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با توجه به   تحصیلی دانشجویان دستاورد وکالس درس   رابطه جوّ
 دانشجو و انگیزه تحصیلی -نقش میانجی تعامل استاد 
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 چکیده
تحصیلی دانشجویان با توجه به نقش میانجی    رابطه جوّ کالس درس و دستاورد  بررسی   با هدف  حاضر  پژوهش

استاد   انگیزه تحصیلی   -تعامل  و  انجام شده است. پژوهش حاضر  دانشجو   هدف، به توجه با دانشجویان 

شود.  می  توصیفی ـ همبستگی محسوب تحقیقات نوع از هاداده گردآوري نحوه به توجه با و  کاربردي
تمام   پژوهش شامل  آماري  ارشدجامعه  و کارشناسی  دانشگاه    روانشناسی دانشکده    دانشجویان کارشناسی 

مدرک    برحسبتصادفی  اي  طبقهگیري  که با استفاده از روش نمونه  بودند  1396-97سمنان در سال تحصیلی  
نفر کارشناسی ارشد( انتخاب شدند. همه   65نفر کارشناسی و   135نمونه پژوهش ) عنوانبه نفر  200 تحصیلی 

پرسشنامه پژوهش  نمونه  استاد    جوّ  هايدانشجویان  تعامل  درس،  انگیزه    -کالس  و  تحصیلی  دانشجو، 
ه  را تکمیل کردند. براي بررسی پایایی این ابزارها از آلفاي کرونباخ استفاددانشجویان  دستاوردهاي تحصیلی  

یافته نشان داد کهشد.  باها  بین دستاوردهاي تحصیلی  استاد    جوّ کالس  :  تعامل  انگیزه    و   دانشجو  –درس، 
  میمستق اثر  دانشجویان کالس درس بر دستاوردهاي تحصیلی  ه مثبت و معنادار وجود دارد. جوّرابط تحصیلی 

دانشجو بر دستاوردهاي تحصیلی   -گري تعامل استاد  درس با میانجی   جوّ کالس همچنین  ؛  و معناداري دارد
اثر غیرمستقیم و  تحصیلی  گري انگیزهدرس با میانجی  جوّ کالس غیرمستقیم و معناداري دارد.  دانشجویان اثر

ت توجه به باز کند. نتایج این پژوهش حاکی از اهمیمعناداري بر دستاوردهاي تحصیلی دانشجویان ایفا می 
استاد  کالس درس  بودن جوّ تعامل  انگیزه  -،  میزان  و  افزایش دستاوردهاي تحصیلی   تحصیلی   دانشجو  در 

 دانشجویان دارد. 
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 مقدمه
مهم از  یکی  کشوري  هر  در  عالی  نهادهاي  آموزش  نقش  می  موردتوجهترین  که  باشد 

نهادي متفکر، آگاه    عنوانبه  از دانشگاه ي جوامع بر عهده دارد و  انکارناپذیري در روند توسعه
هاي خود در سه زمینه آموزش،  رود که با انجام وظایف و رسالتو نوآور در جامعه، انتظار می

( بتواند 1380اللهی، آبادي و عین )بازرگان، فتح خدمات علمی و اجتماعی پژوهش و عرضه
هاي جامعه بردارد و همواره کشور را به سمت پیشرفت  هاي مؤثرتري در تحقق آرمانگام

در  (.  1396بیدختی و جعفري،  به نقل از قربانی، امین   1391رهنمون سازد )حسینی و نصر،  
راستا   دستاوردهاي    بهبود و  ارزیابی  عالی،  آموزش  مؤسسات  در  مهم  مسائل  از  یکیاین 
 . باشدیم دانشجویان

تحصیلی   مورد   در  دغدغه این    پیامدهاي  ارزیابی  براي  را  ملی  تأکیداتی  دستاورد 
در   و   مطرح  1980  هايسال  اوایل  در  بار  اولین  براي  که  است،  نموده  ایجاد  هادانشگاه

  دلیل  همین   به  است.  قرارگرفته  مدنظر مالک   عنوانبه  نیز  امروزي  ارزیابی يهادستورالعمل
آموزش  از  بسیاري  در  دستاوردها سنجش   با  مرتبط  هايفعالیت    عنوان به  عالی  مؤسسات 

به  است    شدهگرفته  نظر  در   پاسخگویی  براي  بیرونی  تقاضاي عنایت  دانشجویان،    کهین ابا 
و ارائه بازخورد به ایشان    هاآنتوجه به عقاید و انتظارات    ،مشتریان مؤسسات آموزشی بوده 

در جهت ارزیابی کیفیت مراکز آموزشی در نظر گرفته    قبولقابلیك ابزار    عنوان بهتواند  می
براي راهنمایی دانشجویان و شاخصی براي    ايیهپا  تواندمی  ی علم  يسی دستاوردهارشود. بر

  شامل  دانشجویان  دستاوردهاي  دانشگاه را نشان دهد.بوده و میزان موفقیت    بهبود عملکردها 
از  باشدیم  آموزشی  مهم  اهداف  تحقق  جهت  در  آنان  پیشرفت میزان یکی  عوامل    و 
(. بدیهی است که  2011، 1باشد )سالیم و کورشی کننده در ارزیابی برتري آموزشی میتعیین 

  یالنی التحصفارغدستاوردهاي تحصیلی فراگیران نقش بسیار مهمی در ایجاد بهترین کیفیت  
سرمایه میکه  ایفا  هستند  اجتماعی جامعه  و  اقتصادي  پیشرفت  عامل  و  ملی  )علی،  ي  کند 

سالمت و  مختار  علی،  کوه 2009،  2جوزاف،  و  پیس  هاي  دستاورد معتقدند  (  2002)  3(. 
نتایجی که منجر به یادگیري هنر و فن  )اي  هاي حرفهحصیلی داراي چهار مؤلفه دستاوردت
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هاي رشد فردي )نتایجی که منجر به ارتقاء خصوصیات شخصی  کاربردي گردد(؛ دستاورد 
هاي تحصیلی )نتایجی که منجر به ارتقاء دانش و معلومات فرد شود( و  فرد شود(؛ دستاورد

باشد. بدیهی  یجی که منجر به رشد و ارتقاء فکري و عقالنی شود( میهاي ذهنی )نتادستاورد 
هاي فردي و تجارب  است که براي کسب این دستاوردها، بایستی به دو عامل مهم ویژگی

