفهای ،دانشگاه فرهنگیان.
 .5مربی ،گروه آموزشی تربیت حرفهای ،دانشگاه فرهنگیان.

m.gashmardi@cfu.ac.ir
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مقدمه

وزارت آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران بهمنظور تأمین و تربیت و توانمندسازی منابع انسانی

خود در تاریخ  90/6/28به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری پیشنهاد داد که دانشگاه فرهنگیان را
تأسیس کند و این پیشنهاد در جلسۀ  704مورخ  90/10/6شورای عالی انقالب فرهنگی بهتصویب
رسید (معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان .)1391 ،این دانشگاه نیز رسم ًا از نیمسال دوم

سال تحصیلی  92-91آغاز بهکار کرد .رسالت اصلی این دانشگاه تحقق شایستگیهای چهارگانۀ

عمومی و تربیت اسالمی و تربیتی و موضوعی دانشجومعلمان است (معاونت آموزشی و تحصیالت

تکمیلی دانشگاه فرهنگیان .)1393 ،ازاینرو ،یکی از مسائل مهم این دانشگاه ،مانند سایر مؤسسات

آموزشی تأکیدهایی ملی را
آموزش عالی ،ارزیابی و بهبود اثربخشی آموزشی است .دغدغۀ اثربخشی
ْ

برای ارزیابی نتایج دانشگاهها ایجاد کرده است که اولین بار در اوایل سالهای  1980مطرح شد و
اکنون مِ الکی در دستورالعملهای نوین ارزیابی است (.)Konrad, 2002

اغلب اثربخشی یک مؤسسۀ آموزشی براساس نتایج آن مانند رضایت دانشجویان ،برنامۀ
بهعالوه
ْ

آنان برای ادامۀ تحصیل ،موفقیت و میزان تحقق دستاوردهایشان سنجیده میشود (Pittman,
 .)2003پیشرفت دانشجویان برای تحقق اهداف مهم آموزشی از دستاوردهای دانشگاهی آنان

است ( .)Williams, 2007همچنین دستاوردهای دانشگاهی را میتوان ارزیابی خودگزارششدۀ

دانشجویان از پیشرفتهای بهدستآمده ،منافع کسبشده یا پیامدهای محققشده ازطریق اهداف
آموزشی تعریف کرد که از مشارکت در تجارب دانشگاهی ناشی میشود ( .)Hardy, 2005منظور

دانشگاهی رشد فردی و ذهنی و تحصیلی و حرفهای دانشجویان است که در روند
از دستاوردهای
ْ

تجارب دانشگاهی محقق میشود (اوجی و مرزوقی.)1392 ،

به همین دلیل ،در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی ،فعالیتهای مرتبط با سنجش دستاوردها

بهمنزلۀ تقاضای بیرونی برای پاسخگویی درنظر گرفته شده است ( .)Konrad, 2002میزان

پیشرفت دانشجویان برای تحقق اهداف مهم آموزشی از دستاوردهای دانشجویان است (& Pace
 .)Kuh, 1998میلر )2008( 1این اهداف را در پنج گروه اصلی طبقبندی کرد:

 .1آموزش عمومی ،ادبیات ،هنر و علوم اجتماعی؛  .2رشد و بهسازی فردی و شایستگیهای

اجتماعی؛  .3آموزش علوم و ف ّناوری؛  .4کسب مهارتهای ذهنی و  .5کسب شایستگی حرفهای.
همچنین در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،این اهداف با عنوان ساحتهای ششگانۀ

تعلیموتربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی ،اجتماعی و سیاسی ،زیستی و بدنی ،زیباشناختی و هنر،
اقتصادی و حرفهای و علمی و ف ّناورانه دستهبندی شده است (دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی،
.)1390

1. Miller
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باتوجهبه اهمیت توسعۀ کیفی خدمات آموزشی و تأکید فراوان بر سنجش دستاوردها در سطح ملی

و منطقهای و جهانی ،درک عوامل مؤثر بر بهبود دستاوردهای دانشجویان و رشد علمی آنان برای

مدیران و متخصصان آموزشی مهم است .به همین دلیل ،متخصصان آموزشی زمان و تالش بسیاری
را صرف شناخت چگونگی افزایش تجارب دانشگاهی میکنند .این تالشها برای بهبود برنامۀ کاری

دانشجویان است و به مؤسسات آموزش عالی کمک
و بهبود آموزش و افزایش یادگیری و رشد فردی
ْ

میکند ( .)Konrad, 2002همچنین اگر مدیران و استادان و کارکنان تصویر شفافی از چگونگی

صرف زمان و تالش و تجارب مرتبط به آن و دستاوردهای دانشجویان داشته باشند ،برای ایجاد
فرصت و اجرای تغییرات در برنامهها و محیط دانشگاه بهتر عمل میکنند (  .)Yuh, 2004در

این راستا ،توجه محققان به عوامل متعددی جلب شده است که میتواند در کسب دستاوردهای

دانشجویان و رشد همهجانبۀ آنان مؤثر واقع شود.

