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 مطالعه ؛ رابطه بين جو آموزشي و انگيزش دروني با تعهد عاطفي

  موردي دانشجويان دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز

 

2زينب پيروي نژاد و 1 مهدي محمدي
   

  

هاي مهندسي براي رابطه بين جو آموزشي و انگيزش دروني دانشجويان رشتهاين پژوهش بررسي هدف كلي از  :�����

ي كارشناس انيدانشجو هيكل شاملي آمار امعهج. بودعهد عاطفي آنان در دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز تحصيل، با ت
ي ريگنمونه روش از استفاده با و نفر 258 مورگان وي كرجس جدول اساس بر كه بود رازيش دانشگاهي مهندس دانشكده

شامل پرسشنامه انگيزش دروني چويي و همكاران ابزار تحقيق . شدند انتخاب نمونه عنوانبهي نسبي اطبقهي تصادف
مقياس و زير) 1962(و پرسشنامه محقق ساخته جو آموزشي با الهام از پرسشنامه جو سازماني هالپين و كرافت ) 2009(

ها توزيع  بين نمونه، كه پس از محاسبه روايي و پاياييبود) 1990 (تعهد عاطفي از پرسشنامه تعهد سازماني آلن و ماير
نتايج . شد استفاده همزمان و گام به گام ونيرگرس ليتحل رسون،يپي همبستگي روشها ازها براي تجزيه و تحليل داده. شد

 ارزش و فشار عالقه، ابعاد .2 ؛است انيدانشجوي عاطف تعهد تريقو كنندهي نيب شيپي آموزش جو ريمتغ .1: نشان داد كه
ي هارشته ت،يجنس حسب بر انيدانشجوي عاطف تعهد كنندگاني نيبشيپ نيتريقو ل،يتحصي براي درون زشيانگ از

 كنندهي نيبشيپ نيتريقو ،يآموزش جو از استاد  ـدانشجوي اجتماع انسجام بعد .3 است؛ آنان سكونت محل وي ليتحص
  .است آنان سكونت محل وي ليتحصي هارشته ت،يجنس حسب بر انيدانشجوي عاطف تعهد

  

 دانشكده ل،يتحص محل ،يعاطف تعهد ،يدرون زشيانگ ،يآموزش جو :هاي كليدي واژه

  .رازيش دانشگاه ،يمهندس
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    مقدمه .1

شود، بيش عالي در قرن بيست و يكم، كه قرن دانش بنيان ناميده ميهاي آموزشسسهؤدانشگاهها و م
تصادي و  اق ـاز اين رو، كيفيت آنها در فرايند توسعه اجتماعي. از پيش در توسعه كشورها نقش دارند
 و ان مگر آنكه رهبر، ايفاي نقش يادشده ميسر نخواهد بود وفرهنگي كشورها سهم بسزايي دارد

 بهنيز  هدف نيا تحقق  و]1[ ارزيابي كيفيت، خود را متعهد سازنددر خصوص دانشگاهها انمدير
 محل هدانشگاي آموزش جو جمله از انيدانشجوي اثربخش بر ثرؤم عوامل بر دانشگاه رانيمد ديكأت

 "يآموزش طيمح" داريپا نسبتاً تيفيك دانشگاه جو. دارد يبستگو شناسايي اين عوامل  ليتحص
 از دانشگاه انادت نتيجه تعامل مستقيم و غيرمستقيم ادراك دانشجويان، كاركنان و اسكه] 2[است
املي توان آن را ويژگيهاي دروني و كيفيت فضاي تع مي"جو آموزشي"بنابراين، در تعريف . است

اين ]. 3[گذاردثير ميأ و بر رفتار افراد آن تزدساميدانست كه يك دانشگاه را از دانشگاه ديگر متمايز 
] 4[شودوسيله ادراك اعضا و توصيفهاي آنان از ويژگيهاي دروني سازمان سنجيده ميفضاي تعاملي به

  ]. 5[است نشگاهدا آن در شده رفتهيپذي اجتماعي هنجارها و اعضاي رفتارها بري مبتن و
 ـانسجام اجتماعي دانشجو : ند ازا، ابعاد جو آموزشي در اين تحقيق عبارتيادشدهاساس تعريف  بر

در اين .  محيط آموزشيـ استاد و انسجام اجتماعي دانشجو ـدانشجو، انسجام اجتماعي دانشجو 
جتماعي دانشجويان مانند تقسيم بندي انسجام اجتماعي متقابل دانشجويان با هم، رضايت از نيازهاي ا

       وظيفه مرتبط نيستداي به اشود كه لزوماًاحترام و روابط گرم و دوستانه غير رسمي را شامل مي
  ].7  و 6[

 با انادت روابط شخصي و غيرشخصي اسزانيم رب ،انادتدر انسجام اجتماعي دانشجو با اس
 استاد اي: رديگيم شكل صورت دو به دانشجو با استاد تعامل اساس، نيا بر. شودكيد ميأانشجويان تد

 ورزد و از دانشجويان فاصلهكيد ميأست، بر ساختار تاكند، هنجارگرهميشه طبق مقررات عمل مي
تواناييهاي  يا اينكه قابليتها و  تحت نظارت مستقيم وي هستندهميشهو دانشجويان ] 7[گيردمي

كند و به هدايت و رهبري  آنان انگيزه ايجاد مي و از طريق نفوذ، درهددميدانشجويان را تشخيص 
  .پردازدهايشان ميانگيزه

 اشاره انيدانشجو با دانشكده برخورد تيرسم بر زيني آموزش طيمح با دانشجوي اجتماع انسجامدر 
 ازي ريجلوگ به ،تينها در وي ليتحص رشته و دانشگاه به انيدانشجو عالقگيموجب بي كه شودمي
  .شوديممنجر  فيوظا دايا دري نوآور و تيخالق ابتكار، بروز

 هب شيپ از شيب مردم ،ينيشهرنش رشد باامروزه،  كهي دانشگاهي هارشته نيترمهم جمله از
 ريبانگيگر مشكالتِ اثربخش حل انتظار آن ازي زمان هر از شيب و اند شده آگاهي زندگ در آن تياهم

اما بهبود اثربخشي و توسعه فناوري براي حل . استي مهندس علومي هارشته دارند، را شان روزمره
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 عوامل و نيازهاي انساني توأم باشد، دستاوردهاي علوم كردن هنگامي كه با لحاظ فقطمشكالت، 
هاي هفلؤاساس م  بر"جو آموزشي دانشكده مهندسي" ].8[كند مهندسي را به كام جامعه شيرين مي

، كاركنان و انادتت فضاي تعاملي بين دانشجويان با اس ويژگيهاي دروني و كيفي:آن عبارت است از
 دهنديم نشان پژوهشها كه آنجا از. گذاردثير ميأ رفتار دانشجويان تبرمحيط آموزشي دانشكده كه 

 و نوآورانهي فضا با) يگروه انسجام(ي كار گروه روابط و عضو  ـرهبر تبادلي رهبر سبك نيب كه
 انيم درست انسجامي برقرار با كه گرفت جهينت توانيم ،]9[دارد وجودي معنادار رابطه نوآورانه رفتار

