
                                                                                                                                                         

 مقاله پژوهشی اصیل

گی گری سرزندو درگیری تحصیلی با میانجیهای استاد مطلوب ویژگیرابطه بین بررسی 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی تحصیلی

 *1زایی ناستی ، ناصر1عاطفه قناعتی
 91/14/1932چاپ:    11/18/1932پذیرش:    82/11/1931دریافت: 

 

  چکیده
تواند تحت تأثیر سرزندگی تحصیلی دانشجویان و باشد که میمی تحصیلی دانشجویان درگیری آموزش، کیفیت مهم هایشاخص از یکی :زمینه و هدف

رزندگی تحصیلی سگری میانجی و درگیری تحصیلی با های استاد مطلوبویژگیهدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین های استاد مطلوب قرار بگیرد. ویژگی
 سیستان و بلوچستان بود. دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه

-صادفیگیری تبه شیوه نمونه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهشی همبستگی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است. مطالعهاین  :بررسی روش
درگیری  های استاد مطلوب،ویژگیی دانشجوی تحصیالت تکمیلی از طریق سه پرسشنامه 941گیری کوکران تعداد س فرمول نمونهاای و بر اسطبقه

رم با کمک ن، مدل معادالت ساختاری ها از ضریب همبستگیبرای تجزیه و تحلیل داده مورد مطالعه قرار گرفتند. تحصیلی و سرزندگی تحصیلی
 استفاده شد. و لیزرل   spss16هایافزار

 سرزندگی تحصیلیبا  های استاد مطلوبویژگی(، =p<155/1r ,111/1) درگیری تحصیلیبا های استاد مطلوب ویژگیمقدار ضریب همبستگی  :هایافته
(111/1, p<982/1r= ،)درگیری تحصیلیبا  تحصیلی سرزندگی (111/1, p<425/1r=معنی ) درگیری بر  مطلوبهای استاد ویژگیدار بود. اثر مستقیم

سرزندگی تحصیلی با درگیری ( و اثر مستقیم =t=41/1β ,89/4)سرزندگی تحصیلی بر  های استاد مطلوبویژگی(، اثر مستقیم =t=32/1β ,18/2)تحصیلی 
( =111/1β)سرزندگی تحصیلی با نقش میانجی درگیری تحصیلی بر  های استاد مطلوبویژگیدار بود. اثر غیرمستقیم ( معنی=t=91/1β , 49/4)تحصیلی 
 دار بود. نیز معنی

ی و درگیری اجرایی، سرزندگی تحصیل-تربیتی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی-های فرهنگیتوانند با به کارگیری شاخصاساتید دانشگاه می گیری:نتیجه
 تحصیلی دانشجویان را ارتقا ببخشند.

 تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، دانشجویان.درگیری های استاد مطلوب، ویژگی کلیدی:گان واژ
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 مقدمه

