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و استرس علمی  بینیجو پردیس دانشگاهی با خوش رابطه
 1دانشجویاناز دیدگاه تحصیلی 

 4فاطمه رضوی، 3کامران مالکپور لپری، 2سعید غیاثی ندوشن

 10/19/5936تاریخ پذیرش:  51/51/5931تاریخ وصول: 

 چکیده
و استرس  علمی بینیی بین جو پردیس دانشگاهی با خوشهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه

آماری این پژوهش را  ۀجامع وکمی از نوع همبستگی  ،. روش پژوهشبوددر بین دانشجویان  تحصیلی
تشکیل نفر  1515 به تعداد 5939-39طباطبایی در سال تحصیلی دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه عالمه

 11) نفر 955 تعداد مورگانجدول  بر اساسو ای ای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونهاستفاده از با  دادند.
)جو ها از سه پرسشنامه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهبهزن(  نفر 556نفر مرد، 

برای تعیین صحت روایی این ابزارها . ( استفاده شدعلمیبینی و خوش تحصیلیپردیس دانشگاهی، استرس 
ول از فرم هاو برای اطمینان از پایایی پرسشنامه ده گردیدرگان در این زمینه استفااز نظرات متخصصین و خب

 56/1و  55/1، 51/1 برای هر پرسشنامه ترتیببهدست آمده هکه نتایج ب دضریب آلفای کرونباخ استفاده ش
. در قسمت آمار توصیفی وصیفی و استنباطی استفاده شدها از دو بخش آمار تبرای تحلیل داهگزارش شد. 

موگروف لی کهاو در بخش آمار استنباطی از آزمون میانگین، انحراف معیار و فراوانیقبیل  هایی ازآماره
ج بین متغیرها و تعمیم نتای طۀمبستگی پیرسون برای بررسی رابضریب ه از اسمیرنف جهت نرمال بودن و

نشگاهی با استرس بین جو پردیس داهای تحقیق طبق یافته. استفاده شد SPSSو از نرم افزار نمونه به جامعه 
یعنی هر چقدر  ی مثبت معنا داری وجود داشت؛رابطه علمیبینی رابطه منفی معناداری و با خوش تحصیلی
بیشتری در بین دانشجویان مشاهده  علمیبینی و خوش کمتر تحصیلیباشد استرس  ترهمدالنهکه جو 

 شود.می

                                                           
 های هسته پژوهشی مطالعات آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبائی است.. این مقاله حاصل فعالیت1

 ی مسئول()نویسندهی ئیزی آموزشی دانشگاه عالمه طباطباراستادیار مدیریت و برنامه .0

Ghiasi.saeed@gmail.com 

   نور  و مدرس دانشگاه پیام یئیزی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبارشناس ارشد برنامهکار .9

 ی   ئشی دانشگاه عالمه طباطباکارشناس ارشد برنامه ریزی آموز. 9
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 .علمیینی بجو پردیس دانشگاهی، خوشاسترس تحصیلی، واژگان کلیدی: 

 مقدمه
تـرین دارایی عنوان مهمهای معنوی را بهبرداری از سرمایهها باید روش بهرهدانشگاه
زام روحی، ذهنی و الته بـه کد کننبرای تملك این سرمایه باید روشی را جستوجو  ؛بیاموزند

 منجر گردد. در اینجاست که اهمیت جـو و فضای حاکم بر دانشگاه قلبی اعضا به آرمان
ها با توجه به فضای راد در دانشگاهافه کرا چ ؛شـودها هرچه بیشتر نمایـان میهدانشگا

 ؛(0115، 5د )نیدهمر و همکاراننبخشویش رنگ و جلوة خاصی میخموجود، به نقش 
و اعتقـاد به  شودیمطور مثال در دانشگاهی که به شخصیت افراد احترام گذاشته به

فکار و عملکرد گروهی وجود دارد، جوی پویا و خـالق در های علمی و اعتقاد به اروش
ادگیری مـؤثرتر و یا و عملکردهسازد تا در گردد و افراد را قادر میآن دانشگاه فراهم می

اگون و گونردن اسـتعدادهای کد رشدن و شکوفا شهمچنین عرصه را برای  ؛اراتر شوندک
سازد و نیـروی دانشجویان باز میو اقتصادی در  ی، اجتماعاخالقیهای مختلف گرایش

 (.5959کند )زفتی، ها تقویت و شکوفا میسازندگی و ابداع را در آن
طور ساده، تابعی از انتظارات رسمی، نیازهای فردی و اهداف ها بهرفتار در دانشگاه

سازمانی نیست. بلکه، نتیجه روابط پویای این عناصر است. کارکنان و دانشجویان در یك 
را با  هایزهانگ، نیازها و هاارزشای از صفات منحصر به فرد، احساسات، اه مجموعهدانشگ

ریزی منطقی و برنامه یهاجنبهآورند. این خصوصیات شخصی در خود به محل کار می
شده زندگی دانشگاهی دخالت کرده و موجب ظهور نوعی احساس هویت جمعی 

کند. این مایزی برای محل کار تبدیل میگردد که تجمع ساده افراد را به شخصیت متمی
، دانشگاهیاحساس طبیعی ناشی از محل کار تحت عناوین متعددی از جمله، خصوصیات 

بنابراین ؛ (0111، 9، تحلیل شده است )چستر و تد0دانشگاهیپردیس  محیط اجتماعی، جو
یك و نیز از ها از جو یکسانی برخوردار نیستند. همانگونه که اعضا متفاوتند، جدانشگاه
و  شودها از یکدیگر میایز دانشگاهدیگر متفاوت است. جو موجب تم دانشگاهبه  دانشگاه

موجب  تواندیمقرار داده و  یرتأثدانشگاه را تحت  هاییتفعالنتایج کارها و  ،در نتیجه

                                                           
1. Niedhammer 

2. Campus Climate 

3. Chester & Todd 
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ها تاثیرگذار افزایش روحیه و انگیزش کارکنان و دانشجویان گردد و در رفتار و اعمال آن
عینی و  یهاجنبهکند. در یك طرف پل یك پل عمل می ۀ. جو دانشگاهی به منزلباشد

محسوس دانشگاه از قبیل ساختار، مقررات و شیوهای مدیریت و رهبری قرار دارند و در 
ترتیب رفتار تابعی بدین ؛ارکنان و دانشجویان واقع شده استطرف دیگر روحیه و رفتار ک

ای که به رنگ از دریچه یکس بلکه هر ؛ازمانی نیستار سهای رهبری یا ساختاز شیوه
و این همان اداراکاتی است  نگردیمها، نیازها، و شخصیت خودش است به سازمان ارزش