بسیاري از تجارب دانشگاهی در کالس   .(2007، 1دانشگاهی دانشجویان توجه کرد )ویلیامز
 اثرگذاربر دستاورد تحصیلی    تواندیمملی که  ازجمله عواشود، بر این اساس  درس کسب می

بر  جوّ  کالس درس است، باشند جوّ به    محیط یادگیري  کالسی و فضاي حاکم  بیشتر  که 
به یادگیري    نسبت   آموزشگر و فراگیر  درسی، نگرش و دیدگاه  يهابرنامهچگونگی اجراي  

سازمانیِ   و  رفتاري  فرهنگ  می  آموزشی  مؤسسهو  گیوپتا شود  مربوط  و  تیاجی   ،2)وارما، 
است. جایگاه و اهمیت محیط یادگیري و جوّ    برخوردار  ايیژهو  از جایگاه و اهمیت(،  2005

تعلیم و   جبههخط مقدم  منزلهبهها آموزشی و دانشگاه کالسی تا به آنجاست که در نهادهاي
 (. 1387 پور؛ کاظمی و آقاحسینی،رجایید )گردتربیت محسوب می

از جوّ  نظران حوزهصاحب هاي گوناگون تعلیم و تربیت، تعاریف متعدد و مختلفی را 
به یك یا چند بعد از ابعاد جوّ کالسی اشاره دارد؛    هاآناند که هر یك از  کالسی ارائه کرده

توضیح    کلی براي توصیف،  یك مفهوم  که جوّ کالسی،  (، معتقدند2008)  3هوي و میسکل 
. در  نمایدیمزمینه و بستر یادگیري را فراهم    س درس است کهو تبیین کیفیت پایدار کال 

-( جوّ کالسی را کیفیت ادراک از یك مجموعه دانسته2005)  4تعریفی دیگر، آدلمن و تیلور 
تا حدي، حالت سیالی از تعامالت پیچیده عوامل محیطی مربوط به کالس،    ند که در این جوّا

شود. همچنین  مانی و متغیرهاي اجتماعی، نمایان می نظیر عوامل فیزیکی، مادي، عملیاتی، ساز
داند که نشانگر وضعیت و  هایی میاي از ویژگی( نیز جوّ کالس را مجموعه2003)  5دسی 

توان اذعان داشت که جوّ کالس و بنابراین می؛  حال و هواي خاص حاکم بر کالس است
آن تا حد زیادي تابع بافت جمعیتی و کیفیت کنش فردي و جمعی اعضاي    نمطلوب بود

کالس  عنوانبهکالس   اساس،  این  بر  است؛  اجتماع  درس  یك  سیستم    عنوانبههاي  یك 
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است )پینتریچ   شدهیلتشکتجارب، فرهنگ، شخصیت و ...    ازنظراجتماعی، از افراد متفاوتی  
آوردن خصوصیات مثبت و منفی خود به درون    ( و هر یك از این افراد با1996،  1و شانك 

هاي  توانند بر ایجاد جوّ مطلوب یا نامطلوب اثرگذار باشد. بر اساس نتایج پژوهشکالس، می
؛  2001،  2پیشین جوّ کالس درس با عواملی چون انگیزش فراگیران )چارچ، الیوت و گابل 

اجتم (؛ مهارت 2010،  3سنگوون، جین، رندي و آرتور الن،   )بروفی،  هاي  اعی و شایستگی 
( ارتباط  2015، 5گرینو (؛ پیشرفت و دستاورد تحصیلی )2007، 4هرب، لی، نیوار و استوالک 

که امر آموزش و یادگیري به نحو نیکویی انجام پذیرد، تنگاتنگی دارد. آشکار است براي آن
تواند  مطلوبیت جوّ کالسی، می  چراکهها دایر باشد؛  بایستی جوّ مطلوب و مناسبی در کالس 

؛  2009،  6)جنینگز و گرینبرگ   ـ یادگیري، استفاده بهینه از زمان آموزشی  یاددهیبر فرآیند  
و کلن دانشجو    (،2004،  7کلم  و  استاد  دانشجویان   یت درنهاو  تعامالت    دستاورد تحصیلی 

اثرات سازنده داشته    (2013،  9؛ مرشا، بیشاو و تگنگه 2011؛ سالیم و کورشی،  2003،  8کارمرا)
 باشد.

از مواردي که میی تأثیر  کی دیگر  میزان دستاورد تحصیلی دانشجویان را تحت  تواند 
تعامالت و ارتباطات دانشجویان با اساتید، یکی از  باشد.  تعامل استاد ـ دانشجو می  قرار دهد

دانشگاهی   هاي یهسرما ین ترمهمارتباطات در آموزش عالی و یکی از   يهاعرصه ترین یاصل
ترین  در این راستا، یکی از مهم.  (2013،  10)سوزي، دابیك و چیرکویك   شودیممحسوب  

دانشگاه و  عالی  آموزش  نظام  میعناصر  دانشگاه  اساتید  تعیین ها  نقش  که  و  باشند  کننده 
ي آموزش عالی ازنظر کمّی و کیفی دارند، لذا  ها ناپذیري در تحقق اهداف و رسالتانکار

ي تعامل  ویژه در حیطهدر ابعاد مختلف و به  هاآنو صالحیت    بررسی عملکرد و شایستگی
جوّ طریق  از  انگیزش  دادن  جهت  در  دانشجویان  با  درس    آنان  کالس  مطلوب  اجتماعی 
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تاوردهاي آنان از  و دس  فراگیرانتواند نقش اساسی و مهمی برافزایش کیفیت یادگیري  می
بین دانشجویان   باشد. درگیر بودن فعال فراگیر در حین تدریس و تعامالت  تحصیل داشته 

می دانشجویان  فردي  بهسازي  و  رشد  دستاوردهايموجب  بر  و  ذهنی،    اي،حرفه  گردد 
؛  2002،  2؛ فیلکینز و دویل 2002،  1کوه   تحصیلی و فردي دانشجویان تأثیر بسزایی دارد )هو و

، درگیر بودن فعال فراگیر در  یگردعبارتبه(.  2006،  4؛ کزار و کنزي2003،  3شرودر و کوه 
(؛  2012،  5)ونتزل تدریس و فعالیت بین استاد و دانشجو موجب رشد فردي دانشجویان  ن  حی

؛ علیانی،  2013و انگیزه تحصیلی )عابدینی، عباسی، مرتضوي و بیجاري    نفس اعتمادبهافزایش  
جُ سهرابی  برجعلی،  و  می2008مهري  آنان  تحصیلی  دستاوردهاي  و  و(  )هو  کوه،    گردد 