 به (Academic Engagement) تحصیلی درگیری امروزه   

 در یادگیری یادگیرندگان و انگیزه توصیف در جامعیت دلیل

 گرفته قرار مربیان و پژوهشگران توجه مورد مراکز آموزشی،

 مانند تحصیلی پیامدهای مهم یهکنند بینیپیش و (1) است

 پیشرفت و یادگیری ،(8آموختگی ) دانش یا تحصیل ترک

 کیفیت تحصیلی درگیری (.9) تحصیلی یادگیرندگان است

 هدفمند هاییادگیرندگان صرف فعالیت که است تالشی

 دست مطلوب نتایج به مستقیم صورتبه  تا کنندمی آموزشی

 ابعاد که است بعدی چند ایسازه تحصیلی درگیری .(4) یابند

 (.1گیرد )می بر در را و عاملیت شناختی عاطفی، رفتاری،

 از است عبارت (Behavioral Engagement) یرفتار درگیری

 دارای که تکالیف با برخورد در قابل مشاهده رفتارهای

 وها آن در پایداری تکالیف، انجام درتالش  هایمؤلفه

است.  تکالیف انجام هنگام به دیگران از کمک درخواست

 و کردن توجه کالس، در مشارکت صورت به رفتاری درگیری

 Emotional) عاطفی (. درگیری5شود )می تالش تعریف

Engagement) (به نسبت دانشجویان نگرش و عواطف شامل 

 کارکنان، ساالن،هم اساتید، با تحصیلی، روابطشان تکالیف

 به احساس هویت و دلبستگی آموزش، دربارۀ باورهایشان

 خستگی چنینهم و شادکامی عالقه، سطح و آموزشی سسهؤم

 کنند،می تجربه تحصیلی هایفعالیت در طول که اضطرابی و

 شاملِ (Cognitive Engagement) شناختی درگیری (.1است )

پردازش  راهبردهای از استفاده و هدف تعیین چون مواردی

چنین مه درگیری شناختی (.2شود )می شناختی عمیق

 یادگیری جهت که است پردازش فرایندهای نواعا دربرگیرندۀ

 و شناختی راهبردهای از متشکل و دهندمی قرار استفاده مورد

 درگیری تحصیلی بعد سه این (.3است ) فراشناختی راهبردهای

دهند می نشان را دانشجویان تفکر و احساس رفتار، چگونگی

عاملیت  یا (Agentic Engagement)عاملی  درگیری(. 11)

(Agency) جریان  در دانشجویان یهسازند نقش میزان به

 سؤال طریق از دانشجویان که معنا این به دارد. اشاره آموزش

 فراهم کالس در شرایطی ترجیحات خود، ابراز و پرسیدن

 چه نیازی و خواهندمی چهها آن بداند درس استاد تا آورند

 آن، طی که است فرایندی بر تأکید درگیری این نوع دردارند. 

 کنندمی تالش فعاالنه حدودی تا و قصد از روی یادگیرندگان

 را یادگیری هایموقعیت و شرایط نیز و گیرندبیاد  را چیزی تا

درگیری  که دهدمی نشان نتایج   (.11پربار کنند ) و شخصی

 و باالتر اعتماد به نفس بهتر، رفتار و نمرات با باالتر تحصیلی

 است و عامل مهمی در مرکز آموزشی همراه در بیشتر سازگاری

جلوگیری از خستگی فراگیران،  بهبود نارضایتی تحصیلی،

افزایش انگیزه و مشارکت یادگیرندگان در امور تحصیلی است 

(18.) 

 یسرزندگاز عوامل مرتبط با درگیری تحصیلی دانشجویان، 

 فهماست که برای  (Academic Bouyancy) تحصیلی

تحصیلی  مشکالت با مواجه برای یادگیرندگان تالش چگونگی

 تحصیلی زندگی روزانة (. در19) گیردمورد استفاده قرار می

دوره  این هفشارهای ویژ و موانع ها،چالش انواع با دانشجویان

 اعتماد دانشجویی، تهدید زاهایتنش ضعیف، نمرات چونهم

 و تعامل روبرو انگیزش کاهش عملکرد، نتیجة در نفس به

 روانی فشار از منابعی تحصیل دوران هایچالش .(14) شوندمی

 گاه و یادگیری توانایی و فراهم آورده دانشجویان برای را

(. 11دهد )می قرارتأثیر  تحت را دانشجویان سازگاری

 برتأثیرگذار  عوامل ترینمهم از یکی تحصیلی سرزندگی

 دوران هایسختی و فشارها موانع، تهدیدها، در مقابل سازگاری

 مثبت، پاسخ به تحصیلی سرزندگی (.15) استمؤثر  تحصیل

 یعرصه در که موانعی ها وچالش انواع به یقانطبا و سازنده

 (.11دارد ) اشاره شوندمی تجربه تحصیلی، جاری و مداوم

 انرژی این و است فرد خود از گرفته نشأت انرژی سرزندگی

 گیرد؛می نشأت محیط، در اشخاص تهدید نه و درونی منابع از

 تحریک نه بودن، سرزنده احساس سرزندگی دیگر، عبارت به

دهد ها نشان مییافته (.12) است آن دادن انجام به اجبار نه و
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 مرتبط مانند انگیزشی مهم نتایج به تحصیلی سرزندگی که