  هستند، مواجه عموم رفاه وي زندگ با پيوسته آنآموختگان دانش كهي مهندس دانشكدهي گروهها
 و داتيتول تا كردي گذارهيپا انيدانشجو در را نوآورانهي رفتار بالتبع و نوآورانهي جو توانيم

  .داشت انتظار آنان زا راي عيبد محصوالت
  كه از يك طرف دانشكده براي تحقق اهداف خود نيازمند سرمايه انساني است و ياز آنجاي

 به ي و از طرف ديگر، سرمايه انساني در هر سازمانستاستاد و دانشجونيز ترين سرمايه دانشكده مهم
هاي ذكر شده از فهلؤ هر چقدر محيط آموزشي دانشكده بر طبق م،نحوي با يكديگر تعامل دارند

تعامل . ثرتري در سطح دانشكده شكل خواهد گرفتؤسالمت بيشتري برخوردار باشد، انسجام بهتر و م
ي مفهومي درونانگيزش . دهدبهتر انگيزه دروني دانشجويان را براي تحصيل در دانشكده افزايش مي

 ق،يعال ازها،ين همچوني خصش عوامل بري مبتن و] 10[روديم كاربه رفتار علت انيبي برا كه است
 ارزش انتخاب، فشار، تالش، عالقه، و لذت ديجدي پژوهشها در]. 11[است لذت احساس وي كنجكاو

  ].12[هستند ليتحصي براي درون زشيانگ دهنده ليتشك ابعادي سودمند و
 تيفعال و دانشكده در مستمر حضور يبرا انيدانشجو يعاطف تعهد بر عامل دو نيا مجموع

 حالت نيا در ،يعاطف تعهد فيتعر طبق ،نيبنابرا. داشت خواهديي بسزا ريثأت آن در مندانهعالقه
 نگرش و احساس آن اهداف و ارزشها ،يوجود رسالت به كه مانديم دانشكده در ليدل نيدب دانشجو

 نيا در]. 13[سازد محقق را ارزشها و اهداف نيا تا مانديمي باق طيمح نيا در او. داردي مثبت
و ] 14[ثير منفي تعهد عاطفي بر ترك تحصيل و غيبت دانشجويانأي تاريبس پژوهشهاي ،صوصخ
و پيشرفت ] 17و 16[، يادگيري]14[، عملكرد تحصيلي ]15[ثير مثبت آن بر رضايت تحصيليأت

  . كنندرا از داليل اهميت آن ذكر مي] 20 و 19، 18[ تحصيلي
ي قيتحق در ،مثال رايب. است شده انجام تعهد و شزيانگ رابطهي ررسب هبار دري متعددي پژوهشها

ي رونيب زشيانگ ،يدرون زشيانگ نيبي مثبت روابط "تعهد و زشيانگ نيب مثبت رابطه كشف" عنوان با
 كه داد نشان قيتحق نيانتايج . شد كشفي سازمان تعهد وي احرفه تعهد  شاملتعهد از شكل دو و
 كند،يم استفادهي گريانجيمي براي كار تعامل از كهي گاهدانش دري عاطف تعهد وي درون زشيانگ نيب

 باي سازمان تعهد وي درون زشيانگ درخصوصي پژوهش ،نيا بر عالوه]. 21[دارد وجودي منفي ارابطه



  ... موردي دانشجويان دانشكده مهندسي  مطالعه؛رابطه بين جو آموزشي و انگيزش دروني با تعهد عاطفي 

    

�� 

ي مالزي خصوصي دانشگاهها انيدانشجوي سازمان تعهد وي درون زشيانگ نيب رابطهي بررس هدف
 تعهد ءسه جز باي معنادار طوربهي درون زشيانگ نيب كه ددا نشان قيتحق نيانتايج . گرفت صورت
 همچنين، در اين پژوهش نشان داده .دارد وجودي همبستگي هنجار و مستمر ،يعاطف تعهد: شامل
  ]. 22[كنديمي نيبشيپ راي سازمان تعهدي معنادار طوربهي درون زشيانگ كهشد 

 ادراك باره دري پژوهش. ستا تعهد و جو نيب رتباطا وجود ازي حاكي گريدي پژوهشهانتايج 
ه دش انجام نيستيكري عالآموزش سسهؤم در آن به تعهد و جو ازدانشگاه  كارمندان و انادتاس ران،يمد

 كه است توجه جالب. دادند پاسخ استفاده قابلي هاداده باي نظرسنج نيا به نفر 957. است
 ،نيهمچن. شد دايپ مجموع نمونه رد تعهد و جو نمرات هيكل نيبي معناداري منفي همبستگ
 دهندگان پاسخ كل از درصد 67 باًيتقر هآن مؤسسه ك كارمنداني براي آمار معناداري منفي همبستگ

 ا يرانيمد از ك يچيهي برا معناداري همبستگ ازي سطح چيه اما. آمد دست به ،دادنديم ليتشك را
 دهديم نشاني گريد مطالعات جينتا ،لمقاب در]. 23[نگرفت قرار توجه موردي علم ئتيهي اعضا
 ندارند، استادشان باي خوب رابطه كه آنهايي برابر در ،دارند  خوداستاد باي خوب رابطه كهي رانيفراگ
 افتنديدر خود مطالعات اساس بر محققان]. 24[كنند كسب را باالتري نمرات تا دارندي شتريب ليتما

 گرم رابطه ،كننديمي تلقي  خودمختار و استقاللي حامي ردف عنوانبه را خود معلم كهي آموزاندانش
 ليتما و كننديمي ستگيشا احساس دارند، هزيانگ شتريب ،زندسامي برقرار آنان با راي ادوستانه و

 انسجام از آموزاندانش ريتصو و درك ،نيبنابرا]. 25[دارندي درس فيتكالدادن  انجامي براي فراوان
 با ،شوديم معلم با آموزان دانش و هم با آموزاندانش روابط شامل كه ا،آنه درس كالس بر حاكم
 دو در درس كالس جو ن،يهمچن پژوهشهادر ]. 26[است ارتباط در آناني ليتحص زشيانگي چگونگ
 آموزاندانش و معلم نيب متقابل كنش و تعامل زانيم كه دش خصو مش سهيمقاآزمايش و گواه  گروه

 معنادار تفاوت نيا و است گواه گروه از شتريب مراتب به شيآزما گروه در گر،يكد يبا آموزاندانش و
  ].27[است شده گزارش

 آنها ادراك اساس بر دانشجويان سازماني تعهد بينيپيش" عنوانبا  كهي پژوهش در ،نيا بر عالوه
 كه افتند يدست جينتا نيا به محققان شد، انجام ")رازيش دانشگاه: مورد (دانشگاه آموزشي جو از

 كفايت حداقل سطح از آنها سازماني تعهد و دانشگاه آموزشي جو از دانشجويان ادراك ميانگين
 از دانشجويان ادراك به مربوط آموزشي جو مطلوبيت ميانگين بيشتريناست و  كمتر) Q2 (مطلوب

