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بررسی رابطه درآمیزی تحصیلی با بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
استان لرستان
0

علیرضا رضائیان  ، 9شجاع عربان

 8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد
 2استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه درآمیزی تحصیلی با بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
بود .این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت موضوع توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش
شامل تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان در سال تحصیلی  89- 81که تعداد آنها جمعاً 8801نفر ( 361
مرد340 ،زن ) بود که بر اساس جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان (  ) 8890از میان افراد جامعه آماری تعداد  213نفر
به عنوان نمونهی آماری مدنظر قرار گرفتند .ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش شامل دو پرسشنامه فعالیتهای بیانگر
شخصی ( ) PEAQواترمن  2001و پرسشنامه درآمیزی تحصیلی ( ) AESریو  2081بود  .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار
توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ) و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف -اسمیرونف ،ضریب همبستگی اسپیرمن ) استفاده شد؛
که نتایج تجزیهوتحلیل دادهها وجود رابطه مثبت و معنی دار بین درآمیزی تحصیلی و مولفه های آن با بهزیستی سازمانی را
مورد تایید قرار داد.
واژههای كلیدی :بهزیستی سازمانی ،درآمیزی تحصیلی ،دانشگاه فرهنگیان
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 .9مقدمه
سالمتی یک سازمان عبارت است از بهزیستی کامل جسمی ،روانی و اجتماعی کارکنان( ،علوی وجنتی فرد .) 8111 ،یکی از
مفاهیم اصلی سالمت در سازمانها ،مفهوم بهزیستی میباشد ( فرح بخش سعید و همکاران .) 8186 ،برای تمام افراد سالمت
روانی ،فیزیکی و اجتماعی اجزای ضروری حیات هستند که کامالً درهمآمیخته و بهشدت به هم وابستهاند (صائمیان.) 8188 ،
بانفوذ رویکرد روانشناسی مثبت به دنیای سازمانها ،بهزیستی سازمانی به عنوان سازهای که به طور مستقیم بر عملکرد و بهروری
شغلی  -سازمانی تأثیر می گذارد ،موردتوجه قرار گرفت .امروزه روانشناسی مثبت محیط سازمانها اهمیتی روزافزون یافته است
(لوتانز  .) 2002 ، 8بهزیستی سازمانی در حوزه روانشناسی مثبت و رفتار سازمانی مثبت از مباحث مهم و موردتوجه پژوهشگران
است (پیچ و والبرودریک  .) 2008 ،2ازاینرو ،گردآور ی دانش در ارتباط با پیشایندها و پیامدهای بهزیستی سازمانی در اولویت
کارهای سازمانها قرارگرفته است (عربان و همکاران .) 8184 ،ازآنجاکه بهزیستی سازهای چندبعدی است ،نباید از عوامل فردی
و جوسازمانی مؤثر بر آن بهسادگی گذشت (دیازبرتونز و گونزالز .) 20881 ،توری  4و تونیول ) 2080 ( 3در پژوهشی به بررسی
بهزیستی سازمان به عنوان چالش بنیادی آینده؛ پرداختند؛ که هدف از آن تعیین تنش مرتبط باکار و ارتباط آن با حوادث محیط
کار ،غیبت و مشکالت جسمی بود؛ نتایج آن بیانگر اهمیت ایجاد جوسازمانی  6بهتر و در نظر گرفتن ارتقاء برای کارکنان بود.
درآمیزی تحصیلی (درگیری تحصیلی) یک مفهوم جدید در حوزه روانشناسی یادگیری  9است که کمتر در پژوهشهای
دانشگاهی موردتوجه قرارگرفته است (فرهادی ،علی و همکاران .) 8183 ،درآمیزی تحصیلی در پژوهشهای مختلف با عنوان
درگیری تحصیلی یادشده است .درآمیزی تحصیلی به عنوان یک متغیر ،به حوزه مطالعات تعلیم و تربیت راه یافته است و در این
زمینه تاکنون پژوهشهایی در سازمانهای آموزشی انجامگرفته است .درآمیزی تحصیلی سازهای است که برای اولین بار برای
درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید و به عنوان پایه و اساسی برای چالشهای اصالحگرایانه در حوزه تعلیم و
تربیت مدنظر قرار گرفت (فردریکس  1و همکاران .) 2004 ،تعاریف و مدلهای مختلفی از درآمیزی تحصیلی ارائهشده است ،در
الگوی فین ،درگیری تحصیلی متشکل از دو مؤلفه عاطفی و رفتاری است .مؤلفه رفتاری مانند پایداری در تکالیف درسی و
مؤلفه عاطفی مانند ارزشدهی به تکالیف درسی و یادگیری میبخشد  .بااینحال ،مروری بر تحقیقات جدیدتر نشان میدهد که