 فشارهای تحصیلی، و هاچالش با سازگاری ،بیشتر پشتکار

 رفاه ،تحصیلی پیشرفت فزایشا بهتر، عملکرد و کمتر اضطراب

جسمانی  سالمت روان، سالمت رفتن باال و تحصیلی عملکرد و

 .(13( شودمی منجر  مثبت هیجانات و

لی و درگیری تحصیموفقیت تحصیلی، از عوامل تأثیرگذار بر 

اره توان به اساتید دانشگاه اشسرزندگی تحصیلی دانشجویان می

 از ایمجموعه تدریس و آموزشی فرایند طی اساتیدکرد. 

 در و آورده فراهم دانشجو برای را یادگیری هایفرصت

 نقش آموزشی اهداف به آنان دستیابی و تحصیلی پیشرفت

ه در درگیری و ک اساتید برای آن (.81) نمایندمی ایفا را مهمی

داشته  دانشجویان نقش و موفقیت تحصیلی تحصیلی سرزندگی

 برخی از هایی برخوردار باشند.باید از شاخص باشند

 از اثربخشی دانشجویان ادراکهای استاد شامل شاخص

 عناصر اثربخش، روشنی یادگیری، ارتباطات تسهیل تدریس،

 ،پرسیدن مهارت (،81دوره ) از بازخورد و دوره، ارزشیابی

 ،شـاثربخ وردـبازخ ،دروس یـدهن، سازمانـروش اطـارتب

 کاربردپذیری در ،خالصه با هـخاتم و رورـم با دروس آغاز

اس تراز ـبر اس .است (88یادگیری ) هایموقعیت هـهم

هایی از تـان باید دارای صالحیـجمهوری اسالمی ایران مدرس

 و موقعیت درک هایمهارت و شـدان از برخورداری قبیل

 و ای مشترکـهوهـشی صـتشخی ده،ـفراگیرن رشد مراحل

 دانش از مندیبهره فراگیرندگان، یادگیری فرد به منحصر

 و روان شناسی هایحوزه در به ویژه ایرشته میان و تخصصی

 فراگیرنده، ایجاد یادگیری هایرعایت تفاوت شناسی، جامعه

 و خودجوش مشارکت جلب فراگیرنده، حامی محیطی

های روش از گیریبهره در معلم فراگیرندگان، توانایی حداکثری

 متناظر فراگیرنده ارزیابی و سازیآزمون کارآمد و جذاب متنوع،

 مناسب بازخورد ارائه و پیشرفت تحصیلی و یادگیری تضمین با

 پیشرفت زمینه در پذیریمسئولیت فراگیرنده، به هدفمند و

 (. 89باشند ) تحصیلی فراگیرنده 

مواجهه  در تحصیلی سرزندگی باالی درگیری و اهمیت وجود با

 که مثبتی نتایج و تحصیلی برانگیز چالش دوران با آمیز موفقیت

 پیشینه بررسی دارد، پی در اجتماعی نظر روان شناختی و از

 زمینه در که دهدمی نشان ایران گرفته در انجام هایپژوهش

 های اندکیپژوهش دانشجویان تحصیلی درگیری و سرزندگی

 هایگروه در بررسی نیازمند موضوع این و گرفته صورت

ها و موسسات دانشگاه دانشجویانتحصیلی است.  مختلف

درسی  در تکالیف همواره آموزش عالی کشور نه تنها باید

 حیطه در فشارها و تهدیدها در برابرباشند بلکه باید  درگیر

برخوردار باشند.  تحصیلی از احساس سرزندگی تحصیلی

 دانشجویانی ها و موسسات آموزش عالی بایستیدانشگاه

 ارائه جهت قابل قبول و عملی علمی توانایی با و کارآزموده

 پس بدهند. تحویل جامعه مراجعان، به تـبا کیفی اتـخدم

 عنوانبه  دانشجویان و سرزندگی تحصیلی درگیری به توجه

 در دانشجویان تحصیلی عملکرد کننده بینیپیش هایسازه

ها و موسسات چنین اساتید دانشگاهدارند. هم ایویژه اهمیت

های استاد مطلوب باشند تا آموزش عالی باید دارای ویژگی

بتوانند دانشجویان متعهد و توانمند را تربیت نمایند. بنابراین 

های استاد مطلوب و ویژگی رابطه بین هدف این مطالعه بررسی

گری سرزندگی تحصیلی میانجی درگیری تحصیلی با

ت فرضیات پژوهش عبار  بود.دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 بودند از:

های استاد مطلوب و درگیری تحصیلی فرضیه اول: بین ویژگی

 دانشجویان رابطه وجود دارد.

حصیلی تسرزندگی  های استاد مطلوب وفرضیه دوم: بین ویژگی

 دانشجویان رابطه وجود دارد.

ی درگیری تحصیل فرضیه سوم: بین سرزندگی تحصیلی و

 دانشجویان رابطه وجود دارد.

های استاد مطلوب و درگیری فرضیه چهارم: بین ویژگی

طه سرزندگی تحصیلی راب گریتحصیلی دانشجویان با میانجی

 وجود دارد.
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 بررسیروش 

حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش  یمطالعه    

 پژوهشی همبستگی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است.

دانشجویان مقاطع کارشناسی  یآماری مطالعه کلیه یجامعه

ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 

نفر دانشجوی  941نفر ) 8191به حجم  1931 -32تحصیلی 

نفر دانشجوی مقطع کارشناسی  8921صصی و مقطع دکترای تخ

با توجه به این که حجم جمعیت دانشجویان بر  ارشد( بودند.

، به ودـحسب جنسیت، مقطع تحصیلی، دانشکده یکسان نب

ای متناسب با حجم )برحسب جنسیت، گیری طبقهنمونه یشیوه

 یتحصیلی( و به شیوه یمقطع تحصیلی، دانشکده و رشته

 941گیری کوکران تعداد ساس فرمول نمونهتصادفی و بر ا

نفر  831نفر دانشجوی مقطع دکترای تخصصی و  45دانشجو )

ورود  معیار گرفتن نظر در دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد(، با

گذراندن حداقل یک سال تحصیلی )دانشجوی روزانه بودن با 

خروج )دانشجوی  معیاردر دانشگاه سیستان و بلوچستان( و 

مهمان بودن( مورد مطالعه قرار  بودن و یا دانشجوی 8یا  1ترم 

در اجرای این مطالعه مالحظات اخالقی مدنظر قرار گرفتند. 

ها از موضوع و ها، آزمودنیپیش از توزیع پرسشنامهگرفت: 

هدف مطالعه مطلع شدند، شرکت کنندگان آزادی کامل برای 

ا اطمینان هشرکت یا عدم شرکت در مطالعه را داشتند، به آن

داده شد که از اطالعات خصوصی و شخصی داوطلبین 

 پرسشنامه 9آوری اطالعات  جمعابزار  محافظت خواهد شد.

که اقتباس از  مطلوب استادهای ویژگی الف( پرسشنامه بود:

این پرسشنامه  باشد.می (93) حمدی و همکارانم میرزا پژوهش

سوال(،  11) تربیتی -فرهنگی شاخص: 4  سوال و 98 در قالب

 1) خدماتی -سوال(، اجرایی 1سوال(، پژوهشی ) 2آموزشی )

پرسشنامه  پردازد.می مطلوباستاد  هایویژگیبه بررسی  سوال(

ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد گزینه 1بر اساس طیف 

=خیلی 1=خیلی کم تا 1گذاری آن از و نمره است تنظیم شده

حداکثر نمره در این پرسشنامه به ترتیب باشد. حداقل و زیاد می

 رعایتنزدیکتر باشد نشانه  151است. هرچه نمره به  151و  98

ب( باشد و بر عکس. می مطلوبهای استاد شاخصبهتر 

( Reeve: این پرسشنامه توسط ریو )تحصیلی درگیری پرسشنامه

 11پرسشنامه در قالب .(1)طراحی شده است  8119در سال 

سوال(، شناختی  1) ملیعا سوال(، 4رفتاری ) بُعد سوال و چهار 

سوال( میزان درگیری تحصیلی  4) طفیعا سوال( و 4)