 تعهد ميانگين رينبيشت عالوه، به. است يادگيري از آنها ادراك به مربوط آن كمترين و انادتاس
ي سو از]. 28[بود هنجاري بعد به مربوط آن كمترين و عاطفي بعد به مربوط دانشجويان سازماني

 رانيدب دگاهيد از هيروح وي سازمان تعهد باي آموزش جو انيم رابطه" پژوهش ازي حاكي هاافتهي ،گريد
  واعتماد ،نشاط ت،يميصم نيب كه بود آن ازي حاك "مرودشت شهر دخترانه مدارسيي راهنما دوره
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 ابعاد نيب اما .دارد وجود مثبت و معنادار رابطهي سازمان تعهد باي سازمان جو ابعاد ازي گرمالحظه
 بر ديكأت ويي جوكناره بعد نيب. دارد وجود معكوس معنادار رابطهي سازمان تعهد با كار به تظاهر مانع،

ي سازمان تعهد باي آموزش جو نيب ،تينها در. ندارد وجود معنادار  رابطه زيني سازمان تعهد با ديتول
  ].29[آمد دست به مثبت معنادار رابطه

 هاي دروني دانشجويان مهندسي و تغيير جونظر گرفتن انگيزه مديريت دانشكده بايد با در
هاي دليل تفاوتاما به. ثير بيشتري بر افزايش تعهد عاطفي آنان بگذاردأآموزشي به بهترين شرايط، ت

تواند بيشتر ثير يكي از اين دو عامل ميأفردي و اجتماعي كه در تمام جوامع قابل مشاهده است، ت
هاي تحميل شده بر دانشكده از تواند عالوه بر كاهش هزينهآگاهي از تأثيرگذارترين عوامل مي. باشد

هاي الي تا سرمايههاي مادي و مجمله هزينه فرصتهاي از دست رفته، جلوگيري از هدر رفتن سرمايه
اين امر سودآوري مادي و معنوي .  دانشگاه نيز بيفزايد،انساني، بر اثربخشي كار دانشكده و در نهايت

يت خدمات و رضايت دانشجويان از دليل بهبود كيفبراي دانشكده، مقبوليت اجتماعي باالتر براي آن به
يزه در فضايي مثبت، مطلوب و حمايت آميز،  دانشجويانِ با انگ،البته.  وظايف را به همراه دارددايا

  .دهنديي باالتري در زندگي شخصي و دانشگاهي خود نشان مياكار
 در خ،يتار نيا تا ،مقاله نيا سندگانينو كهيي جوهاوجست به توجه با  كهاست ذكرشايان 

 ازي رجخا وي داخلي پژوهش وي علم مقاالت معتبر تارنماهاي و اهو يو گوگل جستجوگري موتورها
 هر ريثأتي بررس خصوص دري قيتحق گونهچيه تاكنون دادند، انجام ركتيدا نسيسا و رانيا مگ جمله

ي عاطف تعهد بر رهايمتغ نيا ريثأت ان،يدانشجوي عاطف تعهد بري درون زشيانگ وي آموزش جو ريمتغ دو
   . است نگرفته صورتي مهندسي هارشته وي ربوميغ وي بوم ،زن و مرد انيدانشجو

 است تا رابطه بين جو آموزشي و انگيزش دروني دانشجويان سعي شده تحقيق حاضر ، دربنابراين
با تعهد عاطفي آنان بررسي و رهنمودي به مديران دانشكده مهندسي براي شناخت ويژگيهاي 

  .شوده ئي براي بهبود شرايط الزم براي اعمال تغييرات اراياه پيشنهاد،دانشجويان و همچنين
 

  پژوهش اهداف .2

 رابطه بين جو آموزشي و انگيزش دروني براي تحصيل با تعهد يهدف كلي در اين تحقيق بررس
  .بودعاطفي دانشجويان دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز 

 :ند ازااهداف جزئي تحقيق عبارت

و ادراك آنان از جو زن و مرد  بررسي رابطه بين انگيزش دروني براي تحصيل دانشجويان  •
 ؛ا تعهد عاطفي آنانآموزشي ب
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هاي مختلف مهندسي و  بررسي رابطه بين انگيزش دروني براي تحصيل دانشجويان رشته •
 ؛ادراك آنان از جو آموزشي با تعهد عاطفي آنان

 بررسي رابطه بين انگيزش دروني براي تحصيل دانشجويان بومي و غيربومي و ادراك آنان از  •
  .جو آموزشي با تعهد عاطفي آنان

 

  پژوهشي ناسش روش .3

ي پژوهشها زمره در هدف رظن از و بودي همبستگ نوع ازي فيتوص پژوهش نيا روش :قيتحق روش
  . رديگيم قراري كاربرد
 دانشكدهي كارشناس انيدانشجو هيكل حاضر پژوهشي آمار جامعه :يريگنمونه وي آمار جامعه
 اول السمين در وتريكامپ و برقي هارشته مختلفي شهايگرا از متشكل راز،يش دانشگاهي مهندس

 مورگان وي كرجس جدول اساس بر نمونه تعداد. دبودن نفر 781 بر غ بود كه بال13 90-91يليتحص
 هاپرسشنامه و شدند انتخابي نسبي اطبقهي تصادفي ريگنمونه راه از كه دش برآورد نفر 258) 1970(
 مورد و شد داده عودت و ليتكم هاپرسشنامه از%) 60/80 (نسخه 208 تعداد. دش عيتوز آنان انيم

  .گرفت قراري ابيارز
 محقق ،)2009 (همكاران ويي چوي درون زشيانگ پرسشنامه سه از هادادهي گردآوري برا: قيتحق ابزار

 اسيرمقيز و) 1962 (كرافت و نيهالپي سازمان جو پرسشنامهي هاهيگو از الهام باي آموزش جو ساخته
ي درون زشيانگ پرسشنامه. شد استفاده) 1990(رييم و آلني سازمان هدتع پرسشنامه ازي عاطف تعهد

 .است هيگو 30 از متشكل كه استي سودمند و ارزش و انتخاب فشار، تالش، عالقه، بعد پنج از مركب
 نيا در .است 5 تا 1 بين آن امتيازبندي و است ليكرت نوع ازي درون زشيانگ پرسشنامه مقياس

سنجش . شدند محاسبه معكوس صورت به 23 و 22 ،19 ،18 ،16 ،11 ،9 ،7 ،3 پرسشهاي پرسشنامه
هاي هر مقياس با روايي اين پرسشنامه با استفاده از روش تحليل گويه، ضريب همبستگي بين گويه

صورت كمترين و بيشترين ضريب همبستگي د كه نتايج آن بهشنمره كل مقياس مربوط محاسبه 
ي همبستگ بيضر فيط ،1 جدول اساس بر. است شده داده نشان  1ها در هر مقياس در جدول گويه
 نيايي ايپا بيضر .است 007/0 - 0001/0ي معنادار سطح و 18/0 - 84/0 نيب پرسشنامه كل

  . دش محاسبه 88/0 كرونباخي آلفا روش از استفاده با زين پرسشنامه
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تحصيل با نمره كل مقياسهاي براي  پرسشنامه انگيزش دروني هايب همبستگي سؤاليطيف ضرا: 1 جدول

