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مقدمه
کیفیــت درونــی ســازمان مطــابق ادراك و  ،جــو ســازمانی

 از ايمجموعه به جو. باشداعضاي آن سازمان می يتجربه

 سـازمان  از را سـازمان  یک که شودمی اطالق هاییویژگی

 بـه  کـه شخصـیت   همچنـان  .دسـاز مـی  متمـایز  دیگـر 

 هايبه ویژگی نیز جو دارد، اشاره فرد اساسی خصوصیات

 اینکـه جـو   بـه  نظـر ). 1( شودمی مربوط هاسازمان پایدار

دارد، رفتـار   جریـان  سـازمان  ابعـاد  يهمـه  در سـازمانی 
قرار  تأثیر تحت نیز را آنها سازمانی تعهد جمله از سازمانی

 ضعف یا و انگیزش موجب تواندمی تأثیرات این .ددهمی

دیـده   انسانی نیروي عملکرد در صورت هر در که آن شود
 حالـت  و سـلوك  در تأثیرگـذاري  ضمن بنابراین. شودمی

. ددهـ مـی  قـرار  تأثیر تحت نیز را آنها سازمانی اعضا، رفتار
 صحیح کاربرد به زیادي حد تا سازمان يو توسعه ییآکار

نیـز کیفیـت    ،جو دانشـگاه  ).2( دارد بستگی انسانی نیروي
کـه حاصـل تـالش،    اسـت  پایـدار محـیط آموزشـی     نسبتاً

هـاي درونـی   هاي متقابل میان گروهروابط و کنش ،کوشش
. باشدمین، اساتید، کارکنان و دانشجویان والؤدانشگاه؛ مس

ها، اعتقـادات  گیري ارزشت شکلحاصل نهایی این تعامال
 کنش متقابـل میـان  . و موازین اجتماعی نظام دانشگاه است

برخـوردار   سـزایی هاهمیت باز و محیط اجتماعی  فراگیران
هر چند که داشتن فضاي آموزشـی وسـیع یـک    ). 3(است 

شرط الزم در امر تعلیم است، اما به تنهایی کـافی نیسـت،   
هـاي  کـه فرصـت   آموزشی هدفمند محیطـی اسـت  محیط 

گوناگون بـه وجـود    يمتنوعی را براي تعامل با افکار و آرا
ه یـ باید در محیطی صورت گیـرد کـه ارا   یادگیري .آوردمی

باشـد،  فراگیـر  هاي تازه و جدیـد بـراي هـر    کننده فرصت
شود تـا یادگیرنـده خـود و محـیط     چنین محیطی باعث می

یطی کشف کند، مسلماً چنین شرااطرافش را با روش خود 
اي ههایی را بیافریند تا راهتواند براي معلمان نیز فرصتمی

اگـر مطالـب    .)4( را بیابنـد فراگیـران  مختلف برخـورد بـا   
درسی در یک محـیط فرهنگـی و اجتمـاعی آمـوزش داده     

مشارکت . شود، رشد ذهنی یادگیرندگان قطعی خواهد بود
از طریـق   .اجتماعی یکی از شـرایط مهـم یـادگیري اسـت    

ي کیفیت محیط آموزشی و یا به وجود آوردن نگرش ارتقا
توان انتظار بت به موضوعات درسی و دانشگاه میمثبت نس
در ایـن میـان    .)5( اي فعال، سالم و پویـا را داشـت  جامعه

بسـیار  شایسـته  برخورد با دانشجویان به عنـوان اشخاصـی   
به عنـوان موجـوداتی شـبیه بـه      فراگیراناگر با . مهم است

رود کـه تمـام عواطـف و    بـیم آن مـی   ،رد شودربات برخو
یا هر نـوع   رش آنها نسبت به آموزش، دانشگاهعالیق و نگ

محیط آموزشی منفی شده و این امر شرایط رکود فکري را 
 .)6( فراهم آورد و یادگیري به معناي واقعی صورت نگیرد