 گذارینمره شیوۀ دهد.می قرار ارزیابی مورد یادگیرنده را را

 کامالً از ای لیکرتگزینه 1طیف  اساس بر پرسشنامه سواالت

( است. حداقل و حداکثر نمره به 1)موافقم  کامالً تا (1مخالفم )

ری یاست. نمره باالتر نشانه درگ 21و  11ترتیب برابر با 

: سرزندگیج( پرسشنامه  یادگیرنده است. بیشترتحصیلی 

 گویه 3 شامل (1931، زادهدهقانی حسین چاری و اقتباس از)

گویه( و روحیه  4ی )ـدو مولفه اعتماد به نفس تحصیل و

 ای لیکرتگزینه 1 طیف اساس بر که است گویه( 1تحصیلی )

. شده است تنظیم (1موافقم ) کامالً تا (1مخالفم ) کامالً از

 نمره است. 41 حداکثر نمره و 3 پرسشنامه این در نمره حداقل

باالتر تحصیلی  سرزندگی دهندهنشان آزمون این در باال

برای تعیین پایایی از ضریب آلفا کرونباخ  است. یادگیرنده

مقدار آن برای پرسشنامه درگیری تحصیلی استفاده شد که 

ای استاد مطلوب و ویژگی 54/1، سرزندگی تحصیلی 21/1

ها از ضریب برای تجزیه و تحلیل دادهبه دست آمد.  38/1

افزار همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری با کمک نرم

SPSS16 .و لیزرل استفاده شد 

 

 هایافته

دانشجوی تحصیالت تکمیلی  941حاضر  یدر مطالعه    

  انحراف معیار ±میانگین سنی با دانشگاه سیستان و بلوچستان

مورد مطالعه قرار گرفتند که وضعیت  11/9 ± 32/81

 گزارش شده است: 1ها در جدول دموگرافیکی آن
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 های فردی دانشجویانویژگی :2جدول 

 فراوانی )درصد( متغیر فراوانی )درصد( متغیر

 جنسیت
 (31/19) 124 زن

 مقطع تحصیلی
 (11/25) 831 کارشناسی ارشد

 (43/19) 45 دکترای تخصصی (11/45) 111 مرد

 تاهل
 (29/15) 858 مجرد

 تحصیلی یرشته
 (14/11) 111 و مهندسی علوم

 (25/43) 111 ادبیات و علوم انسانی (11/89) 13 متاهل

 

ــاختاری    ــیات پژوهش از مدل معادالت س ــی فرض برای بررس

های توصیفی متغیرها شامل    ، شاخص 8استفاده شد. در جدول   

ــده   ــیدگی ارائه ش ــتاندارد، چولگی و کش میانگین، انحراف اس

 است.  

 
 های استاد و سرزندگی تحصیلیدرگیری تحصیلی، شاخص میانگین و انحراف استاندارد :1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

44/51 درگیری تحصیلی   48/2  95/1-  11/1  

83/188 های استاد مطلوب ویژگی  18/15  21/1-  41/1  

15/94 سرزندگی تحصیلی   58/4  41/1-  91/1  

 

باشد که در این  نرمال باید متغیرها توزیع علّی، یابیمدل در

 -8+ و 8باید بین  متغیرها و کشیدگی چولگی حالت مقدار

قدر مطلق چولگی و  8جدول های باشد. با توجه به یافته

اشد. بکشیدگی تمام متغیرها متناسب با استاندارد مورد نظر می

چنین قبل از طراحی مدل معادالت ساختاری فرض ارتباط هم

بین متغیرهای پژوهش از طریق آزمون ضریب همبستگی 

گزارش شده  9های آن در جدول پیرسون بررسی شد که یافته

 است.