  مربوط

  

  ابعاد انگيزش

  

لذت و 

  عالقه
  انتخاب  فشار  تالش

ارزش و 

  سودمندي

  52/0 - 84/0  18/0 - 72/0  68/0 - 83/0  51/0 - 79/0  38/0 - 84/0  ب همبستگييضرا

 0001/0 0001/0 0001/0  دارياسطوح معن
0001/0- 
007/0 

0001/0 

  
 و استاد  ـدانشجو دانشجو،  ـدانشجوي اجتماع انسجام عدب سه از مركبي آموزش جو پرسشنامه

 نوع ازي آموزش جو پرسشنامه اسيمق. است هيگو 32 از متشكل پرسشنامه اصل و طيمح  ـدانشجو
. شد محاسبه معكوس صورتبه 5 هيگو پرسشنامه نيا در. است 5 تا 1 نيب آني بند ازيامت و كرتيل

 ،6 ،4 ،1ي هاهيگو و دش محاسبه دييأت عامل ليتحل روش از پرسشنامه نيا هايالؤسيي روا سنجش
 بيضر نيشتريب. شدند حذف اسيمق هر كل نمره بايي روا نبود ليدل به 30 و 24 ،23 ،8 ،7

 استفاده با زين پرسشنامه نيايي ايپا بيضر. آمد دستبه 37/0 آن نيكمتر و 77/0 هاهيگوي همبستگ
  .دش محاسبه 85/0 كرونباخي آلفا روش از

 ازي عاطف تعهد پرسشنامه مقياس .است هيگو هشت بردارنده دري عاطف تعهد پرسشنامه ،نيهمچن
 صورتبه 8 و ،6 ،5 ،4 پرسشهاي پرسشنامه نيا در .است 7 تا 1 بين آن امتيازبندي و ليكرت نوع

ه د كشسنجش روايي اين پرسشنامه با استفاده از روش تحليل گويه محاسبه . شدند محاسبه معكوس
 داده نشان 2ها در هر مقياس در جدول صورت كمترين و بيشترين ضريب همبستگي گويهنتايج آن به

  . دش محاسبه 79/0كرونباخي آلفا روش از استفاده با زين پرسشنامه نيايي ايپا بيضر .است شده
  

  پرسشنامه تعهد عاطفي با نمره كل مقياسهاي مربوطهاي همبستگي سؤاليبطيف ضرا: 2  جدول

  

 ريمتغ يهمبستگ بيضر فيط

79/0 – 19/0  
0001/0 – 005/0 

  يعاطف تعهد

  
ي همبستگي روشها از قيتحق نيا يهابراي تجزيه و تحليل داده: اطالعات ليتحل و هيتجز روش

  .دش استفاده گام به گام و همزمان ونيرگرس ليتحل رسون،يپ
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  پژوهشي ها افتهي .4

ش دروني براي تحصيل و جو آموزشي  با تعهد عاطفي  آيا رابطه معناداري بين انگيز.1 الؤس
  دانشجويان رشته هاي مهندسي دانشگاه شيراز وجود دارد؟

رابطه ) 61/0(و جو آموزشي ) 51/0(، هر دو متغير انگيزش دروني براي تحصيل 3اساس جدول  بر
  . دارند0001/0مثبت و معناداري با تعهد عاطفي دانشجويان در سطح 

  
 همبستگي انگيزش دروني و جو آموزشي با تعهد عاطفيضريب : 3جدول 

  

  تعهد عاطفي  جو آموزشي  انگيزش دروني  متغيرها

        انگيزش دروني

        جو آموزشي

                     0001/0   تعهد عاطفي

51/0  

0001/0                       

61/0  

  

  
 جو آموزشي پيش بيني كننده قوي  كدام يك از متغيرهاي انگيزش دروني براي تحصيل و.2ال ؤس

  تري براي تعهد عاطفي دانشجويان دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز هستند؟
 درصد 37بيني كننده، ترين پيشعنوان قوي، در مرحله اول متغير جو آموزشي به4اساس جدول   بر

بيني كننده يشاساس مقدار ضريب رگرسيون، پ كند و بربيني مياز واريانس تعهد عاطفي را پيش
در مرحله دوم با ورود متغير انگيزش . استتعهد عاطفي ) >P 0001/0 و =B 61/0(مثبت و معنادار 

نند كه بر اين اساس هم كبيني مي درصد از واريانس تعهد عاطفي را پيش40دروني، اين دو متغير 
)  >P 001/0 و =B 22/0(و هم انگيزش دروني براي تحصيل ) >P 0001/0 و =B 48/0(آموزشي  جو

  .هستند انيدانشجوي عاطف تعهد معنادار و مثبت كنندهي نيب شيپ
  

 يعاطف تعهد دري آموزش جو و ليتحصي براي درون زشيانگي كنندگي نيب شيپ زانيم: 4 جدول

  

 سطح R R2  F B t  رهايمتغ  مرحله

  يمعنادار

  0001/0  19/11  61/0  27/125  37/0  61/0  يآموزش جو  1

    0001/0  22/7  48/0  يآموزش جو
 زشيانگ  2

  يدرون

  
64/0  

  
40/0  

  
34/71  22/0  34/3  001/0  
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بيني كننده معناداري براي تعهد عاطفي  آيا انگيزش دروني براي تحصيل و جو آموزشي پيش.3ال ؤس
   دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز هستند؟ زن و مرددانشجويان

 در و درصد 26 زانيم به مردان در ليتحصي براي وندر زشيانگ ريمتغ ابعاد هيكل ،5 جدول اساس بر
 ونيرگرس بيضر نيباالتر. ندكيمي نيبشيپ را آناني عاطف تعهد زانيم درصد 27 زانيم به زنان

 مربوط بيضرا نيترنييپا و 28/0 و 24/0 بيضر با بيترت به يتجنس دو هر در عالقه بعد به مربوط
 به توجه با و است 002/0 بيضر با مردان در ارزش عدب و 07/0 بيضر با زنان در تالش بعد به

 ابعاد ،)مردان در 23/0 و 28/0 و زنان در 29/0 و 34/0 بيترت به (آمده دستبه ونيرگرس بيضرا
. هستند دارامعن مردان در 010/0 و 009/0 و زنان در 01/0 و 02/0 سطح در بيترت به فشار و عالقه
 دارامعن مردان و زنان در ليتحصي براي درون زشيانگ ابعاد گريد در ونيرگرس بيضرا ريسا ن،يهمچن

  .امدين دستبه
  

 تيجنس كيتفك بهي عاطف تعهد و ليتحصي براي درون زشيانگ نيب رابطه: 5 جدول

  

  رهايمتغ مقدار

  تيجنس
ي درون زشيانگ ابعاد

  ليتحصي برا

R 

  

R2 

 

  
B 

t  
  

  يمعنادار سطح

  02/0  28/2  34/0  عالقه
  52/0  -64/0  -07/0  تالش

  01/0  43/2  29/0  فشار

  19/0  31/1  14/0  انتخاب

  
  زن

  يسودمند و ارزش

56/0  27/0  

08/0-  75/0-  45/0  

  009/0  66/2 28/0  عالقه

  55/0  59/0  06/0  تالش

  010/0  61/2  23/0  فشار

  07/0  79/1  15/0  انتخاب

  
  مرد

  يسودمند و ارزش

  
54/0  

  
26/0  

002/0  01/0-  98/0  

  