دانشجویان مشارکت آنان در فعالیت های دانشگاهی و
از عوامل بسیار تأثیرگذار بر دستاوردهای
ْ

کسب تجارب است (Montelengo, 2002؛ kuh, 1999, 2001, 2003, 2005؛Kinizie,

Schuh & Whitt, 2005؛ Pascrella & Terenzini 2005؛ Zhao, Kuh & Carini,

 2005؛ Bridges, Cambridge, Kuh & Leegwater, 2005؛ Caves, 2006؛Carini,

 Kuh & Klein 2006؛ Miller, 2006؛ .)Rios, 2010

دانشگاهی ترکیبی از رویدادها و فعالیتهایی است که در محیط دانشگاه
تجارب
منظور از
ْ
ِ
انجام میشود و رابطههایی است که هنگام حضور در دانشگاه شکل میگیرد؛ این تجارب شامل

فعالیتهای مرتبط با برنامه یا فوقبرنامۀ درسی ،تعامل و روابط دانشجویان با استادان ،کارکنان و

سایر همدانشگاهیهاست ( .)Mccluskey-Titus, 1996همچنین فرایندها و کیفیت تجارب

دانشجویان در داخل و خارج کالس نیز میتواند مدنظر باشد ( .)Williams, 2007بهعالوه،
برای سنجش تجارب دانشگاهی دانشجویان ،صاحبنظران معیارهای گوناگونی را بیان کردهاند
( ).Koljatic & Lohman, 2003; Pittman, 2003; kuh, 2003در پژوهش حاضر ،برای
سنجش تجارب دانشجویان ،سه معیار کیفیت تالش 1دانشجو ،کیفیت محیط 2دانشگاه و انسجام
گذاری فردی معین
اجتماعی 3مدنظر است .کیفیت تالش را رفتار داوطلبانه ،ابتکاری یا سرمایه
ِ
میکند که دانشجویان برای آموزش عالی خود صرف میکنند ( .)Ashmire, 2000بهعالوه کیفیت
محیط دانشگاه عاملی است که بر رشد کیفیت علمی ،پژوهشی ،فکری ،توانایی زیباشناسی ،کالمی

و تفکر خالق نیز اثر دارد .همچنین توجه به رشد تفکر انتقادی ،تحلیلی و بهسازی شایستگیها

و تواناییهای حرفهای و شغلی مدنظر است و میتواند بر جنبههای گوناگون یادگیری دانشجویان
1. quality of effort
2. quality of environment
3. social integration
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و توسعه و بهبود فردی و روابط با استادان و دانشجویان و مدیران نیز مؤثر باشد (Pittman,
 .)2003همینطور بهگفتۀ تینو )1986( 1انسجام اجتماعی دربردارندۀ رفتارهای مرتبط با مشارکت

اجتماعی است و ارتباط و تعامل دانشجو با سایر دانشجویان و استادان و کادر اداری و نیز حضور

در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه را شامل میشود .بهعبارتدیگر انسجام اجتماعی
دربرگیرندۀ تجارب رسمی و غیررسمیای است که دانشجویان در تعامل با همکالسیها کسب

میکنند (.)Avendano, 2003

پژوهشهای متعددی در زمینۀ رابطۀ تجارب دانشجویان با دستاوردهای دانشگاهی آنان انجام

شده است که نشاندهندۀ تأثیر این تجارب بر کسب دستاوردهای دانشجویان است؛ ازجمله این
ْ
عوامل کیفیت تالش دانشجو (Konrad, 2002؛ Pittman, 2003؛ Avendan, 2003؛

Yuh, 2004؛ Pig, 2000؛ Meyers, 2001؛  Hall, 2004؛ Hardy, 2005؛ Pascrella

& Terenzini, 2005؛ Rios, 2010؛ اوجی و مرزوقی۱۳۹۲ ،؛ کریمی۱۳۹۳ ،؛ & Graham

Gisi, 2000؛  )Eimers, 2001ادراک دانشجویان از کیفیت محیط دانشگاه و انسجام اجتماعی
درون دانشگاه (Kuh & Hu, 2001؛Moser, 2001؛clarke, 2001؛ Hall, 2004؛ Kezar

& Kenizi, 2006؛ Rios, 2010؛ اوجی و مرزوقی 1392،؛ کریمی )1393 ،است.