 (.0150، 5گذارد )وانگ و لینگمی یرتأثکه در طرز تفکر و رفتارش 
برای  هادانشگاهبا توجه به اهمیت تحصیالت دانشگاهی و تقاضای روز افزون از 

ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان، محققان آموزش دانشگاهی 
های مؤثر برای و راهبرد آکادمیكبه دنبال مطالعه و بررسی متغیرهای مرتبط با موفقیت 

ان، و همکار 0)رابینز اجتماعی دانشجویان هستند -و روانی  مواجه با نیازهای آکادمیك
 زةهای اخیر در حوهایی که در دههانجام این مطالعات یکی از زمینه ایبر ؛ بنابراین(0116

بود که  و فیزیولوژیك نگرشناسی مثبتشکل گرفت، ظهور رویکردهای روانروانشناسی 
 ،های مختلف رفتارینافذ و مؤثری در زمینه یهاپژوهشموجب تحوالت قابل مالحظه و 

 روانشناسی رویکردی دانشجویان گردید. از جمله در مطالعات مربوط به پیشرفت تحصیل

کشف  و مطالعه به علمی هایروش از استفاده با تا سعی داردو فیزیولوژیك  نگرمثبت
 به و کنند پیشرفت ها و جوامعسازمان ها،گروه افراد، دهندیم اجازه که هاییتوانایی

 یهاسال در سی کهروانشنا ةعمد(. مفاهیم 0119، 9بپردازد )سلیگمن آیند، نائل موفقیت
 وارد مطالعات اخیراًو  دانگرفته قرار جدی توجه مورد سازمانی رفتار زةحو در اخیر

. باشندمی 1تحصیلی و استرس 9علمی بینیخوش دو مفهوم ،اندشده دانشگاهیهای آموزش
ها رخ دهد. ، افرادی هستند که انتظار دارند اتفاقات خوبی برای آنهاینبخوش
طور کلی به این معناست که فرد در رابطه با موقعیت پیش آمده انتظار به دنبوبینخوش

بینی موقعیتی از آن یاد ته باشد که معموالً با عنوان خوشبهترین نتیجه ممکن را داش

                                                           
1. Wang   & Liying 

2. Robbins 

3. Seligman 

4. academic optimistic 

5. academic Sterss 
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ها تبین، در رویارویی با شکسترتیب افراد خوشبدین ؛(0111، 5. )لوتانزو همکارانشودیم
 ؛کنند؛ اسنادهایشان پایدار استادهای کلی تکیه میهای خود، بر اسنو موفقیت

ها، دهند و در رویارویی با ناکامیرا به توانایی درونی خود نسبت می هایشانیتموفق
، 0و همکاران دهند )سینشکست خود را به عوامل ویژه بیرونی و غیر پایدار نسبت می

مندی اد با یك جهتمندی به زندگی است که در آن افربینی یك جهتخوش (.0151
تر تجربه تر و با یك انتظار مثبتی مثبتبینانه رویدادهای روزمره زندگی را به شیوهخوش

بینی خوش( 5351) 9(. مطابق با مدل کارور و شریر0113، 9و همکاران کنند )کیوماکیمی
زعم  به ؛(0119، 1و یانگ 6؛ سانا0155 ،1های مثبت از آینده دارد )چانگاشاره به پیامد

یك گرایش شناختی به انتظار ها کسانی هستند که بینخوش (0116) و همکاران  5سراستوا
 های مثبت و مطلوب دارند.پیامد

های شهای اخیر وارد آموزیکی دیگر از مفاهیمی است که در دهه تحصیلی استرس
شان برای این مؤلفه بر سالمت روانی و جسمانی دانشجویان و توانایی .دانشگاهی شده است

، 3گذارد )آکان و کیاروچیانجام تکالیف درسی و همچنین مدیریت در انجام امور اثر می
 مثل منفی جسمانی و هیجانی شناختی،روان نتایج به منجر استرس، باالی سطوح (.0119

(. مدل 0115توریس،  و شود )سولبرگمی بیماری و ایمنی نظام ضعف کم، خواب
 خانواده فرد، سطح استرس در و اجتماعی حمایت چندگانه حسطو بر نیز استرس فرآیند

 مدل این اساس بر دارد؛ روانی سالمت بینیدر پیش سعی و کندمی تمرکز جامعه و

گیرند قرار می اجتماعی حمایت تحت تأثیر روانی، سالمت و ثانویه و زاهای اولیهاسترس
 (.0110، 51پارچمن و )کترندال

 استرس دانشجویان اگر .است استرس پر ایتجربه گاهیکلی جو پردیس دانش طوربه

ابد )اباذری یمی افزایش یریادگی جهت هاآن انگیزه کنند، احساس مبارزه یك مثابه به را
                                                           
1  . Luthans et all. 

2. Sin at all. 

3. Kivimaki at all. 

4. Scheier & Carver 

5. Chang 

6. Sanna 

7  . Yang 

8. Srivastava 

9. Akan & Ciarrochi 

10. Katerndahl & Parchman 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886902001095?via%3Dihub#bBIB27
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 افت باعث تواندمی باشد تهدیدکننده زیاد و آن میزان اگر اما ؛(5959و همکاران، 

 خالقشان هایاندیشه شکوفایی و وهبالق هایتوانایی و ظهور استعدادها از مانع و تحصیلی

ولی  (.5956باشد )رضوی و حسینی،  داشته دنبال به را آنان مفید عملکرد در نقص شده و
تربیتی  روانشناسی مهم و عمده هایگیریجهت از یکی رسد،می نظر به روشن آنچه

 سالمت حفظ و جسمانی-روانی هایبیماری بروز از گیریپیش سمت به امروز،
. بود خواهد مادی و انسانی هایهزینه کاهش امر، این فواید از که چرا ؛است ویاندانشج

 تحقیقاتی انجام سالمت، روانشناسی عنوان با امروز روانشناسی در نو گرایشی پیدایش

 امر این مؤید کشور، و داخل خارج در زمینه این در هاکتاب و مقاالت انتشار و گسترده

و علمی توانند باعث و مانع پیشرفت تحصیلی می تحصیلیرس بینی علمی و استخوش. است
نظر سیاستگذاران و  لذا اهمیت توجه به این دو متغییر اثرگذار بیش از پیش مد باشند؛
مورد توجه قرارداد تا  توانیمعبارتی چه عواملی را به باشد؛میریزان آموزش عالی برنامه

اهم شود. سازه در دانشگاه فر تحصیلی بینی علمی و کاهش استرسموجبات توسعه خوش
هایی مانند حمایت چندفرهنگی در پردیس لفهکه در برگیرنده مؤجو پردیس دانشگاهی 