تـوان   در دسـت پـر   ايکلید سازندگی و ارتقاي هر جامعه
بهتـرین و   کـه  اگـر قـرار باشـد   . اسـت جوانان آن جامعـه  

ترین قشر جامعه یعنی دانشجویان جوان ما محـیط  پیشرفته
آموزشی خود را دلچسـب نداننـد، موضـوعات درسـی را     
مفید نشمارند و نوع روابـط اسـاتید و پرسـنل دانشـگاه را     
دلپذیر ندانند، باید منتظر بود تـا بالیـی سـخت بـر روح و     

گر و کمـال  و روح کاوشـ لیم و تربیـت فـرود آیـد    جان تع
مطالعـه   ایـن از هـدف  ). 7( طلب دانشجویان تخریب شود

بررسی دیدگاه دانشـجویان در خصـوص جـو سـازمانی و     
  .بوده استمحیط دانشگاهی 

  
  روش

تري از دیـدگاه و  نجا که هدف، دستیابی به درك عمیقاز آ
تجربیات دانشجویان در خصوص جـو سـازمانی و محـیط    

هاي باز ضـروري  ستفاده از مصاحبهاهی بوده است، ادانشگ
پـژوهش  . از این رو از روش کیفی اسـتفاده شـد   ،نمودمی

. حاضر یک تحقیق کیفی و از نوع تحلیـل محتـوایی اسـت   
تحقیقـات   يتحلیل محتوا جایگـاه ارزشـمندي در گسـتره   

در ). 8( خوبی براي پژوهشگران کیفـی اسـت  دارد و ابزار 
ــن روش،  ــواي ای ــراي اســ  محت ــتارها ب   تخراج درون نوش

 ،ها وجود دارنـد اصلی و الگوهایی که در بین داده هايمایه
  ).10 و 9( گیرندمورد تجزیه و تحلیل قرار می

ساختار یافته طی جلسات بحـث  هاي نیمهاز طریق مصاحبه
. آوري شـدند هـا جمـع  انفـرادي، داده  يگروهی و مصاحبه
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جلسات بحث گروهی شـامل سـه تـا پـنج دانشـجو بـوده       
علوم پزشکی گلسـتان بـا روش    دانشجویان دانشگاه .است
ـ   (گیري مبتنی بر هـدف  نمونه ) ژوهش کیفـی متناسـب بـا پ

قرار گرفتند  ،ساختار یافتههاي نیمهانتخاب و مورد مصاحبه
تا دیـدگاه دانشـجویان ایـن دانشـگاه در رابطـه بـا محـیط        

. شود ساییحال تحصیل هستند، شنا آموزشی که در آن در
االت کلی و عمومی مصاحبه آغاز و سپس ؤح سابتدا با طر

هـاي  جلـب اطمینـان دانشـجویان بـه زمینـه      به تـدریج بـا  
ایـن نـوع مصـاحبه بـه     . تر پرداخته شـد خصوصی و عمیق

هـاي  ف داشتن و عمیق بـودن مناسـب پـژوهش   دلیل انعطا
ها تکـرار و مـابقی   سؤال در تمام مصاحبهچند  .کیفی است
. ت کننـدگان طـرح شـد   هاي شـرک ت و پاسخبنا بر ضرور

کلی براي شکستن جو رسـمی آغـاز    تسؤاالها با مصاحبه
اي پـیش  عی گردید تا روند مصـاحبه بـه گونـه   شد و سمی

ـ  " .رود که امکان تعامل براي فـرد مقـدور باشـد    ه وقتـی ب
شگاه و نیازهـاي  عنوان دانشجو براي اولین بار به محیط دان

  ن تـداعی  تـا چـه چیـزي در ذهن   کنیـد، آموزشی آن فکر می
کمتـرین شـرایط و امکانـات الزم بـراي داشـتن       گردد؟می

شـرایطی   داستان دانشگاه خوب براي دانشجویان چیست؟
 ءاید دانشگاه شما در اوج ارتقـا را بگویید که احساس کرده
ه ن دانشـگا والؤاگر جـاي مسـ   و یا سیر نزولی بوده است؟