 35 زانيم به زنان در و درصد 31 زانيم به مردان دري آموزش جو ريمتغ ابعاد هيكل 6 جدول در
 انسجام به مربوط ونيرگرس بيضرا نيباالتر. دنكيمي نيبشيپ را آناني عاطف تعهد زانيم درصد
 ون،يرگرس بيضرا نيترنييپا و 52/0 و 42/0 بيترت به زنان و مردان در استاد ـ دانشجوي اجتماع
 در دانشجو  ـدانشجو بعد و 10/0 بيضر با مردان در طيمح ـ دانشجوي  اجتماع انسجام به مربوط
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 ابعاد) 52/0 و 42/0 ،24/0 (آمده دستبه ونيرگرس بيضرا به توجه با و است 09/0 بيضر با زنان
 سطح در بيترت به انمرد در استاد،  ـدانشجوي اجتماع انسجام و دانشجو  ـدانشجوي  اجتماع انسجام

 كنندهي نيبشيپ 0001/0 سطح در زنان در استاد  ـدانشجوي اجتماع انسجام و 0001/0 و 003/0
 انيدانشجو دري آموزش جو ابعاد گريد در ونيرگرس بيضرا ريسا اما. هستند آناني عاطف تعهد معنادار

 .امدين دستبه دارامعن زن و مرد

  
 تيجنس كيتفك بهي عاطف تعهد وي آموزش جو نيب رابطه: 6 جدول

  

  رهايمتغ مقدار

  يمعنادار سطح  R R2 B  t  يآموزش جو ابعاد  تيجنس

  003/0  08/3  24/0  دانشجو ـ دانشجو  انسجام
  0001/0  43/5  42/0  استاد ـ دانشجو  انسجام

  
  مرد

  طيمح ـ دانشجو  انسجام

  
57/0  

  
31/0  

10/0  29/1  19/0  

  28/0  06/1  09/0  ودانشج ـ دانشجو  انسجام
  0001/0  44/5  52/0  استاد ـ دانشجو  انسجام

  
  زن

  طيمح ـ دانشجو  انسجام

  
61/0  

  
35/0  

13/0  46/1  14/0  

  
بيني كننده معناداري براي تعهد عاطفي  آيا انگيزش دروني براي تحصيل و جو آموزشي پيش.4 الؤس

  ز هستند؟هاي مختلف دانشكده مهندسي دانشگاه شيرادانشجويان رشته
 زانيم به برق رشته انيدانشجو در ليتحصي براي درون زشيانگ ريمتغ ابعاد هيكل ،7 جدول اساس بر

ي نيب شيپ را آناني عاطف تعهد زانيم درصد 23 زانيم به وتريكامپ رشته انيدانشجو در و درصد 27
 بيضر با بيترت به هرشت دو هر انيدانشجو در عالقه بعد به مربوط ونيرگرس بيضر نيباالتر. ندكيم

 و 004/0 بيضر با برق رشته انيدانشجو در ارزش بعد به مربوط بيضرا نيترنييپا و 37/0 و 31/0
 دستبه ونيرگرس بيضرا به توجه با و است 0001/0 بيضر با وتريكامپ رشته انيدانشجو در تالش بعد

 رشته انيدانشجو در 21/0 و 37/0 و برق رشته انيدانشجو در 23/0 و 31/0 بيترت به (آمده
 و 01/0 و برق رشته انيدانشجو در 01/0 و 007/0 سطح در بيترت به فشار و عالقه ابعاد ،)وتريكامپ
 ابعاد گريد در ونيرسگر بيضرا ريسا ،نيهمچن. هستند دارامعن وتريكامپ رشته انيدانشجو در 05/0
  .امدين دستبه دارامعن وتريكامپ و برقي هارشته انيدانشجو ليتحصي براي درون زشيانگ
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 يليتحص رشته كيتفك بهي عاطف تعهد و ليتحصي براي درون زشيانگ نيب رابطه: 7 جدول

  

  رهايمتغ مقدار

ي درون زشيانگ ابعاد  يليتحص رشته

  ليتحصي برا

R 

  
R2 

 

  

B t يمعنادار سطح  

  007/0  75/2  31/0  عالقه

  61/0  49/0  05/0  تالش

  015/0  47/2  23/0  فشار

  13/0  50/1  12/0  انتخاب

  
  

  برق
  

  يسودمند و ارزش

  
  
  
55/0  

  
  
 

27/0  

004/0-  04/0-  96/0  

  016/0  46/2 37/0  عالقه

  99/0  004/0  0001/0  تالش

  050/0  99/1  21/0  فشار

  12/0  56/1  16/0  انتخاب

  
  

  وتريكامپ

  يسودمند و ارزش

  
  
52/0  

  
  
23/0  

12/0-  00/1-  32/0  

  
 و درصد 41 زانيم به برق رشته انيدانشجو دري آموزش جو ريمتغ ابعاد هيكل ،8 جدول ساسا بر

. ندكيمي نيبشيپ را آناني عاطف تعهد زانيم درصد 16 زانيم به وتريكامپ رشته انيدانشجو در
 و برق رشته انيدانشجو در استاد ـ دانشجوي اجتماع انسجام ابعاد به مربوط ونيرگرس بيضرا نيباالتر
ي اجتماع انسجام ابعاد به مربوط ونيرگرس بيضرا نيترنييپا و 31/0 و 52/0 بيترت به وتريكامپ

 در دانشجو  ـدانشجوي اجتماع انسجام و 06/0 بيضر با برق رشته انيدانشجو در طيمح  ـدانشجو
 ،52/0 (آمده دستبه ونيرگرس بيضرا به توجه با و است 18/0 بيضر با وتريكامپ رشته انيدانشجو

 رشته انيدانشجو در استاد  ـدانشجو و دانشجو  ـدانشجوي اجتماع انسجام ابعاد ،)23/0 و 31/0 ،19/0
 طيمح  ـدانشجو و استاد  ـدانشجوي اجتماع انسجام ابعاد و 0001/0 و 01/0 سطح در بيترت به برق
 تعهد نادارمع كنندهي نيبشيپ 02/0 و 003/0 سطح در بيترت به وتريكامپ رشته انيدانشجو در

 و برق رشته انيدانشجو دري آموزش جو ابعاد گريد در ونيرگرس بيضرا ريسا اما. است آناني عاطف
  .امدين دستبه دارامعن رازيش دانشگاه وتريكامپ
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 يليتحص رشته كيتفك بهي عاطف تعهد وي آموزش جو نيب رابطه: 8  جدول

  