 
 های استاد و سرزندگی تحصیلیرابطه درگیری تحصیلی، شاخصضرایب همبستگی  :3جدول

 

 سرزندگی تحصیلی مطلوباستاد  هایویژگی درگیری تحصیلی متغیر

r p-value r p-value r p-value 

11/1 1 درگیری تحصیلی  15/1  11/1  
41/1  11/1  

15/1 مطلوبهای استاد ویژگی  11/1  1 11/1  98/1  11/1  

41/1 سرزندگی تحصیلی  11/1  98/1  11/1  1 11/1  
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درگیری مقدار ضریب همبستگی  9های جدول بر اساس یافته

به  سرزندگی تحصیلیو  های استاد مطلوبویژگیبا  تحصیلی

های ویژگیو مقدار ضریب همبستگی بین  41/1و 15/1ترتیب 

باشد که همگی می 98/1 سرزندگی تحصیلیو  استاد مطلوب

توجه به برقراری رابطه  (. با>11/1pدار هستند )مثبت و معنا

بین متغیرهای پژوهش به طراحی مدل معادالت ساختاری 

قبل از بررسی فرضیات پژوهش به برازش مدل پرداخته شد. 

برازش را شامل، شاخص  هایخصشاحققان م. پرداخته شد

که  (CFI)، شاخص برازش تطبیقی (GFI)نیکویی برازش 

نشانگر برازش مناسب مدل هستند، شاخص  3/1مقادیر بیشتر از 

مقادیر کمتر  (RMSEA)مجذور میانگین مربعات خطای تقریب 

 مانده استانداردو شاخص ریشه میانگین مربعات باقی 12/1از 

، نشانگر برازش مناسب 11/1 مقادیر کمتر از (SRMR) شده

نتایج برازش مطابق با استانداردهای تعیین شده  (.41مدل است )

 . مناسب بوده است 4مطابق با جدول 

 

 های برازش مدل نظری پژوهشخصشا :4جدول
 در مدل واقعی مقدار بدست آمده نام شاخص

 35/1 (GFIنیكوئی برازش )

 RMR)) 19/1 میانگین مربعات باقی ماندهریشه 

 32/1 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 11/1 (RMSEAی میانگین مربعات خطای برآورد )ریشه

 

های کلی قابل قبول بودند یا به عبارتی در صورتی که شاخص

توان به مدل نظری مورد تأیید قرار گرفت در آن صورت می

روابط درون مدل پرداخت که این روابط متقابل ضریب 

رگرسیونی )ضریب تأثیر( مربوط به فرضیه و بارهای عاملی 

رهای کلیه روابط متغی 1باشند. در شکل مربوط به هر گویه می

  ها نشان داده شده است.پنهان و بارهای عاملی هر یک از گویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل برازش شده تحقیق )ضرایب استاندارد( :2شكل                                   

62/0 

63/0 

64/0 

64/0 

71/0 

15/0 

60/0 

62/0 

60/0 

59/0 

 روحیه

 رفتاری

 عاملی

 شناختی

 عاطفی

 اعتماد

سرزندگی  

 تحصیلی
1 

درگیری 

 تحصیلی

53/0 

63/0 26/0 

شاخصهای 

 استاد

39/0 

76/0  

77/0  

 پژوهشی

75/0  

79/0  

 اجرایی

 فرهنگی

 آموزشی

43/0  

37/0  

42/0  

41/0  
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 پژوهش را این گونه تحلیل کرد: توان فرضیات ( می1توجه به مدل به دست آمده )شکلبا 

 
 گری سرزندگی تحصیلیهای استاد بر درگیری تحصیلی با میانجیتأثیر شاخص مدل مسیرهای :5جدول 

 2R 

ضریب 

 مسیر
T نتیجه 

 تأیید  18/2 59/1 98/1 درگیری تحصیلی                         های استاد     هایشاخص

 تأیید  89/4 93/1 11/1 سرزندگی تحصیلی                         های استاد     هایشاخص

 تأیید  49/4 85/1 11/1 درگیری تحصیلی                       سرزندگی تحصیلی           

 تأیید   111/1 91/1 درگیری تحصیلی                سرزندگی تحصیلی                       های استاد     هایشاخص