ازاینرو ،هدف کلی از اجرای این پژوهش بررسی رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای

تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان است و این مطالعه بهدنبال پاسخ به این فرضیات است:

فرضیۀ اول :تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه فرهنگیان رابطۀ

معنادار و مثبتی دارد.

فرضیۀ دوم :ابعاد تجارب دانشجومعلمان ورودی سال  1391با دستاوردهای تحصیلی آنان در

دانشگاه فرهنگیان رابطۀ معنادار و مثبتی دارد.

فرضیۀ سوم :ابعاد تجارب دانشجومعلمان ورودی سال  1392با دستاوردهای تحصیلی آنان در

دانشگاه فرهنگیان رابطۀ معنادار و مثبتی دارد.

فرضیۀ چهارم :براساس سال ورودی ،میان ادراک دانشجویان از ابعاد تجارب دانشگاهی و

دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه فرهنگیان تفاوت معناداری وجود دارد.

باتوجهبه ادبیات ذكر شده ،برخی از پیشینههای پژوهشیِ مرتبط با این پژوهش بدین شرح است:

کریمی ( )1393رابطۀ ویژگیهای فردی و تجارب دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی با

تحلیل دادههای این پژوهش نشان داد
دستاوردهای تحصیلی آنان را در پژوهشی بررسی کرده است.
ِ
که ابعاد تجارب دانشگاهی دانشجویان ،ادراك از كیفیت محیط و كیفیت تالش و انسجام اجتماعی،

1. Tinto
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بهترتیب پیشبینیكنندۀ معنادار دستاوردهای تحصیلی آنان است .اوجی و مرزوقی ( )1392پژوهشی
با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای فردی و تجارب دانشگاهی دانشجویان با دستاوردهای تحصیلی

آنان از تحصیل در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر شیراز انجام دادند .نتایج پژوهش نشان

داد که هر سه ُبعد تجارب دانشجویان ،ادراک از كیفیت محیط و كیفیت تالش و انسجام اجتماعی
بهترتیب پیشبینیكنندۀ معنادار دستاوردهای تحصیلی آنان است .هال ( )2004در پژوهشی با

عنوان ادارک دانشجویان از محیط دانشگاه با تحقق دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه به این

نتیجه دست یافت که بین ادارک دانشجویان از محیط دانشگاه با دستاوردهای تحصیلی آنان رابطۀ

مثبت وجود دارد .پیتمن ( )2003طی مطالعهای با عنوان بررسی رابطۀ تجارب دانشجویان و

دستاوردهای آنان به این نتیجه دست یافت که کیفیت تالش و ادراک دانشجویان از محیط دانشگاهی
با میزان دستاورهای تحصیلی آنان از تحصیل در دانشگاه رابطۀ و معنادار و مثبتی دارد .کنراد

( )2002در مطالعهای با عنوان بررسی رابطۀ کیفیت تالش و میزان رضایتمندی و دستاوردهای

تحصیلی دانشجویان پرستاری به این نتیجه دست یافت که کیفیت تالش بر تحقق دستاوردهای
تحصیلی اثربخش است .لین ( )1997در پژوهشی با عنوان بررسی رابطۀ کیفیت تالش دانشجویان

با دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه به این نتیجه دست یافت که تالش دانشجویان در کسب
تجارب دانشگاهی با دستاوردهای دانشگاهی آنان مرتبط است.

روش پژوهش

ْ
پژوهش کاربردی و ازلحاظ روش ،در زمره پژوهشهای توصیفی و از نوع
ازلحاظ هدف ،این
همبستگی است .همۀ دانشجویان دورۀ کارشناسی پیوستۀ ورودی  91و  465 ( 92نفر) در سال

تحصیلی  94-93جامعۀ آماری پژوهش بودند که با بهکارگیری روش تمامشماری انتخاب شدند.
ْ
ابزارپژوهش پرسشنامۀ تجارب دانشجویان دانشکده )pace & kuh, 1998( 1بود .این پرسشنامه
چهار مؤلفه را در بر میگیرد :کیفیت تالش دانشجو (ابعاد کتابخانه و مرکز ف ّناوری اطالعات،
یادگیری دروس ،ارتباط با مدرسان ،تسهیالت دانشگاهی ،آشنایی با دانشجوها و انجمنها و
کمیتههای دانشجویی) ،کیفیت محیط دانشکده ،انسجام اجتماعی و دستاوردهای دانشگاهی

2

دانشجویان (رشد فردی و تحصیلی و ذهنی و حرفهای) است.