  رهايمتغ مقدار

  يمعنادار سطح  R R2 B  t  يآموزش جو ابعاد  رشته

  01/0  37/2  19/0  دانشجو ـ دانشجو  انسجام

  0001/0  73/6  52/0  استاد ـ دانشجو  انسجام

  
  برق

  طيمح ـ دانشجو  انسجام

  
65/0  

  
41/0  

06/0  81/0  41/0  
  07/0  82/1  18/0  دانشجو ـ دانشجو  انسجام

  003/0  11/3  31/0  استاد ـ دانشجو  انسجام

  
  وتريكامپ

  طيمح ـ دانشجو  انسجام

  
44/0  

  
16/0  

23/0  28/2  02/0  

  
بيني كننده معناداري براي تعهد عاطفي  آيا انگيزش دروني براي تحصيل و جو آموزشي پيش.5ال ؤس

  دانشجويان بومي و غيربومي دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز هستند؟
 39 زانيم بهي بوم انيدانشجو در ليتحصي براي درون زشيانگ ريمتغ ابعاد هيكل ،9 جدول اساس بر

 .كندميي نيبشيپ را آناني عاطف تعهد زانيم درصد، 32 زانيم بهي بوم ريغ انيدانشجو در و درصد
 در فشار بعد و 33/0 بيضر باي بوم انيدانشجو در عالقه بعد به مربوط ونيرگرس بيضرا نيباالتر

 باي بوم انيدانشجو در تالش بعد به بوطمر بيضرا نيترنييپا و 45/0 بيضر باي ربوميغ انيدانشجو
 بيضرا به توجه با و است 06/0 بيضر باي ربوميغ انيدانشجو در انتخاب بعد و 03/0 بيضر

 انيدانشجو در 45/0 وي بوم انيدانشجو در 24/0 و 18/0 ،33/0 بيترت به (آمده دستبه ونيرگرس
ي بوم انيدانشجو در 02/0 و 04/0 ، 004/0 سطح در بيترت به ارزش و انتخاب عالقه، ابعاد ،)يربوميغ
 ونيرگرس بيضرا ريسا ،نيهمچن. هستند دارامعني ربوميغ انيدانشجو در 001/0 سطح در فشار بعد و

  .امدين دستبه دارامعني ربوميغ وي بوم انيدانشجو در ليتحصي براي درون زشيانگ ابعاد گريد در
 

 سكونت منطقه كيتفك بهي عاطف تعهد و ليتحصي براي درون زشيانگ نيب رابطه: 9  جدول

  

  رهايمتغ مقدار

ي درون زشيانگ ابعاد  سكونت

  ليتحصي برا

R  R2  B T يمعنادار سطح  

  004/0  93/2  33/0  عالقه

  69/0  -39/0  -03/0  تالش

  26/0  12/1  10/0  فشار

  
  
  يبوم

  انتخاب

  
  
64/0  

  
  
 

39/0  18/0  07/2  04/0  
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  02/0  32/2  24/0  يسودمند و ارزش
  10/0  65/1 21/0  عالقه

  32/0  98/0  12/0  تالش

  0001/0  26/4  45/0  فشار
  49/0  68/0  06/0  انتخاب

  
  
  يبوم ريغ

  يسودمند و ارزش

  
  
60/0  

  
  
32/0  

18/0-  66/1-  10/0  

  
 در و درصد 45 زانيم بهي بوم انيدانشجو دري آموزش جو ريمتغ ابعاد هيكل 10 جدول در
 نيباالتر. ندكيمي نيبشيپ را آناني عاطف تعهد زانيم درصد 27 زانيم بهي بوم ريغ انيدانشجو

 به(ي ربوميغ وي بوم انيدانشجو در استاد  ـدانشجوي اجتماع انسجام به مربوط ونيرگرس بيضرا
 انيدانشجو در طيمح  ـدانشجوي اجتماع انسجام به مربوط بيضرا نيترنييپا و) 50/0 و 45/0 بيترت
 003/0 بيضر باي ربوميغ انيدانشجو در دانشجو  ـدانشجوي اجتماع انسجام و 16/0 بيضر با يبوم

ي اجتماع انسجام ابعاد) 50/0 و 16/0 ،45/0 ،29/0 (آمده دستبه ونيرگرس بيضرا به توجه با و است
 در طيمح  ـدانشجوي اجتماع انسجام و استاد  ـدانشجوي اجتماع انسجام دانشجو،  ـدانشجو

 استاد  ـدانشجوي اجتماع انسجام و 05/0 و 0001/0 ،0001/0 سطح در بيترت بهي بوم انيشجودان
 اما. هستند آناني عاطف تعهد معنادار كنندهي نيب شيپ ،0001/0 سطح دري ربوميغ انيدانشجو در
  . امدين دستبه معناداري ربوميغ انيدانشجو دري آموزش جو ابعاد گريد در ونيرگرس بيضرا ريسا

  
 سكونت منطقه كيتفك بهي عاطف تعهد وي آموزش جو نيب رابطه: 10 جدول

  

  رهايمتغ مقدار

  يمعنادار سطح  R R2 B  t  يآموزش جو ابعاد  سكونت

  0001/0  71/3  29/0  دانشجو ـ دانشجو  انسجام
  0001/0  70/5  45/0  استاد ـ دانشجو  انسجام

  
  يبوم   

  طيمحـ  دانشجو  انسجام

  
  
68/0  

  
  
45/0  16/0  96/1  05/0  

  97/0  -03/0  -003/0  دانشجوـ  دانشجو  انسجام
  0001/0  95/4  50/0  استاد ـ دانشجو  انسجام

  
  يربوميغ

  طيمح ـ دانشجو  انسجام

  
54/0  

  
27/0  

09/0  96/0  33/0  
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  يريگجهينت و بحث .5

  يعاطف تعهد باي درون زشيانگ وي آموزش جو نيب رابطه .الف
 وي آموزش جو ريمتغ دو هر كه دهنديم نشان هاافته ياول، پرسش از دست آمدهبه جينتا بهي نگاه با

  رابطه نيا. دارند انيدانشجوي عاطف تعهد باي معنادار و مثبت رابطه ليتحصي براي درون زشيانگ
 ريثأت توانينم ،شك بدون. باشدي عاطف تعهد بري سازمان وي شخص عامل دو هر ريثأت ليدلبه توانديم
. انگاشت دهيناد دانشكده به نسبت انيدانشجوي عاطف تعهد بررا ي رونيب وي درون عوامل از كدامچيه

 خود، ديعا راي مهندس جينتا نيبهتر زيآمتيحما و مطلوبي جو در زهيانگ با و عالقه باي دانشجو
  .كرد خواهد جامعه و دانشكده
 داد نشان ونيرگرس بيضر از به دست آمده يهاافته يرها،يمتغ نياي همبستگ رابطه نييتب از پس

ي عاطف تعهدي براي تريقو كنندهي نيبشيپ ل،يتحصي براي درون زشيانگ به نسبتي آموزش جوكه 
 بري شتريب ريثأتي فرد عامل به نسبتي طيمح عامل كه دهد مينشان جهينت نيا. است انيدانشجو