 

  بحث 

ی و درگیرمطلوب های استاد در بررسی رابطه بین ویژگی    

ی گرتحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی با واسطه

های استاد ویژگییافته اول نشان داد سرزندگی تحصیلی 

معناداری  مثبت وتأثیر بر درگیری تحصیلی دانشجویان مطلوب 

 هایویژگیرعایت دهد که مطالعات پیشین هم نشان مید. ندار

 استادان، با ارتباط برقراری به دانشجویان استاد از قبیل تشویق

 یادگیری، به تشویق دانشجویان، میان در مشارکت تشویق به

 کار، انجام در زمان تاکید بر دانشجویان، به فوری بازخورد ارایه

 دانشجویان، به احترام ،(84دانشجویان ) از باال انتظارات داشتن

 دادن، نمره و آموزش مشاوره، در دانشجویان برابر دانستن

 قضاوت ،(81یادگیرندگان ) نگهداشتن نمرات محرمانه

شجو داناحترام به زمان دانشجو، احترام به شخصیت ، منصفانه

آشنایی با اصول تدریس و کالس  ،(85) و تواضع و فروتنی

ای، رعایت انصاف و عدالت، های حرفهداری، تقید به مسؤولیت

 احترام و ادب، دلسوزی و صداقت در برخورد با دانشجویان

تواند می (82دانشجویان ) با استاد تعامل یو نحوه (81)

چنین هم درگیری تحصیلی دانشجویان را افزایش دهد.

 بر را محور و دانشجو فعال تدریس هایسبک که اساتیدی

 بخشنددانشجویان خود را بهبود می تحصیلی درگیری گزینندمی

(83) . 

ی بر سرزندگمطلوب های استاد داد ویژگییافته دوم نشان داد 

عات مطالد. نمعناداری دارمثبت و تأثیر تحصیلی دانشجویان 

دهد که صالحیت علمی و اخالقی استاد بر پیشین هم نشان می

نوان دارد. به عتأثیر دانشجویان سرزندگی و انگیزه تحصیلی 

 که بود از آن حاکی و همکاران روحی مطالعه نتایجنمونه 

 دانشجویان صالحیت تحصیلی انگیزه برمؤثر  عامل بیشترین

 متعدد مطالعات. (91) است هادانشکده اساتید اخالقی و علمی

تسلط علمی استاد، ارایه مطالب جالب و کاربردی، دهد نشان می

 ،اد به رشته علمی خود، داشتن اطالعات مناسبتعالقه اس

 و فردی هایویژگی (،91) تشویق و تحریک دانشجویان

تدریس و  ارتباطی، هایمهارت پژوهی، دانش ظاهری،

، بیان روشن انتظارات عملکردی و رفتاری (98) استاد ارزشیابی

از فراگیران، تالش به منظور برقراری ارتباطات کیفی با فراگیران 

  .استمؤثر در سرزندگی و برانگیختگی دانشجویان  (99)

یافته سوم نشان داد سرزندگی تحصیلی بر درگیری تحصیلی 

های هاین یافته با یافت مثبت و معناداری دارد.تأثیر دانشجویان 

مطالعات نشان (. 91و94مطالعات پیشین همخوان است )

 در و دارند اعتماد خود هایتوانایی به کهدانشجویانی دهد می

هستند  ترشاداب و ترسرزنده تحصیلی هایچالش و موانع برابر

که  دانشجویانی .(95) شوندمی تحصیلی مسائل درگیر بیشتر

 تحصیلی خوبی دارند و باورهایاحساس سرزندگی 
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 بهتر دهند،رشد می را قوی تحصیلی و خودتنظیم خودکارآمدی

 و فشارهای موانع و کنند مدیریت را شانیادگیری توانندمی

 یادگیرندگان زمانی که در واقع کنند. تحمل را تحصیلی

 درگیر تکالیف سرزندگی تحصیلی داشته باشند، بیشتر در

یادگیری بهتر  و مسئله حل منجر به یدرگیر این و شوندمی

 و خودکار یادگیرندگانی تربیتاز این رو  (.91شود )می

تحصیل  امر در یادگیرندگان شود کهمی موجب خودتنظیم

 ترسرزنده تر،موفق درگیری بیشتری را داشته باشند و در نتیجه

  .(93و92) تر باشندشاداب و

 از طریقمطلوب استاد های ویژگینشان داد که  چهارمی یافته

مثبت أثیر تسرزندگی تحصیلی بر درگیری تحصیلی دانشجویان 

هم  (99-91، 81-81پیشین ) در مطالعات و معناداری دارد.