 (.2006؛ کزار و کنزي، 2003؛ شرودر و کوه، 2002
دانشجویان    یلیتحص تواند دستاوردهاي  می   نیز  عاملی به نام انگیزه تحصیلی   دیگر  از سوي 

تحصیل، آموزش    ازجملهزندگی فرد،    هايیتفعالانگیزش در تمام    را تحت تأثیر قرار دهد.
(. انگیزه مسیر و میزان  2012،  6و پژوهش، نقش مهمی دارد )ژیلت؛ والراند؛ آندره و الفرنیر 

اي از کیفیت و کمیت  کند و نشانهرا هدایت می  شدهیین تع  اهداف  است که تحققرفتاري  
است که    ي بعد  سهك پدیده  انگیزه ی  (.2011،  7)درنایی و یوشیودا دهد  این تالش را ارائه می

فعالیت موردنظر، دالیل یا اهداف فرد   دربرگیرنده باورهـاي شـخص دربـاره توانـایی انجـام
بنیاد پیشرفت تحصیلی در    ینترمهمو    باشدیم انجام آن و واکنش عاطفی مرتبط با آن    براي

دانشجویان بار سنگین فشار مفرط  (. از طرفی  2013،  8روول و هونـگ)  باشدیمدانشجویان  
انتظارات فرهنگی از موفّقّیت هاي شغلی پیش رو را  هاي باالي تحصیلی و دغدغهناشی از 

می مینمایندتحمّل  که  است  فاکتوري  انگیزه  بنابراین  موقعیت  ؛  براي  را  دانشجویان  تواند 
کند   هدایت  بیشتر  موفقیت  و  باالتر  همکاران،    9)لی اجتماعی  انگیزش  ؛  (2010و  بنابراین 

به پیشرفت تحصیلی    آوردیمتحصیلی ضمن آنکه عالقه آموزشی و تحصیلی فرد را به وجود  
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  مسئلهبا اوصاف ذکر شده،    (.2012  ،1)یوسفی، قاسمی و فیروزیان   کندیمدانشجویان کمك  
که جوّ کالس درس،  اصلی که در این مقاله به آن پرداخته شده است، عبارت است از این

تحصیلی دانشجویان    تواند دستاورددانشجو و انگیزه تحصیلی به چه میزان می  -تعامل استاد  
 بینی نماید؟را پیش 

درس به میزان    جوّ کالس  کهمتعددي نیز نشان داده است  يهاپژوهش  :مطالعات پیشین 
درنایی  باشند )  فراگیرانانگیزش تحصیلی و عملکردهاي    يکنندهیین تع  تواندیم  ی توجهقابل

این  ( در پژوهش خود  2013)  2و همکارانش  (. مارر1395؛ رحیمیان،  2011و یوشیودا،   به 
اشاره کردند که  انگیزه در طول تحصیل   یتوجه قابل  يهاتفاوت  مطلب  فراگیران   از    براي 

به دانشگاه    یبستگدل(،  2013،  3و نادلرکه بستگی به نقش استاد )کمارراجو  شود یمایجاد  
وجود سیستم آموزشی    ،(1390(، کیفیت تجارب یادگیري )نعامی،  2013،  4)لی و همکاران 

آدام و ارتباط بین فراگیران و عوامل مؤثر در محیط آموزشی )  (2011و همکاران،    5)سینگ 
سالس لی (  2013،  6و  مثبت   (2010)  7دارد.  اثرات  بر  پژوهشــی،  کیفیت    توجهقابلدر 

گاتفردســون، گاتفردسون،  همچنین  ،  فراگیران اشاره کرد آموزشــی بر دســتیابی به موفقیت
هاي  ( در پژوهش 2009)  9واتــرز، کــروس و رانی انــس  ( و2005)  8پاینه و گاتفردســون 

بافت و جوّ مدرسه می  نتیجه رسیدند که  این  به  بر کیفیت آموزشی و دستاورد  خود  تواند 
پژوهش  نتایج  دیگر  از سوي  باشد.  تأثیرگذار  که  تحصیلی  بود  آن  از  دیگري حاکی  هاي 

شود  یزه درونی و دستاورد تحصیلی می بازخورد و تعامل استاد با دانشجویان باعث افزایش انگ 
 (. 2013، 11؛ اسکالویك و اسکالویك 2010، 10)جنگ؛ ریو و دسی 
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ثیر مهم انگیزه بر عملکرد رفتاري و  أ( ت2013)  2( و اگباري 2010)  1گاي و همکارانش
ي ( رابطه2012)  3اند. همچنین بر اساس نتایج پژوهش آگوآنیپیشرفت تحصیلی را نشان داده

شایستگیمثبتی   دستاورد  بین  و  کالسی  آموزش  مدیریت  بهبود  افزایش  و  معلمان  هاي 
عامل   یك  تحصیلی،  انگیزش  دارد.  وجود  عملکرد    کنندهیین تع تحصیلی  براي  کلیدي 

(. ریندي، برنر، اسچنپ فلوگ، زینز  2014،  4)کاراتاس و اردن   باشدیمتحصیلی و موفقیت  
( نیز در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که حتی با کنترل عامل میانجی  2015)  5و درسل

منفی به همراه دارد.   یرتأث فراگیران نامطلوب کالس درس بر انگیزش تحصیلی  جنسیت، جوّ 
 باشد. اثرگذار فراگیرانتواند در انگیزش تحصیلی کالس می  جوّ  یجه درنت 

یافته  از  ببرخی  آن  از  حاکی  داخلی  شایستگیهاي  دانشجویان  دیدگاه  از  که  هاي  ود 
می  شدهادراکتدریس   علمی  هیأت  بهاعضاي  تحصیلی  تواند  دستاوردهاي  مستقیم  طور 

  ارمکی،  فرجی  بهادر،(.  1393یفی،  عبد شردانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد )جعفري و  
استاد و دانشجو انجام  پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر در برقراري بین    (1392)  دهقانی  و  قربانی
  با  برخورد  در  عدالت  رعایت  دانشجو،  احترام  و   حرمت  دهد که حفظنتایج نشان می  دادند

  با  استاد  ارتباط  برقراري  در  عوامل  مؤثرترین   از  پذیريانعطاف  و  انتقادپذیري  دانشجویان،
  ( حاکی از آن است که 1394هاي پژوهش سلیمی؛ حیدري و کشاورز )یافته  ست.ا  دانشجو

هاي اعضاي هیأت علمی شکاف زیادي وجود دارد  بین وضعیت موجود و مطلوب شایستگی 
تواند دستاوردهاي تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد.  خود می  نوبه بهکه این امر  