روایی این پرسشنامه با بهکارگیری روش تحلیل گویه و پایایی 3آن ازطریق آلفای کرونباخ4محاسبه

شد .روایی 5زیرمقیاسهای پرسشنامه بین  0.77تا  0.90در نوسان بود .همچنین نتایج نشان داد که

1. college students’ experiences questioners
2. academic achievement
3 . reliability
4. Cronbach’s alpha
5. Validity
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ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0.94و برای زیرمقیاسها بین  0.59تا  0.78در نوسان

است.

یافتههای پژوهش

فرضیۀ اول :تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه فرهنگیان ارتباط
معنادار و مثبتی دارد .برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون چندمتغییره استفاده شد؛ نتایج

تحلیل در جدول  1آمده است.

جدول  :1پیشبینی تحقق دستاوردهای دانشجویان براساس ابعاد تجارب آنان

متغیرمالك

متغیرپیشبین

شاخصها

R

R

2

کیفیت تالش
دستاوردها

0.72

انسجام اجتماعی

0.52

کیفیت محیط

B

T

…Sig

0.33

7.39

0.000

0.16

3.74

0.000

0.36

8.56

0.000

دانشجومعلمان  0.52از واریانس دستاوردهای
یافتههای جدول  1نشان داد که همۀ ابعاد تجارب
ْ

آنان را پیشبینی میکند .براساس ضرایب رگرسیون ،بیشترین قدرت پیشبینیکنندگی مربوط به

ادراک دانشجویان از کیفیت محیط ( B=0.36و ) P<0.000است که پیشبینیکنندۀ مثبت و
معنادار دستاوردهاست و کمترین قدرت پیشبینیکنندگی مربوط به ادراک آنان از انسجام اجتماعی

موجود ( B=0.16و ) P<0.000است که پیشبینیکنندۀ مثبت و معنادار دستاوردهاست.

فرضیۀ دوم :ابعاد تجارب دانشجومعلمان ورودی سال  91با دستاوردهای تحصیلی آنان در

دانشگاه فرهنگیان رابطۀ معنادار و مثبتی دارد .برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون چندمتغییره

استفاده شد؛ نتایج تحلیل در جدول  2آمده است.

جدول  :2پیشبینی تحقق دستاوردهای دانشجویان ورودی  91براساس ابعاد تجارب آن

متغیرمالك

شاخص ها

متغیرپیشبین

R

R

2

کیفیت تالش
دستاوردها

انسجام اجتماعی
کیفیت محیط

0.67

0.46

B

T

…Sig

0.27

3.67

0.000

0.18

2.87

0.005

0.35

5.12

0.000
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براساس یافتههای جدول  ،2همۀ ابعاد تجارب دانشجومعلمان ورودی  0.58 ،91از واریانس
دستاوردها را پیشبینی میکند .براساس ضرایب رگرسیون بهدستآمده ،بیشترین قدرت

پیشبینیکنندگی مربوط به کیفیت تالش ( B=0.40و )P<0.000است که پیشبینیکنندۀ مثبت و
معنادار دستاوردهاست و کمترین قدرت پیشبینیکنندگی مربوط به ادراک آنان از انسجام اجتماعی

موجود ( B=0.13و ) P<0.000است که پیشبینیکنندۀ مثبت و معنادار دستاوردهاست.

فرضیــۀ ســوم :ابعــاد تجــارب دانشــجومعلمان ورودی ســال  92بــا دســتاوردهای تحصیلــی آنــان در
دانشــگاه فرهنگیــان رابطــۀ معنــادار و مثبتــی دارد .بــرای بررســی ایــن فرضیــه از تحلیــل رگرســیون
چندمتغییــره اســتفاده شــد؛ نتایــج تحلیــل در جــدول  3آمــده اســت.
جدول  :3پیشبینی تحقق دستاوردهای دانشجویان ورودی  92براساس ابعاد تجارب آن