های علمی دانشجویان در پردیس دانشگاه، تنوع فرهنگی در پردیس دانشگاه، توانایی
ئولیت دانشگاه، ارتباطات درون پردیس دانشگاه، تنوع ساختاری در پردیس دانشگاه، مس

 تواندیمهایی است که پردیس دانشگاه است، یکی از متغیرشهروندی و احساس امنیت در 
 پردیس قت که جویین حقابا وجود  باشد. مؤثربینی و کاهش استرس بر توسعه خوش

 دانشجویانبهبـود روحیـه، سالمت روانی، مشارکت  ،انگیزهمناسب در ایجـاد  دانشگاهی
و نوآوری آنان مؤثر است، متأسفانه هنوز این مسأله  یتخالق دیاو ازدها گیریدر تصمم

هبود آن را در ی ببرا شو تالریزان آموزش عالی نبوده مورد توجه سیاستگذاران و برنامه
بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی  ؛اندهای اجرایـی خود قرار ندادهبرنامه یتاولو

و استرس  علمی بینیبا خوشطباطبایی مهرابطه بین جو پردیس دانشگاهی، دانشگاه عال
 در دانشجویان به اجرا درآمده است. تحصیلی

ونی ها برای انجام دادن امور سازمانی خود، عالوه بر معیارهای سازمانی و قانسازمان
های اخالقی و ارزشی دارند که آنان را در رفتار و اعمال ای از رهنمودنیاز به مجموعه

سوی شیوه مطلوب جمعی ی و وحدت رویه در حرکت بهعی هماهنگاداری یاری دهد و نو
هایی را که در ارتباط با زندگی و عمومی میسر سازد. معموالً اعضای سازمان ارزش
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ها در ها مجبورند که محیطی از اخالق و ارزشپذیرند. سازمانست، میهاسازمانی آن
باشد. درك م در جو سازمانی میسازمان ایجادکنند. درك نوع رفتار قابل قبول عاملی مه

گیری تحت را در فرایند تصمیم هابخشکه همه  ار مناسب بخشی از جو سازمانی استرفت
بخش  ةدهندعنوان پرورشها به(. در این میان دانشگاه1100، 5دهد )دایانقرار می یرتأث

برای ها اهدانشگد. نرسعظیمی از نیروی انسانی هر کشور خیلی مهم و حیاتی به نظر می
کننده که تسهیل دارنددرسی و افرادی نیاز  هاینیافتگی به برنامهمقابله مناسب با توسعه

منطقی و خالق  آموزش عالی باشند و با اتکا به نیروی اراده وعقل خود، نوآوری در
 بنابراین اگر ؛(0116، 0)مارینی پویا و خالق را شکل دهند دانشگاهیجو  بیاندیشند و

محیطی  تغییرات و جدید نیازهای با را خود باید باشد، پیشرفت به دنبال دانشگاهی
 تا بتواند نیازهای دهد تغییر را خود ساختار محیط، تغییرات با همگام و کرده هماهنگ

 از یکی کند. جو دانشگاهی نوآور، برآورده شده( یاد تغییرات با )متناسب را خود جدید

 ترینمهم از یکی عنوانبه هاوقت بیشتر که اشدبمی رقابتی مزیت های افزایشراه

 و شودمی دیده بلندمدت، هایموفقیت به یابیدست برای هاشرکت راهبردی هاینگرش
 به سازمانی دانشگاه (. جو0151الدینی،)تاج دارد آمیزمخاطره امور بر توجهی قابل تأثیر

 اطالق حیط کاریشانم کارکنان و دانشجویان در هایش ارز و احساسات تصورات،

 و نفس به تعلق، اعتماد و اعتماد حس سازمان، به نسبت تعهد طور احساسشود. همینمی
 قوانین فضای فیزیکی، مانند مختلفی عوامل تأثیر تحت که شودمی شامل نیز را وفاداری

 (. 3011، 9گیرد )الیسمی قرار کار محیط در افراد رفتاری هایویژگی و حاکم سازمانی
مثبت  صورتبه هم رادانشجویان و  کارکنان رفتار و پردیس دانشگاه نگرش جو

 طوربیش از حد( و بهتحصیلی صورت منفی )مانند استرس ( و هم بهعلمیبینی )مانند خوش

قرار  تأثیر تحت باشندمشغول می سازمان در که کسانی توسط غیرمستقیم یا مستقیم
 مدیران، دارد، کارکنان رفتار بر پردیس جو که ثیریأت به توجه با رواین از ؛دهدمی

 نحو به تا کنند ایجاد سازمان خود در مناسبی جو باید دانشگاه، رسمی محیط ویژه دربه

                                                           
1. Diane 

2. Marini 

3. Ellis 
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 و های خود )پرورش نیروی انسانی زبده( دست یابند )ادمونتونو آرمان اهداف به مطلوب
 (.0110، 5وسترن

 مثبت، روانشناسی در مورد گرفته صورت تحقیقات دل از علمیبینی خوش مفهوم

توسط هوی  بارنخستین برای اصطالح است. این شده پدیدار اجتماعی سرمایه بینی،خوش
 نظریه از عبارتند علمیبینی خوش معرفی شد. مبانی نظری (0116) و همکاران

 جو و مطالعات فرهنگ کلمن، اجتماعی هایسرمایه نظریه خودکارآمدی بندورا،

 معلم شناختی باورهای و ینی آموخته شده سلیگمنبخوش و کارانی و همسازمانی هو

بیان  (0115) 0میسکل و (. هوی5939اعمال )عسگری، فتوت،  و افکار شناسایی برای
 موفقیت با علمیبینی خوشاست.  علمیبینی خوش ،باورها از یکی که کنندمی

 را سازه این ،علمیبینی خوش مورد در شده تحقیقات انجام همه. رابطه دارد دانشجویان

بینی خوش دند؛ دا قرار بررسی مورد های آموزشیهای سازمانویژگی از عنوان یکیبه
 تأکید و اعتماد کارآمدی، زیرا معلمان باشد، مهم هایویژگی از یکی تواندمی علمی

 تمام برای یکسان موازی و معانی دارای هستند علمیبینی خوشدر  مؤلفهکه سه  علمی

 (.0116، 9هوی و گوگان مك (هستند معلمان
 و اعتماد تأکید تحصیلى، مؤلفه سه داراى علمیبینی خوش پیداست، که چنان

 تحصیلى تاکید شده است. ییدتأ فردى سازمانى و سطح در است. که استاد کارآمدى

ت موفقی دهند و انتظارات باالیی از آموزشى اولویت کارهاى به که اساتید بدین معناست
 به است که شاگردان زمانى معرف تحصیلى کیدأدیگر، ت بیان به باشند. داشته شاگردان