در پژوهش خود به معنادار بودن رابطه بین ابعاد درگیري تحصیلی با دستاورد    (1394موسوي )
کرد اذعان  و  نبوي،    پژوهشیدر    .تحصیلی  بیدختی  )امین  که  1396جعفري  دادند  نشان   )

حرفه و صالحیت  مستقیم  اثر  دانشجویان  تحصیلی  دستاورد  بر  علمی  هیأت  اعضاي  اي 
 معناداري دارد. 
به   پیشینه پژوهش مشخص می  آنچهبا توجه    هرچندگردد که  مطرح گردید و بررسی 
  ، دانشجو  –تعامل استاد    ،کالس درس  جوّهاي متعددي در زمینه متغیرهاي  تاکنون پژوهش 
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صورت گرفته است، اما تاکنون پژوهشی که  انگیزه تحصیلی و دستاورد تحصیلی دانشجویان  
صورت نگرفته است. لذا پژوهش حاضر با   بپردازد، این متغیرها  به رابطه    زمانهم  صورتبه

در مدل مفهومی    در نظر گرفته است.این متغیرها  ، مدلی از روابط بین  شدهاشارهتوجه به موارد  
  عنوان به  دستاورد تحصیلی دانشجویان بر    دزامتغیر برون  عنوانبهدرس    جوّ کالس  شدهارائه

دانشجو و انگیزه تحصیلی در رابطه   –استاد   تعاملاثر مستقیم دارد. همچنین،   دزامتغیر درون
 (.1کند )شکل نقش میانجی ایفا می دستاورد تحصیلی دانشجویانبا کالس درس  جوّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

نظري  :  پژوهش هاي  پرسش  مبانی  مفهومی و  به مدل  با توجه  و  پژوهش  در راستاي هدف 
 هاي زیر مطرح و پیگیري شد. ، پرسش ذکرشده

بینی کننده مستقیم و معناداري دستاورد تحصیلی دانشجویان  آیا جوّ کالس درس پیش  (1
 باشد؟می

غیرمستقیم و  بینی کننده  دانشجو پیش   -گري تعامل استاد  آیا جوّ کالس درس با میانجی (2
 باشد؟ معناداري دستاورد تحصیلی دانشجویان می

میانجی  (3 با  درس  کالس  جوّ  پیش آیا  تحصیلی  انگیزه  و  گري  غیرمستقیم  کننده  بینی 
 باشد؟ معناداري دستاورد تحصیلی دانشجویان می

 کالس درس جوّ

 -تعامل استاد 

 دانشجو

 تحصیلی انگیزه

دستاورد تحصیلی 

 دانشجویان

دستاوردهای تحصیلی دانشجویان با نقش  جوّ کالس درس برمدل مفهومی اثر  (1شکل 

 تحصیلی دانشجو و انگیزه –میانجی تعامل استاد 

 های پایین مدل اشاره به اثرات باقیمانده دارند()پیکان
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 روش 
تحصیلی دانشجویان    يدستاوردهابینی  میزان پیش که پژوهش حاضر به بررسی  ین ابا توجه به  

کارشناسی    دانشجویان  تحصیلیدانشجو و انگیزه    -تعامل استاد  ،  کالس درس  بر اساس جوّ
پردازد، روش پژوهش  می  1396-97دانشگاه سمنان    روانشناسیو کارشناسی ارشد دانشکده  

  تحقیقات   نوع   از  هاداده  گردآوري  نحوه   به  توجه  با   و  کاربردي  هدف  ازنظر  مورداستفاده 
کارشناسی  دانشجویان    تمامشامل    پژوهشجامعه آماري این    باشد. توصیفی ـ همبستگی می

دانشکده   ارشد  - 97در سال تحصیلی    (نفر  420)  دانشگاه سمنان   روانشناسیو کارشناسی 
پارامتر در ماتریس گاما،    3پارامتر )  9با توجه به مسیرهاي فرض شده تعداد    .بوده است  1396

پارامتر در ماتریس ساي( باید برآورد   1پارامتر در ماتریس فاي و    3پارامتر در ماتریس بتا،    2
حداقل  ین ابهشود.   باید  نمونه  حجم  پارامترها    50تا    5ترتیب،  )مولر،   موردنظربرابر  باشد 
نفر   200کنندگان  . شرکتنفر در نظر گرفته شد   200اي به حجم  (. بر این اساس، نمونه1996

 65در دوره کارشناسی،    %5/67نفر معادل    135سمنان )  مختلف  ي هادانشگاهاز دانشجویان  
معادل   نمونه  %52/32نفر  روش  از  استفاده  با  که  بودند  ارشد(  کارشناسی  دوره  گیري  در 

 انتخاب شدند. مدرک تحصیلی  برحسب  ياطبقهتصادفی 
 :  ابزارهاي پژوهش 

پرسش   منظوربه  کالس درس:  جوّ الف(   از  کالس   جوّ  نامهسنجش جو کالس درس 
پرسشنامه  . این  است  شدهاستفادهگویه    12 ( مشتمل بر2007)  1، کاپالن و رایان درس پاتریك

گزینه  صورتبه پنج  از  طیف  لیکرت  مخالفماي  تا  1)   کاماًل  موافقم (  ( 5)  کاماًل 
 ( 870/0)  نباخکرو  ي به روش آلفا  محققتوسط    نامهپرسش   نی ا  پایاییاست.    شدهيبنددرجه

  0/ 001در سطح معناداري    50/0  -69/0با نمره کل    ها هی گو  یاست. دامنه همبستگ   شدهمحاسبه
 بود.

براي سنجش میزان تعامل بین استاد و دانشجو از پرسشنامه    :دانشجو  -استاد    تعامل ب(  
دانشجو  تعامل ـ  لوپز  استاد  ااست  شدهاستفاده(  2016)  2همکاران   و  هرناندز    پرسشنامه   ن ی. 