 به دست آن تيتقو وي آموزش جو بودن ثبتم ليدل به ديشا امر نيا. دارد انيدانشجوي عاطف تعهد
 ريثأت آنان تعهد بر ل،يتحص به شخص هري دروني زشهايانگ از نظر صرف كه باشد مسئوالن و انادتاس
  ليتحصي براي درون زشيانگ وي آموزش جو ريمتغ دو هر ،تينها در اما. است دهگذاري شتريب
 ،)2011( چونگ قاتيتحق با جينتا نيا. مدندآ دستبهي عاطف تعهد معنادار و ثبتم كنندهي نيب شيپ
 توماس و) 2011( برگ قاتيتحق با و همسو) 1389( پورشيدرو و) 2001( يدگليم ،)2001( انير
  . است ناهمسو) 2006(

 در استاد  ـدانشجوي اجتماع انسجام كه داد دستبه را افته ينيا ،نيهمچن حاضر قيتحق جينتا
 نيباالتر انيدانشجو هيكلي برا سكونت محل وي ليتحص رشته ت،ينسج رظن ازي آموزش جو ابعاد نيب

  در دانشجو با استاد روابط تياهم ديؤم افته ينيا. رديگيم بر در راي كنندگي نيبشيپ بيضر
  . است روابط نيا به توجه كننده ديكأت وي مهندسي هارشته

  تيجنس حسب بري عاطف تعهد باي درون زشيانگ وي آموزش جو نيب رابطه .ب
 زشيانگ ريمتغ از فشار و عالقه ابعاد كه داد نشان قيتحق نياي هاافتهي سوم، پرسش به پاسخ در

 آناني عاطف تعهدي براي دارامعن كنندهي نيب شيپ مرد و زن يتجنس دو هر در ل،يتحصي براي درون
 جهينت نيا ،]30 [هستند افراد نگرش به مربوطيي رهايمتغ ارزش و عالقه نكهيا به توجه با. هستند

احساس  و است مثبت ليتحص و دانشگاه نهيزم در مرد و زن انيدانشجو نگرش كه است نآ انگريب
 خصوص در جهينت نيا. دهديم شيافزا را آناني عاطف تعهديي باال سطح در آن، از ناشي عالقه و لذت

 طيمح با كمتر تنش ،هجينت در و آنان تيجنس باي مهندسي هارشته تناسب ازي ناش توانديم مردان
ي عاطف تعهد مردان به نسبت زنان در فشار و عالقه ابعادكه  دهديم نشان جينتا ،گريدي سو از. باشد
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 در زن انيدانشجو تعداد شيافزا دليل به توانديم نكته نيا. دهديم قرار ريثأت تحت شتريب را آنان
  . باشد آنان در ترمثبت نگرش جاديا و دانشگاه در رياخي سالها

 ابعاد كه است نآ ازي حاك قيتحق نياي هاافته ي،يعاطف تعهد وي آموزش جو نيب خصوص در
ي نيبشيپ مردان در ،يآموزش جو ريمتغ از استاد  ـدانشجو و دانشجو  ـدانشجوي اجتماع انسجام
   انسجام از كهي فيتعار اساس بر جهينت نيا. هستند آناني عاطف تعهدي براي دارامعن كننده

ي اجتماع روابط مرد انيدانشجوي براكه  دهديم نشان است، شده استاد  ـدانشجو و دانشجو  ـدانشجو
 و داشتهيي بسزا تياهم نمسئوال و انادتاس با ،نيهمچن و انيدانشجو گريد با خوب وي ميصم و گرم
 از واندتيمي مهندسي هارشته و دانشكدهي آموزش جو بودن مردانه. است گرفته قرار توجه مورد

 دييأت انيدانشجو تيجنس با رشته تناسب نهيزم در را مذكور افتهي و ديآ حساب به امر نيا عوامل
 كمبود دهندهنشان توانديم زنان در استاد  ـدانشجو ياجتماع انسجامي معنادار ن،يا بر عالوه. كند

 و دانشكده در مردان به نسبت آنها تيجمع بودن كمدليل  به گريكد يبا زن انيدانشجو ارتباطات
 با تعامل به كه باشدي مهندسي هارشته در زنان منديتوان گرفتن دهيناد ا يانادتاس با رفتار بر تمركز

  . است شدهمنجر  قوتشان نقاط كردن برجسته و انادتاس
  يليتحص رشته حسب بري عاطف تعهد باي درون زشيانگ وي آموزش جو نيب رابطه .ج

ي براي درون زشيانگ ريمتغ از فشار و عالقه ابعاد كه داد نشان چهارم پرسش به قيتحق نيا پاسخ
 آناني عاطف تعهدي براي دارامعن كنندهي نيبشيپ وتريكامپ و برق رشته دو هر انيدانشجو در ليتحص
 شانن جهينت نيا. كردي بررس افراد نگرش جنبه از ديبا را فشار و عالقه ،شد انيب كه طورهمان. است

 نيا ليدل. است مثبت آنان،ي ليتحص رشته از نظرصرف ،دانشكده نيا انيدانشجو نگرش كه هدديم
 و برق مانندي مهندسي هارشته به نمسئوال و جامعه مثبت دگاهيد در توانيم را مثبت نگرش
 نيا در ليتحص هنگام در كمتر فشار احساس و ليتحص از بردن لذت به كه كرد جووجست وتريكامپ

  . شوديم رمنج هارشته
 انسجام ابعاد كه است نآ انگريب هاافته ي،يعاطف تعهد وي آموزش جو رابطه جينتا نييتب در
  برق رشته انيدانشجو دري آموزش جو ريمتغ از استاد  ـدانشجو و دانشجو  ـدانشجوي اجتماع

 دايا ساساح ازي ناش توانديم جهينت نيا. است آناني عاطف تعهدي براي دارامعن كنندهي نيبشيپ
  محول انيدانشجو به كهي ترنيسنگ فيوظا و درسها ليدلبهي اجتماعي ازهاين يارضا و فهيوظ
 و است كرده تركينزد هم به را انيدانشجو روابط كه باشد برق رشته در شتريبي كارگروه و شوديم

 و دنرسانبي اري شتريب آنان به زين مسئوالن و انادتاس تااست  دهش موجب ترسخت فيوظا نيهم
 استفاده انيدانشجو با برخورد دري تريميصم و ترگرم روابط از كار فشار ازي ريجلوگي برا ،نيهمچن
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 تعهد ان،يدانشجو فيوظا با برخوردها تناسب و دانشجو اتيروح مختلفي هاجنبه به توجه. كنند
  . ندكيمي نيبشيپي دارامعن طوربه را آناني عاطف
ي  اجتماع انسجامي معنادار وتريكامپ رشته انيدانشجو خصوص ردي كنندگي نيبشيپ نيا

 انيدانشجو كه باشد نآ ازي حاك ديشا افته ينيا. هددمي نشان را طيمح  ـدانشجو و استاد  ـدانشجو
ي سازماني هاوهيش اما هستند، خود فيوظا داياي براي شتريب عملي آزادي پ در وتريكامپ رشته
. است كرده جاديا آنان عملي براي تربستهي چهارچوبها و سلب آنان از را ارياخت نيا مربوط، بخش
 از عمدتاً و ديكأت ميمفاه بر هاتيواقعي جابه شگاهها،يآزما بجزي مهندس دروس شتريب در ،نيهمچن