 بسیار والدینشان و به شاگردان اعتماد بر معلمان تمایل .پردازندیمآموزشى  مؤثر فعالیت

 وابستگى متقابل احساس والدین و خود، شاگردان بین معلمان که هنگامى مهم است. فقط

داشت.  وجود خواهد هاخانه به مدرسه دیوارهاى یادگیرى از وراى تسرى امکان کنند،
 و راستگویى اطمینان، صالحیت، قابلیت خیرخواهى، شامل احساس اعتمادآمیز رابطه

 و یادگیرى در خود هایییتواناباشند به  بینخوش اساتید که هنگامى .است بودن پذیرا
به استاد  مدىکارآ داشت. احساس داعتماد خواهن درس کالس از حمایت والدین براى به

و  مشارکت مورد در مطلوب نتایج براى صورت دستیابى قابلیتش مورد در وى قضاوت

                                                           
1. Edmonton & Western 

2. Hoy WK & Miskel 

3. McGuigan & Hoy 
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 و ارتباط شودیم انگیزه تعریفبی یا شاگردان سرسخت مورد در حتى ها،آن یادگیرى

 دارد )الیزابت سوى دیگر از تدریس در اشتیاق و سو از یك شاگرد پیشرفت با تنگاتنگى

 (.0159، 5و همکاران
اند )ادواردز و مطالعات بسیاری استرس دوران دانشجویی را مورد بررسی قرار داده

کید أ( ت5331) 9ساکس (. در یکی از این تحقیقات0119؛ میسرا و کاستلو، 0115، 0دیگران
 رةفزایش است. تعاریف مختلفی درباای رو به اطور فزایندهبه تحصیلیکند که استرس می
(، استرس را 5351گ و همکاران )ها کینکه در یکی از آن مطرح شده است ترساس
نظر اند. بهه مربوط است، تعریف کردهمقابل رةنوان هیجانی منفی که به تردید درباعبه

چرا که از  ؛تحصیلی ارتباط نزدیکی داشته باشدرسد که این تعریف با استرس در حوزة می
رود با حجم باالیی از تکالیف مواجه شوند و این ی انتظار میاطور فزایندهجویان بهدانش

احساس نیاز به  تحصیلیاسترس را فراهم کند. « خود»تواند زمینه تردید دربارة مسأله می
طور همزمان، ادراك فرد مبنی بر نداشتن زمان کافی برای دستیابی به فزاینده به دانش و به
ایی در هژوهشپدر ایران و جهان  (.0115، 9وگلوکند )گادزال و بالآن دانش اشاره می

استرس تحصیلی و آکادمیك و  ،بر سالمت روانی هاو مؤسسات و دانشگاهجزمینـۀ بررسـی 
 ها اشاره شده است.انجام شده است که در زیر به برخی از آن علمیبینی همچنین بر خوش

 باعلمی  بینیخوش بین رابطه ( به بررسی0111و همکاران ) 1راسینگ پژوهشی در

 که داد تحقیق نشان این نتایج پرداختند. دانشگاه دانشجویان و سالمتی تحصیلی عملکرد

 و پایانی هاینمره باالی میانگین تکالیف درسی، در بهتر عملکرد ،علمیبینی خوش

( 0155) 6کرد. تابودی و برودیتسکی بینیپیش را دانشجویان فرسودگی تحصیلی کاهش
دارد که انگیزه کافی برای ند که انتظارات مثبت همواره افراد خوشبین را وامیبر این باور

پژوهشی دیگر سولبرگ و ثوریس  در انجام فعالیت در رویارویی با رخدادها داشته باشند.
گر اثر حمایت اجتماعی خودکارآمدی تحصیلی، میانجی(، به این نتیجه رسیدند که 0115)

ا خودکارآمدی ن حمایت اجتماعی ارتباط باالیی باست. همچنی تحصیلیبر استرس 

                                                           
1. Elizabeth A 

2. Edward at all. 

3. Sux 

4. Gadzella & Baloglu. 

5. Ruthing at all 

6. Thibodeau & Boroditsky 
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(، نیز روشن ساخت دانشجویانی که در جوی 0115توریشم و ولد ) ۀتحصیلی دارد. مطالع
همچنین نتایج نشان داد این دو  ؛کمتری داشتند یلیصتحاند، استرس مناسب تحصیل کرده

تحقیق گیلیهان و  ارند.گذ( بر سالمت روان اثر میتحصیلیمتغیر )جو دانشگاهی و استرس 
های به انواع مشکالت سالمت )بیماری تحصیلی(، نیز نشان داد استرس 0111همکاران )

جسمانی، افسردگی و بدبینی در دانشجویان( ارتباط دارد. همچنین نتایج روشن ساخت 
تر و سالمت روان بهتر منجر پایین تحصیلی ارتباط حمایتی بیشتر در دانشگاه به استرس

دانشگاهی که جو همدالنه  که دادند نشان (،0116) 5ویلیامز و بیکراز طرفی دیگر ود. شمی
 آموزشگاهی هایمحیط در دانشجویان بهتر سازگاری ةکنند و ارتباطی داشته باشد تضمین

 اندگرفته فرا خوبیهب اجتماعی و ارتباطی را هایمهارت است. همچنین دانشجویانی که

در یك مطالعه  (0110اندرسون ) دارند. روانی فشارهای استرس و بربرا در مؤثرتری ۀمقابل
 استفاده زندگی به نسبت گیریجهت آزمون از که پرداخت تحقیق 16 مرور به فراتحلیلی

 اقدامات با زیادی و توجه قابل میزان به بینیخوش که دریافت چنین و بودند کرده
 همچنین و منفی عواطف افسردگی، قبیل زا روانی هاییماریب عالیم استرس، با یامقابله

که مؤید آن است  (5935تحقیق فوالدوند و همکاران )دار دارد. معنی رابطه سالمت با
حمایت اجتماعی و  ،سطوح باالی سالمت روانی و جسمانی از طریق نمرات باالتر

  کنند.بینی می، استرس تحصیلی را پیشتریینپاخودکارآمدی تحصیلی و نمرات 
بین جو پردیس  کردیم هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀانطور که ذکر هم

در پردیس مرکزی دانشگاه  تحصیلیو استرس علمی بینی دانشگاهی با خوش
باشد. بر این اساس در این پژوهش سه متغییر که خود شامل زیر طباطبایی میعالمه
 آمده است. 5باشند مورد بررسی قرار گرفته که در شکل هایی نیز میمؤلفه

 

                                                           
1. Baker & Williams 
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 پژوهش درونداد. الگوی 1شکل 

س دانشگاهی که شود متغییر جو پردیمشاهده می 5 همانطور که در شکل شمارة
حمایت چندفرهنگی در  باشد شامل هفت زیر مولفۀعنوان متغییر مستقل تحقیق میبه