کاماًل موافقم   ( تا1مخالفم )  کاماًل  ي از انهیگز  5طیف لیکرت    صورتو بهگویه    4مشتمل بر  
آلفا  محققتوسط  نامه  پرسش   ن یا  پایاییاست.    شدهيبنددرجه(  5) روش    نباخکرو  يبه 
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همبستگ   شدهمحاسبه  (0/ 872) دامنه  کل    هاهی گو  یاست.  نمره  سطح   49/0  -60/0با  در 
 بود. 001/0معناداري 

  هاز پرسشنامه انگیز  دانشجویان  تحصیلی  هگیري انگیزمنظور اندازهبه  :تحصیلی  ج( انگیزه
)تحصیلی   همکاران  و  بر  استفاده(  1992والرند  مشتمل  که  است  می  11شده  و  گویه  باشد 

گزینهبه پنج  لیکرت  طیف  )صورت  مخالفم  کاماًل  از  )1اي  موافقم  کاماًل  تا   )5 )
 (911/0)  نباخکرو  يبه روش آلفا  محققتوسط  پرسشنامه    نیا  است. پایایی  شدهيبنددرجه

  0/ 001در سطح معناداري    56/0  -80/0با نمره کل    ها هی گو  یاست. دامنه همبستگ   شدهمحاسبه
 بود.

سنجش دستاورد تحصیلی    منظوربه  و  با توجه به هدف پژوهش   هاي تحصیلی:دستاورد(  د
  شدهاستفاده(  2002اي دستاوردهاي تحصیلی پیس و کوه )گویه   20دانشجویان از پرسشنامه  

( 5( تا خیلی زیاد )1اي لیکرت از خیلی کم )طیف پنج گزینه صورتبهاین پرسشنامه ؛ است
)  است.  شدهيبنددرجه آلفاي کرونباخ  به روش  پرسشنامه توسط محقق  این  ( 90/0پایایی 

همبستگ  است.  آمدهدستبه کل    ها هی گو  یدامنه  نمره  معناداري    66/0  -80/0با  سطح  در 
 بود. 0/ 001

هاي علوم  بندي آماري براي تحلیل دادهبستهها از  براي تحلیل داده:  هاروش تحلیل داده
هاي  استفاده شد. شاخص  25/8افزار روابط خطی ساختاري نسخه و نرم  191اجتماعی نسخه  

توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی محاسبه شد. روابط فرضی  
 هایی گزارش شد. هاي برازندگی مدل نو شاخص ساختاري با مدل تحلیل مسیر آزمون شد

 هایافته
و  تحصیلی  دانشجو، انگیزه    -استاد  درس، تعامل    جوّ کالسبراي تعیین میانگین متغیرهاي  

انحراف   میانگین،  توصیفی  آمار  از  دانشجویان  تحصیلی  ماتریس    معیاردستاوردهاي  و 
)جدول   شد  استفاده  پژوهش  متغیرهاي  بین  نمونه  1همبستگی  در  میانگین    موردمطالعه(. 

دهد که  اي نشان میدرجه   5( دریك بازه  M=    3/ 407دستاوردهاي تحصیلی دانشجویان )
ارزیابی متوسط  سطح  از  باالتر  را  خود  تحصیلی  دستاوردهاي  پژوهش  نمونه    دانشجویان 

 
1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19) 

2. Linear Structural Relations (LISREL V8.5) 
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باالتر   تحصیلیانگیزه و  دانشجو –کالس درس، تعامل استاد  نگین جوّاند، همچنین میاکرده
درس،    کالس  اوردهاي تحصیلی دانشجویان با جوّ شده است. دست یابیارزاز سطح متوسط  

رابطه معنادار و در جهت نظري دارد. شدت رابطه    تحصیلیدانشجو، انگیزه    -تعامل استاد  
دانشجویان   تحصیلی  است تحصیلی    یزهباانگدستاوردهاي  متغیرها  سایر  از    بیشتر 

)05.,552.0( = pr  .  جوّدستاوردهاي با  دانشجویان  رابطه    تحصیلی  درس  کالس 

)524.0,.05(معناداري دارد   = pr  .ردهاي تحصیلی دانشجویان با تعامل همچنین دستاو

دارد  -استاد   معناداري  رابطه  )435.0,.05(دانشجو  = pr  .کالس با   جوّ  بیشتر  درس 
 . تحصیلیدانشجو مرتبط است تا انگیزه  -استاد تعامل 

براي آزمون مدل فرضی این مطالعه الگوي روابط همبستگی بین متغیرها در نظر گرفته  
( و  457/0درس )  جوّ کالسولگی بررسی شد. مقدار کشیدگی  شد. نخست کشیدگی و چ

( و مقدار چولگی  -0/ 085دانشجو )  -(؛ مقدار کشیدگی تعامل استاد  -018/0مقدار چولگی )
انگیزه  -0/ 117) کشیدگی  مقدار  )423/0)  تحصیلی (؛  مقدار چولگی  و  مقدار  -537/0(  (؛ 

( است و در -417/0چولگی )( و مقدار  968/0کشیدگی دستاوردهاي تحصیلی دانشجویان )
( می-2،  2بازده  نشان  این  دارد.  قرار  نرمال (  چولگی  و  کشیدگی  از  متغیرها  توزیع  دهد 

است.   شاخصین ابهبرخوردار  یافتهترتیب،  شد.  بررسی  فرضی  مدل  برازش  نشان  هاي  ها 
برآورد  دهد که مدل فرضی یك مدل فراشناسا است. به این معنا که تعداد پارامترهاي قابل  می

واریانس   ترکوچكمدل   تعداد  )  شدهمشاهدههاي  کوواریانس - از  رو  ین ازا(.  c > pاست 
 بررسی شد.  هاآنبراي بررسی برازندگی مدل فرضی ضرایب مسیر و معناداري 

 یب همبستگی بین متغیرهای پژوهشاو ضر معیارمیانگین، انحراف   .1جدول  

 میانگین  متغیرها 
انحراف  

 معیار
(1) (2) (3) (4) 

    - 0/ 633 3/ 482 جّو کالس درس  .1

   - 623/0** 0/ 800 3/ 450 دانشجو -تعامل استاد  .2

  - 377/0** 456/0** 0/ 693 3/ 641 تحصیلی انگیزه  .3

دستاورد تحصیلی   .4
 دانشجویان

407 /3 686 /0 **524/0 **435/0 **552/0 - 
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در مدل است.    شدهگزارش  2مدل بررسی شد و مدل نهایی در شکل    –برازندگی داده  
جوّ دارد،  نهایی  دانشجویان  تحصیلی  دستاوردهاي  بر  معناداري  اثر  درس  کالس 

)05.,67.3,28.( 11 == pt  . و استاد  تعامل  بر  معناداري  اثر  کالس  اجتماعی  جوّ 
دارد ).20.11,62,.05(  دانشجو  12 == pt  .  تعامل بر    -استاد  همچنین  دانشجو 