متغیر مالك

متغیر پیشبین

شاخصها

R

R

2

کیفیت تالش
دستاوردها

0.76

انسجام اجتماعی

0.58

کیفیت محیط

B

T

…Sig

0.40

6.76

0.000

0.13

2.10

0.03

0.37

6.55

0.000

یافتههای جدول  3نشان میدهد همۀ ابعاد تجارب دانشجومعلمان ورودی  0.46 ،92از

واریانس دستاوردها را پیشبینی میکند .براساس ضرایب رگرسیون بهدستآمده ،بیشترین قدرت

پیشبینیکنندگی مربوط به ادراک دانشجویان از کیفیت محیط ( B=0.35و )P<0.000است
که پیشبینیکنندۀ مثبت و معنادار دستاوردهاست و کمترین قدرت پیشبینیکنندگی مربوط به

ادراک آنان از انسجام اجتماعی ( B=0.18و )P<0.000است که پیشبینیکنندۀ مثبت و معنادار

دستاوردهاست (جدول .)3

فرضیۀ چهارم :براساس سال ورودی ،در ادراک دانشجویان از ابعاد تجارب دانشگاهی

فرهنگیان تفاوت معناداری وجود دارد .برای بررسی این
دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه
ْ
فرضیه از آزمون  tمستقل استفاده شد؛ نتایج تحلیل در جدول  4آمده است.

جدول  :4مقایسۀ ادراک دانشجویان از ابعاد تجارب دانشگاهی و دستاوردهای دانشجویی براساس سال ورودی

متغیر

کیفیت تالش

سال ورودی

N

92

183

91

197

M

109.74

106.58

std

26.87
22.01

df

378

T

0.19

Sig

.0.87

62

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

انسجام اجتماعی

91

197

13.62

کیفیت محیط

91

197

24

دستاوردهای
تحصیلی

91

92
92

92

183
183

197

183

13.92
26.64

58.39

61.29

5.29

378

-0.62

-0.37

10.91

378

-1.37

-0.09

378

-1.18

-0.11

4.58

10.68

18.41

16.27

نتایج جدول  4نشان میدهد ادراک دانشجویان ورودی  92از انسجام اجتماعی ،کیفیت محیط

و دستاوردهای تحصیلی باتوجهبه میانگین باالتر از ادراک دانشجویان ورودی  91و کیفیت تالش

دانشجویان ورودی  91براساس میانگین باالتر از کیفیت تالش دانشجویان ورودی  92است؛ اما
باتوجهبه  dfو  tبهدستآمده ،بهلحاظ آماری ،تفاوت آنها معنادار نیست.
بحث و نتیجهگیری

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ تجارب دانشگاهی دانشجویان با دستاوردهای تحصیلی

آنان از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان-پردیس عالمه طباطبایی بوشهر بود تا ،ضمن تعیین نقش
ابعاد تجارب کسبشدۀ دانشجویان و نیز تأثیر سال ورودی در تحقق دستاوردها ،نشان دهد که
کدامیک از ابعاد ادراک از کیفیت تالش و کیفیت محیط و انسجام اجتماعی در کسب دستاوردهای

دانشگاهی دانشجویان مؤثرتر است.

باتوجهبه نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه ،آشکار شد که ادراک دانشجویان از کیفیت تالش و

کیفیت محیط و انسجام اجتماعی موجود در مؤسسۀ محل تحصیل بهترتیب پیشبینیکنندۀ معنادار
دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه بوده است .بر این اساس ،قویترین پیشبینیکننده برای

دانشجویان ورودی  91و کل دانشجویان ،ادراک کیفیت تالش و برای دانشجویان ورودی  ،92درک
کیفیت محیط مؤسسه بوده است .ضعیفترین پیشبینیکنندۀ دستاوردهای دانشجویان نیز انسجام

اجتماعی آنان است .نتایج این بررسی با مطالعات پیگ ( ،)2000میرز ( ،)2001کنراد (،)2002
پیتمن ( )2003آوندانو ( ،)2003یو ( ،)2004هال( ، )2004هاردی ( ،)2005پاسارال و ترنزی

( ،)2005ریوس ( ،)2010اوجی و مرزوقی ( )2013و کریمی ( )2014دربارۀ ادراک دانشجویان

دربارۀ کیفیت تالش برای یادگیری ،رشد فردی و تحصیلی و پژوهشهای یو ( ،)2004هال()2004
 ،هاردی ( ،)2005پاسارال و ترنزی ( ،)2005ریوس ( ،)2010اوجی و مرزوقی ( )2013و کریمی
( )2014دربارۀ تأثیر مثبت ادراک دانشجویان درخصوص کیفیت محیط دانشگاه و کمیت و کیفیت

مشارکت آنان در کسب تجارب آموزشی و دستاوردهای دانشگاهی و مطالعات گراهام و گیسی

( ،)2000ایمرز ( ،)2001کوه و هو ( ،)2001موزر ( ،)2001کالرک ( ،)2001هال ()2004

 ،کزار و کنیزی ( ،)2006ریوس ( ،)2010اوجی و مرزوقی ( )2013و کریمی ( )2014راجع به
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تأثیر مثبت انسجام اجتماعی بر موفقیت و رشد و تحقق دستاوردهای دانشگاهی همسوست.