 های علمی دانشجویان در پردیس دانشگاه، تنوع فرهنگی درپردیس دانشگاه، توانایی
پردیس دانشگاه، ارتباطات درون پردیس دانشگاه، تنوع ساختاری در پردیس دانشگاه، 

بینی همچنین خوشباشد. مسئولیت شهروندی و احساس امنیت در پردیس دانشگاه می
کارآمدی اساتید، تأکید تحصیلی  ۀمؤلفاول شامل سه زیر  عنوان متغییر وابستۀهب علمی

باشد. به همین ها میتید دانشگاه از دانشجویان و والدین آناساتید و اعتماد و اطمینان اسا
های، دشواری دوم خود شامل زیر مولفه ابستۀعنوان متغییر وبه تحصیلیترتیب استرس 

عملکرد تحصیلی دانشجویان در کالس درس، دشواری عملکرد تحصیلی دانشجویان در 
مدیریت در کارها توسط  بیرون از کالس درس، دشواری تعامل در دانشگاه و دشواری

 باشد.زیر می سؤاالتبنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به  باشد؛دانشجویان می
 رابطه وجود دارد؟ تحصیلیآیا بین جو پردیس دانشگاهی و استرس  -5

 دارد؟ وجود رابطه علمی بینیخوش و دانشگاهی پردیس جو بین آیا -0
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رابطه وجود  تحصیلیو استرس  میعل بینیآیا بین جو پردیس دانشگاهی با خوش -9
 دارد؟

  روش
و استرس  علمی بینیبین جو پردیس دانشگاهی با خوش هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ

این پژوهش را از نظر . بنابراین طباطبایی بوددر پردیس مرکزی دانشگاه عالمه تحصیلی
یرهای تحقیق از بر متغ از نظر میزان کنترل محقق و وان جز تحقیقات کاربردیتهدف می

ستگی و و در واقع یك تحقیق از نوع همب های غیر آزمایشی محسوب کردنوع تحقیق
ارد. متغیر جو پردیس دانشگاهی رویدادی است. در این تحقیق سه متغیر عمده وجود دپس

عنوان به تحصیلیو استرس  علمی بینیکننده و متغیرهای خوشبینیپیش عنوان متغیربه
سه متغیر جو پردیس دانشگاهی، . هر آزمودنی در هر ك در نظر گرفته شدهای مالمتغیر

آماری تحقیق حاضر  مورد سنجش قرار گرفت. جامعۀ تحصیلیرس و است علمیبینی خوش
شناسی و طباطبایی که در سه دانشکده روانرا دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه عالمه

 5939-39حسابداری؛ که در سال تحصیلی  سیاسی، مدیریت وعلوم تربیتی، حقوق و علوم
 منظوربهبوده است، تشکیل دادند. نفر  1515ها برابر با مشغول به تحصیل بودند و تعداد آن

ای خوشه گیرینمونه روش از پردیس مرکزی دانشگاه دانشجویان از آماری نمونه انتخاب
ساس جدول مورگان برای نفر بر ا 955که به این منظور تعداد  ای استفاده شدتك مرحله

های معیوب پژوهشگران پس از انتخاب و حذف پرسشنامه نمونه پژوهش انتخاب شدند.
های پژوهش از آوری یافتهجهت جمع ها را تجزیه و تحلیل کردند.عدد از پرسشنامه 911

بینی آکادمیك( استفاده سه پرسشنامه )جو پردیس دانشگاهی، استرس آکادمیك و خوش
 .پردازیممیه در ادامه به بررسی هر یك شده است ک

 (0155) 5این پرسشنامه توسط شانون و ماسون ی جو پردیس دانشگاهی:پرسشنامه
گویه بسته  05در قالب  ( آنرا بروز رسانی و تغییر داد و0156) 0طراحی شده که هریسون

. پژوهشگران گزارش شده است 119/1و ضریب پایایی آن  ه استپاسخ تدوین شد
کشور ایران  هایارزشفرهنگ و  با توجه بهو شنامه را به زبان فارسی ترجمه کردند پرس

توان گفت با می نهایت گویه دیگری جایگزین کردند.ها را حذف و در برخی از گویه
                                                           
1. Shannon & Mason 

2. Harrison 
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با در نظر  توجه به مبانی نظری و دیدگاه متخصصین و خبرگان در این زمینه و همچنین
ا در تدوین پرسشنامه تا حد زیادی خصیصه روایی پرسشنامه هتعاریف عملیاتی متغیر گرفتن

پرسشنامه از فرمول ضریب آلفای )پایایی( افزایش یافته است. برای اطمینان از اعتبار 
 گزارش شده است. 51/1ها دست آمده برای گویههکرونباخ استفاده شده است که نتایج ب

 ( پرسشنامه استرس5153) 5همکارنا و وژازکو: تحصیلیی استرس پرسشنامه
بر اساس چهار مؤلفه دشواری عملکرد تحصیلی در کالس درس، دشواری  تحصیلی را

عملکرد تحصیلی در بیرون از کالس درس، دشواری تعامل در دانشگاه و دشواری 
بین سبك اسناد،  رابطۀبررسی ( به منظور 5935) وجودیمدیریت کار تدوین نمودند که 

سطه و بررسی آن از آموزان مقطع متواری تحصیلی در دانشاسترس تحصیلی و سهل انگ
 ها مؤلفه یك ازهر  پایایی نیز به ترتیب برای که است نمودهاقتباس از آن  دیدگاه والدین

در این پژوهش ضمن بررسی مجدد و  گزارش شده است. 50/1و  59/1، 51/1، 31/1
تایید رسیده است و به منظور  اصالح برخی گویه ها روایی این ابزار توسط خبرگان که به

های بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب برای مولفه
پایایی مورد تایید  بدست آمد که31/1و برای کل گویه ها  31/1،31/1،31/1، 39/1مذکور 

 قرار گرفت.
از پرسشنامه علمی با اقتباس بینی ابزار خوش: علمیبینی ی خوشپرسشنامه

( ساخته شده است. پرسشنامه هوی بر اساس سه 0116) و همکاران 0بینی علمی هویخوش
کید تحصیلی و اعتماد و برای اجرا در سیستم مدرسه و از دید کارآمدی معلم، تأ مؤلفه

،  15/1که ضرایب پایایی آن نیز به ترتیب برای سه مولفه مذکور  معلمان تنظیم شده بود
را  مذکور آن مؤلفهبه سه در این پژوهش محققین با توجه  گزارش شده اند. 13/1 و 19/1

بر اساس  پاسخگویه بسته 09در برای اجرا در محیط آموزش عالی و از دید دانشجویان 
روایی  تأییدنسبت به تنظیم و  ای لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفممقیاس پنج درجه

دیدگاه با توجه به مبانی نظری  نظران اقدام نمودند.احبآن توسط متخصصین و ص
ها در تعاریف عملیاتی متغیر گرفتنخبرگان در این زمینه و همچنین در نظر  متخصصین

برای اطمینان از  تدوین پرسشنامه تا حد زیادی خصیصه روایی پرسشنامه افزایش یافته است.