اثر معناداري دارد  )55.2,12.0,.05(دستاوردهاي تحصیلی دانشجویان  11 == pt. 
یرمستقیم،  غدانشجو اثر    -استاد  گري تعامل  درس با میانجی  جوّ کالس بر اساس این نتایج  

با   برابر  معناداري  و  معناداري    084/0مثبت  ضریب  دستاوردهاي    16/2و  تحصیلی  بر 
مستقیم    طوربهدرس    جوّ کالسبدان معناست که    آمدهدستبه  کند. یافتهدانشجویان ایفا می

میانجی با  غیرمستقیم  تعامل  و  دانشجویان    -  استادگري  تحصیلی  دستاوردهاي  بر  دانشجو 
نتایج    اثرگذار همچنین  که  حا  آمدهدستبهاست.  است  آن  از  اثر  کی  درس  کالس  جوّ 

انگ بر  داردمعناداري  دانشجویان  تحصیلی  ).21.7,46,.05(یزه  13 == pt   انگیزه و
دارد تحصیلی   معناداري  اثر  دانشجویان  تحصیلی  دستاوردهاي  بر 

)05.,21.6,38.0( 21 == pt  .  گري  درس با میانجی  جوّ کالسبر اساس این نتایج
بر    23/4معناداري  و ضریب    175/0یرمستقیم، مثبت و معناداري برابر با  غ اثر    تحصیلی  انگیزه

که  ، عالوه بر این آمدهدستبهکند. با توجه به یافته دستاوردهاي تحصیلی دانشجویان ایفا می
  طوربهاست،    اثرگذارمستقیم بر دستاوردهاي تحصیلی دانشجویان    طور بهدرس    جوّ کالس

میانجیغ با  نیز  انگیزه  یرمستقیم  اثر    تحصیلیگري  دانشجویان  تحصیلی  دستاوردهاي  بر 
 غیرمستقیم دارد. 

 
 
 
 
 
 
 

 

جوّ کالس 

 درس

تعامل 

استادـ 

 دانشجو

انگیزه 

 تحصیلی

دستاورد 

 تحصیلی

0.6

2 

0.28 

0.12 

0.4

6 
0.38 
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میانجی تعامل  نقشمدل نهایی اثر جوّ کالس درس بر دستاورد تحصیلی دانشجویان با  .2شکل 
 دانشجو و انگیزه تحصیلی -استاد 

 .اندشده گزارش*ضرایب استاندارد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

میانجی تعامل  نقشمدل نهایی اثر جوّ کالس درس بر دستاورد تحصیلی دانشجویان با  .3شکل 
 دانشجو و انگیزه تحصیلی -استاد 

 اند شدهگزارش *ضرایب معناداری 

 های برازندگی مدل شاخص .2جدول  
 نتیجه  مقدار موردقبولدامنه  شاخص 

2X 05/0  ≤P 55/1  تأیید 

Df - 1 - 

/df2X 5- 3 55/1  تأیید 

RMSEA 08/0 ≥  RMSEA 053 /0  تأیید 

GFI 90/0 ≤  GFI 99/0  تأیید 

AGFI 90/0 ≤  AGFI 91/0  تأیید 

NFI 90 /0≤  NFI 99/0  تأیید 

CFI 90/0 ≤ CFI 99/0  تأیید 

جوّ کالس 

 درس

تعامل استادـ 

 دانشجو

انگیزه 

 تحصیلی

دستاورد 

 تحصیلی

11.20 

3.67 

2.55 

7.21 
6.21 
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IFI 90/0 ≤ IFI 99/0  تأیید 

از آن است که مدل  ( شاخص 2بررسی جدول ) نسبتاً  هاي برازش مدل حاکی  برازش  نهایی، 
 ها دارد. مطلوبی با داده 

بر   تحصیلیدانشجو و انگیزه  -کالس درس، تعامل استاد جوّ یرمستقیم و کل غاثر مستقیم،  .3جدول  
 دستاوردهای تحصیلی دانشجویان

 مسیر  اثر
اثر 

 مستقیم 
اثر 

 یرمستقیم غ
 اثر کل 

بر  زادبرون
 زاددرون

 55/0** 27/0* 28/0** درس بر دستاوردهاي تحصیلی دانشجویان جّو کالس
 62/0** - 62/0** دانشجو - درس بر تعامل استاد جّو کالس

 46/0** - 46/0** تحصیلی درس بر انگیزه  جّو کالس

 زاددرون
بر 
 زاددرون

دانشجو بر دستاوردهاي تحصیلی   -تعامل استاد 
 دانشجویان

**12/0 - **12/0 

 38/0** - 38/0** بر دستاوردهاي تحصیلی دانشجویان تحصیلی انگیزه  
 >P< 001/0**P*05/0                                                                                  شدهگزارش*ضرایب متریک  

 

 است.  شده گزارش 3یرمستقیم و کل در جدول شماره غ اثرات مستقیم، 

 گیرییجه نتبحث و 
هاي تحصیلی دانشجویان بیانگر نظام آموزشی کارآمد و موفق است که عوامل و  دستاورد 

  تواند بازخورد باارزشی برايکالسی می  شناخت جوّ  مختلفی با آن رابطه دارند.  یرهاي متغ
  همچنین.  را در شناخت نقاط قوّت و ضعف نتایج کالسی یاري دهد  ها آناساتید فراهم کند و  

باشند که نقش  ها اساتید دانشگاه میترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاهیکی از مهم
کمّی و کیفی    ازنظرهاي آموزش عالی  ناپذیري در تحقق اهداف و رسالتکننده و انکارتعیین 

ي  ویژه در حیطهدر ابعاد مختلف و به  هاآنو صالحیت    ا بررسی عملکرد و شایستگیدارند، لذ
انگیز دادن  در جهت  دانشجویان  با  آنان  طریق    هتعامل  میجوّ  از  نقش  کالس درس  تواند 

تحصیل   از  آنان  دستاوردهاي  و  یادگیرندگان  یادگیري  کیفیت  برافزایش  مهمی  و  اساسی 
باشد. این    داشته  جوّدر  ساختاري  روابط  از  فرضی  مدلی  دستاورد    مطالعه  با  درس  کالس 

دانشجو و انگیزه تحصیلی در    ـتحصیلی دانشجویان تدوین شد و نقش میانجی تعامل استاد  
 روابط ساختاري برجسته گردید.
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درس اثر مستقیم و معناداري بر    جوّ کالسبود که    از آنیافته پژوهش حاکی  نخستین  
پژوهش نتایج  از  برخی  با  پژوهش  این  نتیجه  دارد.  دانشجویان  تحصیلی  هاي  دستاوردهاي 