 از اي نمونـه   "؟نماییـد مـی  باشید چـه تغییراتـی را اعمـال   
 .ندمطـرح شـد   هـا تی است کـه در جریـان مصـاحبه   سؤاال

اطالعات فردي چون سن، جنس، ترم تحصیلی و شغل نیز 
و محیط آموزشی که در ت پیرامون دانشگاه سؤاالالوه بر ع

هـا تـا   مصـاحبه . مطرح شـد  ،آن مشغول به تحصیل هستند
رسیدن به غناي الزم و در اصطالح، اشـباع اطالعـاتی کـه    

ها اضافه نشود، ادامـه  درونمایه جدیدي به دادهگر تم یا دی
ی دانشجوي دانشگاه علوم پزشک 60بر همین اساس  .یافت

گیري مبتنی بـر  نمونه. اندگلستان مورد مصاحبه قرار گرفته
هـا یـا   اصـل اشـباع داده  . تصادفی بوده اسـت هدف و غیر 

ها مالك اصلی تعیین حجم نمونـه  همان تکرار پذیري داده
محیط پـژوهش، متناسـب بـا پـژوهش کیفـی،       .بوده است
هـا توسـط   اقعی و طبیعـی بـوده و کلیـه مصـاحبه    محیط و

هـایی کـه دانشـجویان در دسـترس     پژوهشگران در مکـان 
  .انجام شد )و مطابق خواست آنان( اندبوده

عتبـار مطالعـات کیفـی    هـاي افـزودن دقـت و ا   یکی از راه
) member check( کننـدگان ها به شرکتبازگشت یافته

در پژوهش حاضر نیز  بعد از استخراج مضـامین  . باشدمی
ــان    ــودت داده شــد و از آن ــدادي از دانشــجویان ع ــه تع ب

آن را همخوان با تجربیـات   تعیین نمایند آیا تا خواسته شد
یید شرکت کننـدگان  أید تؤکه نتیجه م ،یابند یا خیرخود می

   .بوده است
یـان  هـا تـا پا  دهگـردآوري دا از  جریان فرآیند پـژوهش،  در

 چـون  اخالقـی  ها مـواردي تجزیه و تحلیل و گزارش یافته
 محرمانه بـودن اطالعـات،   حفظ گمنامی، رضایت آگاهانه،

و اجـازه بـراي ضـبط     خـواه گیـري در زمـان دل  حق کناره
   .رعایت شد مصاحبه

  
  نتایج

مضامین  و "نیاز به تغییر"مضمون اصلی ها از آنالیز داده
در نیروي انسانی،  تغییرعاد آموزشی، ابتغییر در "فرعی 

  . استخراج شد "حیط فیزیکیتغییر در م
روانی تا  فیزیکی"به طور کلی طیف تغییرات وسیع و از  

 ؛محیط فیزیکی دانشگاهدر تغییر ایجاد  شامل" و آموزشی
احت در دانشگاه، افزایش در نظر گرفتن فضاي استر

اساتید، کارکنان و  ؛ها، تغییر نیروي انسانی دانشگاهکتابخانه
تغییر  ؛ن، تغییر قوانین حاکم بر محیط آموزشیوالؤمس

 .بوده استهاي آموزشی محیطها، افزایش زمان کالس
غیر از خود  معطوف به عمدتاًغییرات وي تسسمت و 
  . بوده استیان دانشجو

کننـدگان خواسـتار   مشـارکت  :د آموزشیابعاتغییرات در 
اي  کلیشـه . انـد شـتري بـوده  تنـوع بی روش تدریس استاد با 

عــدم پیــروي شـدن یــک روش از ســوي اسـتاد را باعــث   
کت کنندگان در برخی از شر. دانشجو از استاد ذکر نمودند

  :ن اظهار داشتندامورد تغییرات مدرس
کنند که تلفیقـی از مبـانی تئـوري و عملـی      یباید تدریس"