                                                           
1. Zajacova & et.all 

2. Hoy 
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که نتایج بدست آمده  استفاده شده است،ب آلفای کرونباخ پرسشنامه از فرمول ضری پایایی
گزارش شده  53/1 و کل گویه ها  98/0،89/0، 98/0مولفه های مذکور به ترتیب  برای

 است.
ها از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در قسمت برای تحلیل داه

استفاده شده است و میانگین، انحراف معیار و فراوانی  همچونهایی مار توصیفی از آمارهآ
جهت نرمال بودن و ضریب لموگروف اسمیرنف های کخش آمار استنباطی از آزموندر ب

 استفاده شدج نمونه به جامعه تعمیم نتایبین متغیرها و  ۀبررسی رابطبرای همبستگی پیرسون 
 مورد استفاده قرار گرفته شد. SPSS 22نتایج نرم افزار  و تحلیل و در نهایت برای تجزیه

 نتایج
های پژوهش دهندگان به پرسشنامهدرصد( از پاسخ 15نفر ) 019های پژوهش، براساس یافته

دهندگان متعلق به درصد( از پاسخ 5/99نفر ) 556درصد( زن بودند.  00نفر ) 11مرد و 
درصد( متعلق به دانشکدة مدیریت و  9/96نفر ) 560 انشکدة روانشناسی و علوم تربیتی،د

نفر  516ی بودند. درصد( متعلق به دانشکدة حقوق و علوم سیاس 6/01نفر ) 10حسابداری و 
درصد( در مقطع  1/65نفر ) 056در مقطع تحصیلی کارشناسی،  دهندگان( از پاسخ9/91)

. کردنددرصد( در مقطع تحصیلی دکترا تحصیل می 5نفر ) 05ارشد و کارشناسی تحصیلی 
و  به پژوهشگر برگردادنده شدندپرسشنامه  911 تعدادکه  نفر بود 955در کل حجم نمونه 

 ها ناقص بودند.پرسشنامهها پاسخ ندادند و یا اینکه نفر یا به پرسشنامه 95تعداد 

 علمیو خوش بینی تحصیلی توصیفی متغیرهای جو پردیس دانشگاهی، استرس  هاییافته .1جدول
 متغیرها میانگین انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره

 جو پردیس دانشگاهی 51/53 39/59 15 553

 تحصیلیاسترس  99/15 15/09 91 551

 علمیبینی خوش 59/11 66/59 91 31
 

جو پردیس و انحراف معیار برای ( میانگین متغیر 5جدول شمارة ) هایبر اساس یافته
و  99/15 برابر با  به ترتیب تحصیلیاسترس برای  39/59،  51/53 به ترتیب برابر  دانشگاهی

 به دست آمد. 66/59و  59/11بینی علمی به ترتیب خوشمتغیر  و برای 15/09
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 نتایج آزمون کالمگروف اسمیرنف برای بررسی مفروضۀ نرمال بودن .2 جدول

 متغیرها
 لمگروف اسمیرنفکو

 سطح معناداری درجه آزادی آماره
 جو پردیس دانشگاهی

 تحصیلیاسترس 
 بینی علمیخوش

160/1 
193/1 
111/1 

911 
911 
911 

135/1 
551/1 
166/1 

 

لمگروف اسمیرنف برای بررسی مفروضۀ نرمال آزمون ک 0نتایج جدول  همانطور که
 (P>50/5) نرمال هستند 11/1با سطح معناداری بزرگتر از  هر سه متغیر دهدیمبودن نشان 

رابطه وجود  تحصیلیاسترس  آیا بین جو پردیس دانشگاهی وسؤال اول: 
 د؟دار

 تحصیلیپردیس دانشگاهی و استرس  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین جو .3جدول

 متغیر شاخص آماری ضریب همبستگی  سطح معناداری

15/1>p 1615 593/1- تحصیلیوپردیس دانشگاهی و استرس ج 

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو  (9جدول شماره )های یافتهبا توجه به 
و سطح  593/1با ضریب همبستگی  تحصیلیاسترس  پردیس دانشگاهی با متغیر جو
درصد اطمینان بین دو مغتیر نشان  33در سطح  معنادار را منفی و ۀرابط 115/1معناداری 

میزان استرس  باشد ترمناسبو پردیس دانشگاهی جیعنی هر چه قدر  (؛P<15/1). دهدیم
ا ضریب تبیین ب غیر جو پردیس دانشگاهینیز در این دانشجویان کمتر است. مت تحصیلی

 .کندرا تبیین میتحصیلی استرس  واریانس متغیر درصد 00/0، 100/1
رابطه وجود  علمی بینیآیا بین جو پردیس دانشگاهی و خوشسؤال دوم: 

 دارد؟

 بینی علمیخوشدیس دانشگاهی و نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین جو پر .4جدول
 متغییر شاخص آماری ب همبستگیضری  سطح معناداری

15/1>p 161/1 015/1 بینی علمیخوش جوپردیس دانشگاهی و 

متغیر  نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو (9جدول شماره )نتایج با توجه به 
و سطح معناداری  015/1با ضریب همبستگی  بینی علمیخوشجو پردیس دانشگاهی با 

15/1>p دهدیمدرصد اطمینان بین دو مغتیر نشان  33در سطح  ادار رای مثبت و معنرابطه .