قویتربودن قدرت پیشبینیکنندۀ کیفیت تالش نسبت به دو ُبعد دیگرمیتواند حاکی از نگرش

تالشگرایانۀ دانشجویان باشد که معتقدند کاستیهای مربوط به کیفیت محیط و انسجام اجتماعی
دانشگاه را میتوانند با تالش بیشتر و بهتر خود جبران کنند .در تبیین کمبودن قدرت پیشبینی
انسجام اجتماعی میتوان گفت هرچند انسجام اجتماعی منجر به ایجاد یکپارچگی و هماهنگی میان
دانشجویان و سایر منابع انسانی دانشگاه میشود ،اما نداشتن تعامالت مناسب ،دوستانه ،نزدیک و

حمایتگرایانه با سایر دانشجویان ،عدم ارتباط مؤثر و انعطافپذیر با کارکنان اداری و عدم برقراری
استادان باعث میشود که دانشجو ،طی مدت تحصیل در دانشگاه،
ارتباط اجتماعی و تشویقکننده با
ْ
نتواند تجارب مفیدی کسب کند.

در بررسی تفاوت ادراک دانشجویان ورودی  91با  92از کیفیت تالش و کیفیت محیط مؤسسه

و انسجام اجتماعی و دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان ،نتایج حاصل از آزمون

 tمستقل نشان داد که در هیچکدام از ابعاد تجارب دانشجویان و دستاوردهای آنان از تحصیل در

موضوع پژوهشی
دانشگاه تفاوت معناداری وجود ندارد .هرچند با وجود جستوجوی فراوان در این
ْ
یافت نشد ،اما میتوان گفت باتوجهبه ساختار دانشگاه فرهنگیان و شبانهروزیبودن محل تحصیل
و محیط زندگی که دانشجویان همۀ ورودیهای مختلف در کنار هم و در ارتباط با هم هستند و از

خدمات دانشگاهی ،از قیبل خدمات آموزشی ،فضای فیزیکی ،کتابخانه ،مرکز ف ّناوری اطالعات،
خدمات فرهنگی و ورزشی ،تعامالت و ارتباطات موجود ،فعالیتهای فوقبرنامۀ فرهنگی،
انجمنهای علمی و کانونها و تشکلهای دانشجویی یکسانی بهرهمند میشوند ،بین ادراک آنان از

تجارب و دستاوردها تفاوتی معنادار مشاهده نشده است .هرچند انتظار میرود دانشجویان ورودی
های  91بهدلیل حضور بیشتر در محیط دانشگاه تجارب و دستاوردهای بیشتری را کسب کرده و با

ورودی های بعدی تفاوت معناداری داشته باشند.

فرهنگیان تربیتمحور است و مأموریت اصلی آن تأمین ،تربیت ،تقویت و بهسازی منابع
دانشگاه
ْ

انسانی آموزشوپرورش است .آنچه از این پژوهش برمیآید توجه جدی به تقویت ابعاد تجارب
دانشگاهی دانشجومعلمان در نیل به رسالت اصلی این دانشگاه است.

از اینرو ،به مدیران و برنامهریزان و سایر دستاندرکاران پیشنهاد میشود که دانشجومعلمان به

مشارکت بیشتر در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ترغیب شوند و بستر مناسبی آماده شود تا آنان
بتوانند با یکدیگر و با استادان و کارکنان بهتر تعامل کنند .این تعامل میتواند ازطریق فعالسازی

گروههای آموزشی ،تقویت انجمنهای علمی ،کانونها و تشکلهای دانشجویی ،افزایش امکانات
خوابگاهی ،رفاهی و ورزشی و پاسداشت تالشهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی دانشجومعلمان

ایجاد شود که زمینهساز رشد و بهسازی فردی و شایستگیهای اخالقی و صالحیتهای حرفهای

آنان باشد.
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