ن چیـزي کـه   همـا  هاي متوالی دقیقاًاساتید در ترم"، "باشد
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دانـیم  می دقیقاً...  گوینداند را به ما میها گفتهبه ترم پیشی
چه مطـالبی را بیـان    که تفردا استاد در سر کالس قرار اس

  ".گوش دادن کم شود ةانگیزکه شود باعث میو کند 
 ،خواستار فعال کردن دانشجو در تدریس کنندگانمشارکت

ز یکـی ا  .هاي علمی در کالس بودندخالقیت فکر و بحث
  :دانشجویان بیان داشت

سـر  ... محـور باشـد   -ها و روش تدریس دانشـجو کالس"
. علمی و پژوهشـی رخ دهـد   ،هاي واقعیکالس باید بحث

   بلکـــه روي  ؛دانشـــجو کـــار نشـــودروي حفظیـــات بـــر
دانشجو را باید از شـب  . شود تمرکزهاي دانشجو خالقیت

  ".امتحانی بودن خارج کرد
و دانشجو استاد  ۀرابطشامل  "دانشجوـ   جو تعاملی استاد"

کننـدگان  نیز مورد اشارة مشـارکت  و انتقال علم و یادگیري
 ایـن تعامـل   .دانسـتند ن را اساس آموزش میآو  بوده است

طـرفین در یـک جریـان    توصیف شـد کـه    ايمعاملهمانند 
به فضایی دسترسی استاد  نمایند؛کسب میمنفعتی آموزشی 

نحـو احسـن   خـود را بـه   کاربتواند  ،شوددارد که باعث می
 . شـود دانشجو نیز مرتفع می موزشیآانجام دهد و نیازهاي 

  :یکی از آنان اظهار داشت
جو آموزشی محیطی است که داراي شرایطی است که در "

یکــدیگر در  آن اســاتید و دانشــجویان در محیطــی آرام بــا
ــل هســتند،  ــتاد آنچــه را  تعام ــه در آن اس ــه        محیطــی ک ک

 دهد و از طرفی دانشجو هرنتقال میبه دانشجو ا خواهدمی
 گیـرد و هـر دو  آموزش می ،که نیاز دارد یاد بگیردآنچه را 

    ".جویندطرف از این محیط به نوعی سود می
بر این عقیده بودند که بـراي رسـیدن بـه     کنندگانمشارکت
 کـه  موزشی تعامـل اسـتاد و دانشـجو نیـاز اسـت     آاهداف 

از  یکــی .بــرده شــوداز بــین  مضــرات موجــود در محــیط
  :دانشجویان بیان داشت

محـیط آموزشـی    تـا  ما باید مراقب این باشیم که نگذاریم"
محیط و جـو آموزشـی را   . دانشگاه با اهداف مضر پر شود

. باید با علم و پژوهش همیشه در جهت مثبت سوق دهـیم 
شـود را بایـد از   آنچه که باعث تیره شدن این جـو مـی  هر 

   ".دانشگاه زدودمحیط آموزشی 

حرمـت   یبایسـت  کـه  کنندگان بر این بـاور بودنـد  مشارکت
حفـظ شـود و دانشـجویانی کـه      موزشـی آاستاد در محیط 

را مـانع  کسب علم و تهـذیب نفـس دارنـد     جز به اهدافی
ــدرك. شــد ــدرك از  م ــودن کســب م ــی و تجــاري ب گرای

د دارد و این خود باعث معضالتی است که در جامعه وجو
انع جو وماز شود و م میدانشجو به کسب عل يهعدم انگیز

دانشـجویان   یکـی از . اسـت  آموزشی مناسـب در دانشـگاه  
داد درس خوانـدن فقـط در تعـ    يهنگیـز ا " :اظهار داشـت 

آینـد  شـود کـه فقـط مـی    محدودي از دانشجویان دیده می
 ... دانشگاه که زودتر ترم بگذرد و زودتـر مـدرك بگیرنـد   

دیل بـه  هاي معنوي تبان از انگیزهها در بین دانشجویانگیزه
  ".هاي مادي شده استانگیزه