(15/1>P).  میزان  باشد تریارتباطهمدالنه و یعنی هر چه قدر جو پردیس دانشگاهی
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دانشجویان بیشتر است. متغیر جو پردیس دانشگاهی با ضریب بین نیز در  بینی علمیخوش
 کند.را تبیین می علمیبینی خوشدرصد واریانس متغیر  19/6، 161/1تبیین 
و استرس علمی بینی سوم: آیا بین جو پردیس دانشگاهی با خوش سؤال 

 رابطه وجود دارد؟ تحصیلی

و استرس  بینی علمیخوشضریب همبستگی پیرسون برای بررسی جو پردیس دانشگاهی با . 0جدول 
 تحصیلی

 شماره
 

 بینی علمیخوش استرس تحصیلی جو پردیس دانشگاهی

 5 ردیس دانشگاهیجو پ 5
  

 5 **-593/1 استرس تحصیلی 0
 

 5 -515/1** 015/1** بینی علمیخوش 9

 درصد معنی دار است. 5در سطح  همبستگی **

 درصد معنی دار است. 1*همبستگی در سطح 

 :دهد کهنشان می 1نتایج جدول شماره  
 دارد. رابطۀ منفی معنادار وجودتحصیلی بین جو پردیس دانشگاهی با استرس 

 رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد. بینی علمیخوشبا بین جو پردیس دانشگاهی 
 رابطۀ منفی معنادار وجود دارد. بینی علمیخوش با تحصیلیاسترس  بین

 تحصیلیهای استرس ی با مؤلفهرابطۀ بین متغیر جو پردیس دانشگاه به بررسی در ادامه
 بینی علمی خواهیم پرداخت.خوش و

 هایمؤلفهنتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین جو پردیس دانشگاهی با  .6جدول
 تحصیلیاسترس 

 

 آماری هایشاخص
 متغیرها

 ضریب همبستگی داریاسطح معن

 دشواری عملکرد تحصیلی در کالس درس -511/1** 119/1
 دشواری عملکرد تحصیلی در بیرون از کالس درس -593/1** 113/1
 دشواری تعامل در دانشگاه -05/1** 115/1
 دشواری مدیریت کار -191/1 150/1

 معنادار است. p<15/1** در سطح 

 معنادار است. p<11/1*در سطح 
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بین سه مؤلفۀ دشواری عملکرد تحصیلی  دهدمی( نشان 6همانطور که جدول شماره )
تعامل در  در کالس درس، دشواری عملکرد تحصیلی در بیرون کالس درس و دشواری

. بیشترین رابطه بین فی معنادار وجود داردشگاه با متغیر جو پردیس دانشگاهی رابطۀ منندا
بود. متغیر جو پردیس  -05/1مل در دانشگاه با ضریب همبستگی امؤلفۀ دشواری تع

 دار نداشت.فۀ دشواری مدیریت کار رابطۀ معنیدانشگاهی با مؤل

 هایمؤلفهبرای بررسی رابطه بین جو پردیس دانشگاهی با  نتایج ضریب همبستگی پیرسون. 7جدول 
 بینی علمیخوش

 

 آماری هایشاخص
 متغیرها

 ضریب همبستگی داریاسطح معن

 کارآمدی اساتید 911/1** 115/1
 اعتماد به اساتید 553/1** 115/1
 تأکید تحصیلی اساتید 156/1 110/1

 

 معنادار است. 15/1** در سطح 

 معنادار است. 11/1*در سطح 

: بین دو مؤلفۀ کارآمدی اساتید و اعتماد به دهدمی( نشان 1همانطور که جدول شماره )
معنادار وجود دارد. بیشترین رابطه بین  یر جو پردیس دانشگاهی رابطۀ مثبتاساتید با متغ

بود. متغیر جو پردیس دانشگاهی با مؤلفۀ  911/1ید با ضریب همبستگی مدی اساتکارآ
 تحصیلی اساتید رابطۀ معنادار نداشت.تأکید 

 گیریو نتیجه بحث
 و معیارها این طریق از و مقایسه هستند و شناسایی قابل هاییشاخص با هاسازمان

 این مهمترین از برد. یکی پی سازمان پویایی و سالمت به توانکه می هاستشاخص

 خود سازمان از ارکنانک درك نوعی، به سازمانی، دارد. جو نام سازمانی جو هاشاخص

 سازمان آن اعضای و تجربۀ ادراك مطابق سازمان درونی کیفیت سازمانی، باشد. جومی

سازمان  از را سازمان یك که شودمی اطالق هاییاز ویژگی ایمجموعه به باشد. جومی
 نیز جو دارد، اشاره فرد اساسی به خصوصیات شخصیت که سازد. همچنانمی متمایز دیگر

 ابعادهمۀ  در جو سازمانی اینکه به شود. نظرمی مربوط هاسازمان های پایداریژگیو به

 تحت نیز را هاآن بینی و استرسخوش جمله از رفتارهای سازمانی دارد، جریان سازمان
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 هر در که ها شودتقویت و یا تضعیف آن موجب تواندمی تأثیرات دهد. اینقرار می تأثیر

که یکی از  هادانشگاهشود. در این میان دیده می انسانی نیروی عملکرد در صورت
جو شوند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. های هر کشوری محسوب میمهمترین سازمان
 تالش، کوشش، حاصل که است آموزشی محیط پایدار کیفیت نسبتاً پردیس دانشگاه،

 و کارکنان اساتید، والن،ئمس درونی دانشگاه؛ هایگروه میان متقابل هایکنش و روابط
 . است دانشجویان

و  بینی علمیخوشبین جو پردیس دانشگاهی با  ضر بررسی رابطۀهدف پژوهش حا
براساس . طباطبایی بوددر بین دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه عالمه تحصیلی استرس

هش مرد و پژو هایپرسشنامهدهندگان به درصد( از پاسخ 15نفر ) 019پژوهش،  هاییافته
درصد( از پاسخ دهندگان متعلق به دانشکدة  5/99نفر ) 556درصد( زن بودند.  00نفر ) 11

درصد( متعلق به دانشکدة مدیریت و  9/96نفر ) 560روانشناسی و علوم تربیتی و 
نفر  516ی بودند. درصد( متعلق به دانشکدة حقوق و علوم سیاس 6/01نفر ) 10حسابداری و 

درصد( در مقطع  1/65نفر ) 056دهندگان در مقطع تحصیلی کارشناسی، ( از پاسخ9/91)
در  شغول به تحصیل بودند.درصد( در مقطع تحصیلی دکترا م 5نفر ) 05تحصیلی ارشد و 

، 39/59، 51/53این پژوهش میانگین و انحراف معیار متغیر جو پردیس دانشگاهی به ترتیب 
میانگین وانحراف معیار متغیر  و 15/09و  99/15 تحصیلیمیانگین و انحراف معیار استرس 

. بر اساس نگرش نمونه مورد پژوهش به دست آمد 66/59و  59/11 علمیبینی خوش
ردیس دانشگاهی پ بین دو متغیر جو )دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه عالمه طباطبایی(

منفی و  رابطۀ p<15/1و سطح معناداری  593/1با ضریب همبستگی  ،تحصیلیاسترس  با
یعنی اینکه هرچقدر جو  ؛(P<15/1) وجود دارددرصد  33 اطمینان در سطحمعنادار 

 تحصیلیباشد استرس  تریارتباطپردیس دانشگاهی، دانشگاه عالمه طباطبایی همدالنه و 
توریشم و ولد های این بخش از پژوهش با پژوهش شود. یافتهکمتری در آن مشاهده می