؛ واترز، کروس و رانی  2009،2011؛ کاروسکی،  2012؛ آگوانی،  2014)موچرا و همکاران،  
هیتزمان،  2009انس،   همکاران،  2009؛  و  ماکنیل  دورنایی،  2009؛  لوبرز،  2007؛  ؛ 2006؛ 

؛ قشقایی زاده  1981؛ هارتل و والبرگ،  2002؛ الول و باربارا،  2004،  و همکاران  ویلکینسون
تواند  محیط یادگیري و جو حاکم بر کالس درس می باشد.  ( هم راستا می1386و همکاران،  

در عرصه یادگیري و یاددهی مؤثر باشد، جو یا محیط، نمادي از برنامه درسی بوده و به منزله  
باشد و یك تعیین کننده رفتاري و نمودار ادراک  و محیط حاکم بر کالس درس می  روح

محیط کالس درس    کهییازآنجادانشجو از محیط پیرامون خود در عرصه یادگیري است.  
شود و ارتباط قوي  یك عامل مهم از رفتار و یادگیري کالس درس در نظر گرفته می   عنوانبه

هاي درس منسجم  بین محیط کالس و دستاورد تحصیلی دانشجویان وجود دارد، لذا کالس
هاي بهتري براي یادگیري و موفقیت  و هدف محور سبب ارتقاء نظم کالس درس و فرصت

ز ذهن نیست که یافته پژوهش اثر جوّ کالس درس بر کند، لذا دور ادانشجویان فراهم می
کالس درس از طریق احترام   جوّدستاورد تحصیلی دانشجویان را تأیید نمود. از سوي دیگر،  

آموزش داده    هاآنبه    آنچه، اهمیت  هاآنبه عقاید دانشجویان، شناخت نیازها و احساسات  
حرمت دانشجویان در    داشتن نگه  کار ودرستدر جهت انجام    هاآن، توجه به تالش  شودیم

و  ها  تواند در جهت رشد استقالل، خوداتکایی، ارزش ، میهایشان یهمکالسارتباط با سایر  
هاي کاربردي، باعث کسب دانش و مهارت  اخالقی دانشجویان کمك کند و ياستانداردها

تلف علمی شود. همچنین در توسعه  هاي مخ در زمینه  ياگستردهتخصصی و اطالعات عمومی  
اجتماعی، جمع تفاوتروابط  و  تشابهات  ارتباطات،  به  توجه  عقاید،  عقاید،  بندي  بین  هاي 

و بدین طریق دستاورد    گرددیم  یازموردن یادگیري مستقل، پیگیري عقاید و کسب اطالعات  
 دهد. را تحت تأثیر قرار میتحصیلی دانشجویان  

  ـگري تعامل استاد  درس با میانجی  جوّ کالسآن بود که    حاکی ازیافته دیگر پژوهش  
و معناداري بر دستاورد تحصیلی دارد. نتیجه این پژوهش با برخی از    یرمستقیمغدانشجو اثر  

پژوهش  همکاران،  نتایج  و  )کنگز  سیگل،  2017هاي  کمارراجو،  2014؛  و  2013؛  آجبه  ؛ 
وکوه،  2010آجیم،   هو  و  ،2002؛  همکاران،  1392نژاد،  پیرويمحمدي  و  بهادر  ( 1392؛ 

حاکم بر هر کالس درس است و براي   يفردمنحصربهکالسی، فضاي    باشد. جوّمی  راستا هم
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  مطلوب و مناسبی در   جوّ  یستی باآنکه امر آموزش و یادگیري به نحو نیکویی انجام بشود،  
تواند بر تعامالت استاد  ، مییجوّ کالسها دایر باشد؛ چراکه مطلوبیت یا عدم مطلوبیت  کالس 

یاددهی، استفاده بهینه از زمان آموزشی و ... اثرات سازنده یا   ـو دانشجو، فرایند یادگیري  
و   مثبت  روابط  وجود  این،  بر  عالوه  باشد.  داشته  و    دارهدفمخربی  دانشجو  و  استاد  بین 

جویان با یکدیگر، افزایش مشارکت دانشجویان، کاهش رفتار مخرب، افزایش  همچنین دانش
تواند در دانشجو و ...می نفس عزت حسرضایت و عالقه داشتن به درس و یادگیري، ایجاد  

کمّی    ازنظرهاي آموزش عالی  و انکارناپذیري در تحقق اهداف و رسالت   کنندهیین تعنقش  
ادگیري دانشجویان و درنهایت دستاوردهاي تحصیلی  و کیفی و همچنین برافزایش کیفیت ی

باشد. تعامالت سازنده و  می  یت درنها  آنان داشته  استنباط کرد که  بین    هدفمندتوان چنین 
هاي کالسی  تواند جوّي از اعتماد نسبی را در کالس پدید آورد، تنش استاد و دانشجو، می

دانشجویان را در مباحث کالسی و درسی فراهم  را کاهش دهد و زمینه مشارکت بهتر و بیشتر  
آورد و نتیجه چنین امري، باعث افزایش انگیزش، پیشرفت و رضایت تحصیلی و دستاورد  

 تحصیلی دانشجویان خواهد شد. 
گري  کالس درس با میانجی  بود که جوّ   از آنآخرین یافته پژوهش حاکی    یتدرنهاو  
دارد. نتیجه این    دانشجویان  و معناداري بر دستاورد تحصیلی  یرمستقیمغ اثر    تحصیلی   انگیزه

؛ 2014؛ کاراتاس و اردن، 2015همکاران،  هاي )ریندي وپژوهش با برخی از نتایج پژوهش 
؛ 2010همکاران،    ؛ بروز و2010؛ گاي و همکاران،  2013؛ اگباري،  2013همکاران،    مارر و

پاتریك،   ؛ تونر و2006؛ کزار و کنزي،  2007؛ النگ و همکاران،  1390آقایی و همکاران،  
عالقه    ،انگیزه  ازآنجاکه  باشد.می  راستاهم(  1394؛ نصرتی و همکاران،  2003؛ ونتزل،  2004

او  پیشرفت تحصیلی  به  و  به وجود آورده  این    کند یمکمك    آموزشی و تحصیلی فرد را 
  جوّ  شدهانجامشود که با توجه به پژوهش  عوامل بسیار زیادي حاصل می  یجهدرنت پیشرفت  