ات متعددي اشاره شد که یکی عالوه بر موارد فوق به تغییر
. ها بـوده اسـت  تغییر زمان برخی از کالسترین آنها ازمهم

  :گویدکننده چنین میبراي مثال یک مشارکت
العـاده سـرد   نظر من ساعت هشت صبح روزهاي فوق به" 

زمان مناسبی براي فراگیـري دانـش نیسـت،     نی اصالًزمستا
مـان مناسـبی بـراي    از ظهـر ز  همچنین ساعات چهار بعـد 

  .»دروس تخصصی نیست
ـ اتغییرات در  کننـدگان،  یکـی از مشـارکت   :د فیزیکـی ابع

محـیط  " :اجراي تغییرات را الزامی دانست و اظهار داشـت 
ن در بیمارسـتا . دادمدانشکده را تغییر مـی ي هخشک محوط

محیط  باید فضایی باشد که هنگام استراحت به آنجا برویم،
  هـا و کامپیوترهـا را تغییـر   و فضاي دانشـگاه را و صـندلی  

    .»کردمدم، امکانات خوابگاه را بیشتر میدامی
برخـی از دانشـجویان   : نیـروي انسـانی   ابعاد در اتتغییر

 تـر حـرف  اید کارکنان اداري با آنان مالیممعتقد بودند که ب
  .رسـیدگی کننـد  به کارشـان  توجه و آنان  بزنند و بیشتر به

ا در معرض دانشجویان ردانشجو بودن و دوري از خانواده 
ن نیاز والؤلذا به توجه بیشتر مس ،دهدپذیري قرار میآسیب
  .دارند

دانـد  نمـی  واقعـاً  بیایـد، دانشجو اگر برایش مشکلی پیش "
 واقعـی  يننـده کحمایـت . میان بگذارد باید با چه کسی در

 يدانشجویانی که از خـانواده آن دسته از  مخصوصاً .ندارد
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   ".در معرض خطر هستند بیشتر ،خود دور هستند
پذیر، چالش برانگیز، انعطاف ؛متقاضی محیطی ،دانشجویان

ي در مهیا بودن امکانـات رفـاهی، رفتـار محترمانـه و جـو     
  .اندخدمت نیازهاي فراگیران بوده

  
  بحث

 یکننده در این مطالعه خواهـان تغییراتـ  شرکتدانشجویان 
هـاي  محـیط   در  روانـی و  فیزیکـی، آموزشـی  در سه بعد 

تغییرات معطوف بـه خـود   این یک از هیچ .بودندآموزشی 
  فقــط تعــداد محــدودي از    .دانشــجویان نبــوده اســت  

ـ بـه فراگیر  کنندگانمشارکت کـه عضـو اصـلی محـیط      یان
بررسـی اسـتحقاق    رد .نمودنـد ه اشـار  ،دنباشـ می آموزشی

 کـامالً  دانشجویاندرصد  31، زشی از منظر دانشجویانآمو
خود را از نظر آموزشـی مسـتحق    درصد تا حدودي 61و 
دانشـجویان   که مذکور نشان داد يهنتایج مطالع .دانستندمی

خود هاي آموزشی فعالیت  اي در رابطه با قضاوت عادالنه
  ویان بــر تغییــر کیــد دانشــجأت. در محــیط دانشــگاه ندارنــد

هـاي  محـور نبـودن سـازمان   هایی از مشترينشانه ،تواندمی
ید درجاتی از دوگانگی ؤها میافته ،از طرفی. آموزشی باشد

نگـاه دانشـجو   . باشـد مـی  ها و آرزوهاي آموزشـی خواسته
این امـر  . ازهاي شخصی بوده استطرفه و در جهت نییک
ل یمسـا  تجربگـی آنـان نسـبت بـه    توانـد ناشـی از کـم   می

حاکی از ظهور نسل جدیدي  ،بررسی متون. آموزشی باشد
ــام  ــه ن نســل  ایــن يهمشخصــ. باشــدمــی "مــن نســل"ب