. جهت تبیین این یافته پژوهشی باید همسو است (0111ران )( و گیلیهان و همکا0115)
متذکر شویم که دانشگاهی که دارای جوی سالم باشد و ارتباط بین دانشجویان با تنوع 

 در دانشجویان بهتر سازگاری کنندة تضمین برقرار باشدمخالف فرهنگی و جنسیت 

 اجتماعی و ارتباطی را هایمهارت است. همچنین دانشجویانی که آموزشگاهی هایمحیط

 دارند.  روانی فشارهای استرس و برابر در مؤثرتری قابلۀم اندگرفته فرا خوبیبه
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متغیر جو پردیس  بین دودوم پژوهشی این بود که  سؤالنگرش دانشجویان درمورد 
 سطحو با  p<15/1سطح معناداری  ،015/1با ضریب همبستگی  بینی علمیخوشبا  دانشگاه
چه قدر جو هریعنی  ؛(P<15/1) معنادرای وجود دارد مثبت و ۀرابطدرصد  33 اطمینان

دانشجویان بین نیز در  بینی علمیخوشمیزان  باشد تریارتباطهمدالنه و پردیس دانشگاهی 
دلیل این امر این است که دانشجویانی که در جوی همدالنه و رسد نظر میبه .بیشتر است

انگیزه کافی  و مورد حمایت اجتماعی قرار بگیرندد باشنارتباطی مشغول به تحصیل می
نفس شود که اعتماد بهرا دارند و باعث میبرای انجام فعالیت در رویارویی با رخدادها 

این یافته  .شوندبین میخوبی داشته باشند و در نتیجه نسبت به خویش و محل تحصیل خوش
 اشد. ب(، همسو می0115پژوهشی با پژوهش سولبرگ و ثوریس )

 سؤالدرصد برای  p<11/1و  p<15/1ضریب همبستگی پیرسون با سطح معناداری 
رابطۀ منفی معنادار، بین جو  تحصیلیبین جو پردیس دانشگاهی با استرس سوم نشان داد که 

با  تحصیلیرابطۀ مثبت معنادار و بین استرس  بینی علمیخوش پردیس دانشگاهی با
دار وجود دارد. یعنی اینکه دانشجویانی که در جوی سالم رابطۀ منفی معنا بینی علمیخوش

شود که استرس و این باعث میباالیی دارند  بینی علمیخوشخوانند و ارتباطی درس می
سولبرگ و ثوریس  یهاپژوهشاین قسمت با در  نتیجه این پژوهشکمتری داشته باشند. 

امل متعددی کیفیت جو عو دارد.همخوانی  (0155تابودی و برودیتسکی )( و 0115)
دهند. عواملی همچون محیط مادی، ساختار پردیس دانشگاهی را تحت تأثیر قرار می

دهی کار، ارتباط بین دانشجویان با تنوع فرهنگی، ارتباط بین دانشجویان با سازمانسازمانی، 
اط عوامل یاد شده وجو ارتبکارمندان، اعضای هیئت علمی و بعد اجتماعی سازمان. در بین 

اعضای پردیس دانشگاه اعم از کارمند، دانشجو و اساتید در مطلوب ساختن جوی  بین همۀ
مناسب برای دانشگاه بسیار مؤثر است. از طریق ارتباط، بعضی از کارکنان نسبت به محیط 

کنند. ارتباط بین کار نگرشی مثبت و برخی دیگر احساس وابستگی به سازمان پیدا می
ن احساسات نسبت به یکدیگر، همکاری در محیط و ایجاد اشخاص موجب برانگیخت

شود. ارتباط بین افراد در محیط دانشگاه در روحیه کمك و احترام نسبت به یکدیگر می
تواند به شود، بیشتر میجنبه درك همدالنه که یکی شدن را بین افراد دانشگاه موجب می

عوامل یاد شده این است  ساختن جو پردیس دانشگاهی کمك کند و نتیجه همۀمطلوب 
این امر  دیگر تعامل داشته باشند کهتر بتوانند با همراحت ی کهکه اعضای دانشگاه
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. همچنین آموزشگاهی است هایمحیط در دانشجویان بهتر سازگاری کنندةتضمین
 مؤثرتری مقابلۀ اندگرفته فرا خوبیبه اجتماعی و ارتباطی را هایمهارت دانشجویانی که

 دارند. روانی فشارهای استرس و بربرا در
 و داخلی مطالعات و کشور از در خارج گرفته انجام مطالعات که این به توجه با

 نیز و دانشگاه است هر در جو به نام واقعیتی وجود مؤید بررسی این هایهمچنین یافته

 مجموعۀ لذا؛ گذارد،دانشگاه می هایکیفیت فعالیت بر نوع جو که ناپذیری تأثیر اجتناب
 شود:پیشنهاد می زیر هایاقدام
 مهارت و دانش کسب نیز و هاجو دانشگاه مفهوم با هادانشگاه مدیران کردن آشنا 

 دانشگاه. اعضای سازمان ادراکی جو تغییر و کنترل برای تشخیص، الزم

 به در را مدیران تواندمی که مدیریت دانشگاه به نسبت اساتید ادراك به توجه 
 تا دهد یاری دانشگاه شود به اساتید نسبت مثبت ادراك به منجر که جوی نوجود آورد

 دهد. افزایش در اعضای دانشگاه را تعاون و همکاری حس که آید به وجود محیطی

 از یك بخشی که باشد این کس هر درونی نیاز که در آن جوی در ایجاد سعی 
 دیگران از کند و برقرار گراندی با معنایی روابط دهدمی فرصت وی به زیرا ؛باشد گروه

 .کند حمایت هاآن از یا و کرده دریافت حمایت

  هدف، این به نیل برای. گذاردیم یرتأث جوسازمانی بر کهی است متغیردوستی 
 :شودیم پیشنهاد زیر موارد

 داشته باشد. تنش بدون و آرام ،دوستانه فضای دانشگاه محیط که این -5

 .باشد داشته و دانشجویان وجود کارکنان انشگاه،مدیران د بین گرمی یهارابطه -0

 .نمایند فعالیت آزادنه رسمی غیر یهاگروه -9

 برای دانشگاه محیط از خارج در گروهی هایفعالیت و غیررسمی یهاجلسه -9
 .شود تشکیل افراد بین صمیمیت و دوستی

 گیهمبست نوع از حاضر ماهیتاً است. بررسی داشته نیز هاییمحدودیت مطالعه این
 نمونه. کرد فرض معلولی و علت نوع از را دست آمدهبههای رابطه تواننمی بنابراین است؛

 که داده است تشکیل طباطباییرا دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه عالمه پژوهش این
 سازد. مواجه محدودیت های دیگر بادانشگاه را به نتایج پذیریتعمیم تواندمی
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