 ، پژوهشیهای آموزشیمشخص شده است که رعایت شاخص

تواند درگیری تحصیلی، سرزندگی میاساتید توسط  قیالاخ و

 دیدگاه مطابق .دهد و برانگیختگی دانشجویان را افزایش

 برای عامل تریناساسی استاد آموزشی، سیستماتیک طراحی

 .است آموزشی هایهدف درتحقق مطلوب موفقیت ایجاد

های علمی توانمند و صاحب صالحیتاساتید گمان، وجود بی

 هایو اخالقی مناسب از عوامل بنیادی کارآمد در کیفیت نظام

 ههای خود، باستفاده از دانستهبا اساتید آموزش عالی است. 

های تدریس و ایجاد محیط مناسب، به کارگیری متون و مهارت

 نقص تواندمی استادکنند. یادگیری دانشجویان کمک می

 یا کند جبران را آموزشی امکانات کمبود و درسی هایکتاب

 توانایی عدم با را تدریس موضوع و موفقیت بهترین برعکس،

 غیر و فعال غیر محیط به مطلوب عاطفی ارتباط ایجاد در

 است استاد هایویژگی و عملکرد واقع در .کند تبدیل جذاب

 دانشجو یادگیری و آموزشی اهداف به یابیدست باعث که

هایی نیز مواجه انجام این مطالعه با محدودیت .(91) گرددمی

بوده است. از جمله این که مطالعه حاضر از نظر مکانی صرفا 

باشد؛ بدیهی است که به بخش خاصی از ایران میمحدود 

نظرات دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و 

تواند نماینده کاملی از نظرات دانشجویان در کل بلوچستان نمی

کشور باشد، و این مسئله تعمیم مکانی پژوهش را با محدودیت 

 سایر در ایانجام چنین مطالعه رسدنظر می سازد. بهمواجه می

 اطالعات تا باشد های آتیموضوع بررسی تواندمی هادانشگاه

 قرار ریزاناختیار برنامه در با این موضوع را رابطه در تریکامل

شود که به بررسی همچنین به محققان آتی پیشنهاد می دهد.

 آوریگری اهداف، تابتأثیر عوامل انگیزش تحصیلی، جهت

بر سرزندگی و درگیری  های مدیریت کالستحصیلی و سبک

 .تحصیلی دانشجویان بپردازند

 

 گیرینتیجه

 تاد مطلوباس هایویژگیها مشخص شد که بر اساس یافته    

هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم و از طریق 

متغیر میانجی سرزندگی تحصیلی بر درگیری تحصیلی 

ظور به من و اینبنابر دار دارد.ثیر مثبت و معنیأدانشجویان ت

 ،افزایش سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانشجویان

 عنوان به تربیتی نقش ایفاگر از قبیل یهایرعایت شاخص

 تسلط دانشجویان، انسانی کرامت حفظممتاز،  و بارز الگویی

افزاری و  نرم جنبش به اهتمامتدریس،  مورد موضوع در علمی

و  ملی مسائل به آگاه، پژوهش در اخالق علم، رعایت تولید

 جامعه سیاسی مسائل در مشارکت و سیاسی ، بصیرتالمللیبین

 .شوددانشگاه پیشنهاد میاساتید توسط 

 

 تقدیر و تشکر

 است. بوده دانشجویی ینامه پایان از مستخرج مقاله این   

که در انجام هرچه بهتر این مطالعه  نویسندگان از همه کسانی

 .کنندمیمورد مطالعه تشکر  ویژه دانشجویان داشتند و به همکاری
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