 نوع نيا ؛]31[شوديم استفاده اطالعات انتقالي برا) نمادها و كلمات (متن خواندن وي سخنران
 مورد اند،شده رشته نيا واردي عمل دگاهيد با كه وتريكامپ رشته انيدانشجوي برا تاس ممكني ريادگي

 ريغ روابط از استفاده و انادتاس با ارتباط به انيدانشجو آوردني رو موجب امر نيهم  ونباشد پسند
 تعهد بر موضوع نيا. شوديم خودشاني ادار مشكالت ا يگريدي كاربرد اطالعات افتيدري براي رسم

  . است گذاشته ريثأت دانشگاه به انيدانشجوي قلبي دلبستگ وي اطفع
  سكونت محل حسب بري عاطف تعهد باي درون زشيانگ وي آموزش جو نيب رابطه .د

 ريمتغ از ارزش و انتخاب عالقه، ابعاد كه داد نشان قيتحق نياي هاافته ي،پنجم پرسش به پاسخ در
 آناني عاطف تعهدي براي دارامعن كنندهي نيبشيپ ،يبوم انيدانشجو در ليتحصي براي درون زشيانگ

 گردد،يبرم ليتحص و دانشگاه از آنان نگرش به انيدانشجو فشار و عالقهي رهايمتغ كه آنجا از. است
 و دانشگاه در حضور لذت و عالقه نهيزم دري بوم انيدانشجو نگرش كه دهديم نشان جينتا نيا

  مطلب نيا. دارد وجودي مطلوب نحو به دانشگاه در تيفعال يسودمند و ارزش ،نيهمچن و ليتحص
 در شتريب آرامش ل،يتحص محل بهي كينزد ليدلبهي بوم انيدانشجو كه باشد نآ ازي حاك توانديم

 ترعيسر اشتغال به ،تينها در است ممكن كه سازمانها و افراد محلها، به بودن آشنا و ليتحص هنگام
 تعهد شيافزا در عامل نيا كه اندكرده دايپ خود دانشگاه به زيني ترمثبت نگرش شود،  منجرآنان
 انيدانشجو در انتخاب بعدي كنندگي نيبشيپ ن،يا بر عالوه. است داشتهيي بسزا سهم آناني عاطف
 به توانديمو  است انيدانشجو خود توسط دانشگاه آزاد انتخابداشتن  وجود دهنده نشان كهي بوم

 حضور شهر نيا در و كننديمي زندگ بزرگي شهرها ازي ك يدري بوم انيانشجود كه باشد دليل نيا
ي برا باالتر شغل نييتع موجبي دانشگاه مدرك و شخص شتريب ارزش و احترام سبب دانشگاه در

 منعكس دانشگاه طيمح در حضور بر بيشتر را خود انتخابي بوم انيدانشجو ،نيبنابرا شود،يم افراد
  . كننديم

. داد نشان را فشار بعدي دارامعن فقط ،يربوميغ انيدانشجو خصوص دري كنندگي نيبشيپ نيا
 به انيدانشجو از دسته نياي برا شهر طيمح كه باشد امر نيا از گرفته تئنش توانديم افته ينيا
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ي برا دانشگاه كهي امكانات و دانشگاه بايي آشنا اما ،ديآ حساب به زاتنشي عامل توانديم خودي خود
 مركز. كنند احساسي كمتر فشار و تنش آنان كه است ، موجب شدهگرفته نظر در انيدانشجو نيا

 منياي بانيپشت وي حام عنوانبه دانشگاه به عالقه موجب ان،يدانشجو از دسته نياي برا بودن توجه
  .است هشد شيخوي برا

ي بوم انيدانشجو دري آموزش جو ريمتغ ابعاد تمام كه كرد مشخص زين قيتحق گريدي هاافتهي
 با تواننديمي بوم انيدانشجو. است انيدانشجو نياي عاطف تعهدي براي دارامعن كنندهي نيبشيپ
 دانشگاه، درون در خود فيوظا دايا بر عالوه و باشند داشتهي دانشگاه برون و درون روابط گريكدي

 انيدانشجو تيميصم وي گروه هيروح شيافزا بر امر نيا. كنند برقرار يدانشگاه برون دوستانه روابط
 نزد انيدانشجو نيا ترراحت و شتريب حضور ،نيا بر عالوه. است داشتهي دارامعن و مثبت ريثأتي بوم
  موجب ان،يدانشجو نيا سكونت محل به دانشگاه بودن دسترس در دليل به مسئوالن و انادتاس
 نيا دادن انجام دري شتريب كمك خصوص، نيهم در و دشو محول آنان بهي شتريب فيوظا شوديم

 نياي فاياي برا را شيخو دانشكدهي رسم روابط انيدانشجو نيا اما. دشو ارائه انيدانشجو به فيوظا
  . پندارنديم مانع فيوظا

 ازي ناش توانديمي ربوميغ انيدانشجو در استاد  ـدانشجوي اجتماع انسجامي معنادار عالوه، به
 عنوانبه انادتاس سمت به را آنان ليتما كه داشب طيمح و گريكدي از انيدانشجوي كاف شناخت نبود

 ابعاد گريد نشدن دارامعن كه دكر اضافه توانيم آخر در. است كرده جلب اعتماد مورد منبع كي
 كمتر تياهم ازي حاك توانديم بحث مورد عوامل هيكل دري آموزش جو و ليتحصي براي درون زشيانگ
  .باشد انيشجودان دگاهيد از ابعاد نيا

 دانشگاه، سطح در بحث مورد موضوع گاهيجا و تياهم و آمده دستبه جينتا به توجه با
  :دشويم ارائهيي اجرا اندركاران دست و نمسئوالي برا ريز ياهشنهاديپ

ي دسترس ويي آشنا فرصت كردن فراهم جمله ازي طيمحي تنشها كاهش و شتريب عالقه جاديا •
 ل،يتحصي برا شانياي درون زهيانگ شيافزا ضمن تا انيدانشجوي برا ياطالعات منابع به شتريب

 .دشو مرتفع زين دانشگاه ازين موردي عاطف تعهد

 مطلوبي اجتماع روابط به توجه و انيدانشجو نيب تيميصم وي گروه هيروح تيتقو •
 را كار روند كهي ادار وي ساختار موانع كاهش ،نيهمچن و مسئوالن و انادتاس با انيدانشجو

  يجو جاديا با قيطر نيا از تا كننديم ليتحم نيطرف به راي اناخواسته عوامل ا يكند
 .دشو افزوده انيدانشجوي عاطف تعهد بر تر، مطلوب

 معنادار قيتحق نيا در كهي آموزش جو و ليتحصي براي درون زشيانگ ابعاد گريد به توجه •
 نياي معنا كردن تررنگ پر با ابعاد، نيا به انيدانشجو توجه اي يآگاهنا صورت در تا اندنشده



  ... موردي دانشجويان دانشكده مهندسي  مطالعه؛رابطه بين جو آموزشي و انگيزش دروني با تعهد عاطفي 

    

�� 

 انيدانشجوي عاطف تعهد شيافزاي راهها بهي شتريبي دسترس ان،يدانشجو ذهن در ميمفاه
 .دشو فراهم نمسئوالي برا
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