ضـعیف بـر    يهمـراه اتکـا  خودشیفتگی و متقاضی بودن به
برخـی از دانشـجویان    ).11( باشـد هـاي خـود مـی   توانایی

  شـواهد نشـان   . نـد اهبـود خواهان تغییر در نیـروي انسـانی   
 اخالقـی  و فـردي  ی،عملـ  و ايحرفـه  ايهویژگیدهد می

   خـود اختصـاص   بـه  را اهمیـت  بیشـترین  ترتیـب به معلم
 عنـوان بـه   تجربـه،  و علـم  ویژگیاز  .)11و  10(دهد می

شـود  مـی   یـاد   آلایـده  یک استاد مهم خصوصیت دومین
 يهجـ در ؛سـازمانی  جـو  متغیرهـاي جایی کـه  از آن ).11(

 ردسـتان، یز به احترام و فردي میان ارتباطات همدلی مدیر،
 .)12( دارنـد  سـازمانی  تعهـد  روي داريامعنـ  تأثیر مثبـت 

  ؤمـدیران و مسـ   الگـوي مـدیریتی  تر تحلیل عمیقبنابراین 
ق، دالیل و تـرویج  موف الگوهايتواند به شناسایی می نوال

 کار يهروحی تقویت و دانشجویان یادگیري .آن منجر شود
-مـی  هـا بخـش  یتمـام  در دموکراتیـک  ساختار و گروهی

 جو سازمانی در بهبود .دگیر قرار توجه مورد بیشتر بایستی

اعتمـاد دانشـجویان بـه محـیط      افـزایش  باعـث  توانـد مـی 
ایـن امـر خـود اثـرات مطلـوب       تبـع  که به گرددآموزشی 

   .دنبال خواهد داشتهدیگري را ب
  
  يریگجهینت

نتـایج   ،پذیري ندارنـد قابلیت تعمیم ،اگرچه مطالعات کیفی
 کلـی  وهش حاضر براي در اختیار قرار دادن یک تصویرپژ

 هاي دانشـجویان نسـل جدیـد   نیازها و خواستهت از وضعی
 ایـن  بـر  گیريتصمیم و قضاوت لذا هرگونه. باشدمی مفید

تـر و بـا   پـژوهش در ابعـاد وسـیع    مسـتلزم تکـرار   ،اساس
  .باشدرویکرد کمی می

  
  تشکر و قدردانی

که در  ینند تا از دانشجویاندانویسندگان بر خود الزم می
این مطالعه مشارکت ورزیدند و تجربیات خود را به 

هاي همچنین از حمایت. قدردانی نمایند ،اشتراك گذاشتند
پرستاري و  يهآموزش دانشکد يهمعنوي دفتر توسع

سپاسگزاري  مطالعهگرگان در اجراي این  يهمامایی بوی
  .شودمی
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The perspectives of Golestan University of Medical Sciences students 
regard to educational climate and university environment 

 
Akram Sanagu1, Leila M Jouybari2, Fatemeh Mehravar3* 

  
Abstract 
Background: Organizational climate is the internal quality of 
organization according to perceptions and experiences of its 
members and environment climate is consistent quality of 
educational environment which is a product of efforts, 
relationships, actions and interactions of different groups, policy 
makers, faculty members, staff and university students.  
Methods: In this qualitative study in 2009, using purposeful 
sampling, sixthly nursing, midwifery and paramedical students 
from different academic year and level participated in the 
research. The data gathered by semi-structured interviews. All of 
the interviews tape recorded, transcribed verbatim and analyzed 
according to the content analysis method. 
Results: The main theme was "need to change" and "changing 
the physical environment of University, University staffing 
changes, changes in some of the education law" were the sub-
themes. 
Conclusion: The findings confirmed some degree of a duality of 
demands and educational wishes. On the other hand, none of the 
changes were focused on the students.  
 
Keywords: Educational Environment, Educational Climate, 
Student, Medical Sciences. 
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