درک احساسات و نیازهاي دانشجویان،    ازجملهخاص خودش    هايیژگیوکالس درس با  
... می و  آنان، حفظ حرمت دانشجویان  یادگیري و آموزش درست  به  باعث  اهمیت  تواند 

که به سبب آن   ايیزهانگجویان بشود.  افزایش انگیزه دانش  یتدرنهاایجاد روابط درست و  
. این انگیزه  کندیمهدایت    ، کندیم مسیر و میزان رفتاري را که فرد در رابطه با اهدافش دنبال  

ازنشانه او  اي  و دالیل  باور  نموده،  را مشخص  این تالش  و کمیت  به    کیفیت  آمدن  از  را 
ترین بنیاد پیشرفت تحصیلی  مهم   وانعن بهآشکار ساخته و    کاماًلهایش  دانشگاه و انجام فعالیت 
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به این امر  محسوب خواهد شد. درنتیجه احساس رضایت از خود را به دنبال داشته و    فراگیر
شغلی   یريگ جهتدر  خود، رشد دستاوردهاي تحصیلی او را به همراه خواهد داشت و    تبع به

می او  به  شایانی  کمك   و  مهم  عواملازجمله    ننشجویا دا  تحصیلی  هنگیزا  کند.آینده 
  باال،   درونی  یزهباانگ  که فراگیرانيطوربه  است،  آموزشی   هاي نظام  در  موفقیت  کنندهیین تع

تحصیلی و    فرسودگی  مطلوب  تبعبهکمتري  داشتعملکرد  امین   تري خواهند  )گلستانی، 
 (.1397بیدختی و جعفري، 

بهبه نتایج  اساس  بر  می دستطورکلی  چنین  آمده  کالس  توان  جوّ  که  نمود  برداشت 
تعامل تحصیلی    و  استاد   درس،  دستاورد  افزایش  موجب  دانشجویان  انگیزه  و  دانشجو 

توان گفت  نوبه خود پیشرفت کشور خواهد شد. درنهایت میدانشجویان، ارتقاء دانشگاه و به
  دانشجو منجر به ارتقاي دستاورد تحصیلی  و استاد که مطلوب بودن جوّ کالس درس، تعامل

و اساتید از طریق ایجاد ارتباط با دانشجویان خود و شناخت عالیق،    گردد؛دانشجویان می
قابلیتتوانمندي و  میها  آنان  انگیزه  برانگیختن  و  آنان  تحصیلی  هاي  دستاورد  بر  توانند 

 دانشجویان تأثیرگذار باشند. 
گري  کالس درس با میانجی  به طرح آن است. نقش جوّ   محدودیت مطالعه حاضر مربوط

دانشجو و انگیزه تحصیلی بر دستاورد تحصیلی دانشجویان روابط علی نیستند،    –تعامل استاد  
مربوط   محدودیت دوم این مطالعه   زمانی هستند.در بهترین شرایط این روابط نوعی روابط هم

اندازه ابزارهاي  اندازهگیري  به  ابزارهاي  پرسشنامهاست.  داراي  گیري  از  اي  تعدادي 
اندازهمحدودیت )خطاي  ذاتی  خویشتن هاي  عدم  پاسخگیري،  قابلنگري،  پذیرش هاي 

باشند،  میالزم برخی از دانشجویان در پاسخگویی به سؤاالت(  و دقتاجتماعی، عدم توجه 
بر    نیز باید در نظر گرفته شود.  مصاحبه هاي دیگر، مثل  آینده، شیوه   هايپژوهشبنابراین در  
گران در مطالعات آتی  شود تا پژوهش آمده در این مطالعه پیشنهاد میدستهاي بهاساس یافته

دستاوردهاي   گسترش  از  شواهدي  تا  نمایند  تکرار  را  حاضر  مطالعه  جوامع  سایر  روي  بر 
 دانشجویان در کشور فراهم آید. تحصیلی 

افزایش دستاورد تحصیلی دانشجویان، با    منظوربهاساتید باید  شود  یت پیشنهاد میدرنها
فراهم نمودن شرایط الزم، سطح انگیزش تحصیلی دانشجویان را باال ببرند. بدین منظور اساتید 

برنامه در  ممکن  جاي  تا  انعطافباید  خود  کالسی  برنامههاي  اعمال  از  و  باشند  هاي  پذیر 
همچنین با توجه به یافته پژوهش که حاکی از میانگین   خشك و غیرقابل تغییر اجتناب کنند.



 1397  پاییز  ،17  ، شمارةپنجم، سال  های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهشفصلنامة    /  160

 

 

می پیشنهاد  بود،  دانشجویان  تحصیلی  دستاورد  و  متوسط  صمیمانه  تعامل  اساتید  گردد: 
العمر تمرکز ها ایجاد نمایند و بر یادگیري مادامتري با دانشجویان براي پیشرفت آنمطلوب

که   ن  تبعبهنمایند  دانشجویان  تحصیلی  دستاورد  می   یزآن  میتوسعه  پیشنهاد  که  یابد؛  شود 
بهبود بخشند  ارتباطی خود را  مهارت  برقرار    استادان  با دانشجویان  بهتري  ارتباط  بتوانند  تا 

برگزاري دوره با  به سطح مهارتکنند و همچنین دانشگاه  آنان کمك  هاي آموزشی  هاي 
دستاورد تحصیلی دانشجویان با توجه  هاي بالندگی  اي به برنامهکند؛ دانشگاه باید نگاه ویژه

هاي دستاورد  به محیط متغیر و متحول و پویاي کنونی داشته باشد و به ارتقاء کیفیت برنامه
 تحصیلی دانشجویان، توجه ویژه نماید. 

 منابع 
(. رویکرد مناسب ارزیابی درونی  1380بهرام. )  ،یاللهن ی ع.  لیجل   ،يآبادفتح عباس.  ،بازرگان
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 . 200-195(، 4)6،در علوم پزشکی راهبردهاي آموزش
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 .51-69(، 8)2، هاي رهبري و مدیریت آموزشیفصلنامه پژوهش مدارس اثربخش. 
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هاي اعضاي هیأت علمی  شایستگی(.  1394حیدري. الهام. )  ، فهیمه، قاسم. کشاورزي  ،سلیمی
ادراکات بر  تأمّلی  دانشگاهی؛  رسالت  تحقق  دکتري  جهت  دانشجویان  انتظارات  . و 
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 . 1-23(، 14)4، مدیریت آموزشی هاي رهبري و 
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اي انگیزش درونی  مدار با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطهخودگرا و جامعه

 . 79-89(، 1)10، مجله روانشناسی بالینی و بیرونی. 
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