درآمیزی تحصیلی سازهای چندبعدی است که متشکل از مؤلفههای مختلف شناختی ،عاطفی و رفتاری است (رشلی و
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کریستنسون .) 20068 ،درآمیزی عاملی چهارمین بعد درآمیزی تحصیلی است که اولین بار توسط ریو و تسنگ ( ) 2088
مطرحشده است .سانکاسیانی و همکاران ) 2083 ( ،در پژوهشی به عنوان "تقویت مهارتهای عاطفی و اجتماعی جوانان برای
ارتقاء بهزیستی و رشد مثبت آنها" این پژوهش باهدف بررسی بهزیستی سازمانی و خدمات ارائهشده توسط اداره بهداشت
روانی ایتالیا و ارتباط بین رضایت شغلی و بهزیستی روانی کارکنان انجام شد .این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی بین 41
کارگر بهداشت روانی صورت گرفت .بهزیستی روانی و رضایت شغلی کارگران با استفاده از پرسشنامهی چندبعدی سالمت
سازمانی)  (MOHQاندازهگیری شد .نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که همبستگی معنیداری بین رضایت شغلی کارگران و
بهزیستی روانی وجود دارد و مواردی از قبیل به رسمیت شناختن کارکنان و جبران نقاط قوت و ضعف آنها میتواند از خدمات
مفید توسعهسازمانی باشد .پژوهش جانوس و همکاران نشان داد که درآمیزی تحصیلی ارتباط نزدیکی با عوامل دانشگاهی دارد،
بهطوریکه حتی دانشجویان عالقه مند به تحصیل تحت تأثیر عوامل منفی دانشگاهی ترک تحصیل میکنند .پژوهشهای
دیگری نشان داده است که بین مؤلفههای روان شناختی خودکارآمدی و خودتنظیمی با درگیری تحصیلی رابطهی مستقیم
وجود دارد  .کمبود پژوهشها درزمینه عوامل اثرگذار بر بهزیستی سازمانی به ویژه در داخل کشور ،یکی از دالیلی است که
موجب طراح موض وع حاضر با در نظر گرفتن عوامل مختلف فردی و سازمانی جهت توصیف و تشریح بهزیستی سازمان و اعضای
آن در پژوهش حاضر شد.
 .0مبانی نظری
 .9- 0بهزیستی سازمانی
ازجمله سازههای مهم در روانشناسی مثبتت نگر ،سازه بهزیستی  80می بخشد .ریان و دیسی  ) 2008 ( 88در تعریف بهزیستی
معتق دند عملکرد بهینه انسان همان بهزیستی است .بانفوذ رویکرد روانشناسی مثبت به دنیای سازمانها ،لوتانز ( ) 2002
بهزیستی سازمانی به عنوان سازهای که بهطور مستقیم بر عملکرد و بهرهوری شغلی/سازمانی تأثیر میگذارد ،اینگونه تعریف
کرده است؛ کاربرد تواناییهای منابع انسانی و ظرفیتهای روانشناختی مثبت که میتوانند برای بهبود عملکرد در محیط کار
رشد یابند و بهگونهای کارآمد به کنار گرفته شوند .روانشناسی مثبت بر کارکرد بهینه و مطلوب انسان متمرکز است و رفتار
سازمانی مثبت کاربرد آن در محیط کار است (پیج و والبرودریک  .) 2008 ،82دانا وگریفین  ) 8888 ( 81بهزیستی سازمانی را در
قالب عدم وجود تجارب منفی همچون اضطراب ،فشار روانی و فرسودگی شغلی در افراد تعریف کردهاند  .بهزیستی سازمانی در
حوزه روانشناسی مثبت و رفتار سازمانی مثبت از مباحث مهم و موردتوجه پژوهشگران است .شواهد پژوهشی نشان میدهد که
بین متغیرهای فردی و بهزیستی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد (عربان و همکاران .) 8184 ،انتخاب پسوند سازمانی در
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سازهی بهزیستی سازمانی تأکیدی بر نقش بی بدیل شغل و جایگاه حرفها و موقعیتسازمانی کارکنان در ابراز گری شخصی
است که این خود ،شاخص وجود معنی در کار راهه رشد کارکنان می بخشد (عربان.) 8184 ،
مفهوم بهزیستی را طوری گسترده تعریف می کنند که دو فلسفه زیر راجع به لذت و رضایت را منعکس میکند ) 8 :فلسفهی
لذت گرا که مؤید این ایده است که بهزیستی باتجربه ذهنی لذت و رضایت قابل قیاس است  ) 2فلسفه یودای مانیک ک ه مؤید
این ایده است که بهزیستی هنگامی به وقوع می پیوندد که افراد در خالل دنبال کردن اهداف معنادار رفتارهای ابراز گر شخصی
انجام میدهند (ریان و دسی .) 2008 ،عباس زاده (  ) 8168ویژگی های سازمانی که جو سالمی دارد را به شرح زیر بیان میکند:
در مبادله اطالعات قابل اعتماد است؛ دارای قابلیت انعطاف و خالقیت برای ایجاد تغییرات الزم برحسب اطالعات بهدستآمده
است نسبت اهداف سازمان دارای یگانگی و تعهد است حمایت داخلی و آزادی از ترس و تهدید را فراهم میآورد ،زیرا تهدید به
ارتباط خوب و سالم آسیب میرساند ،قابلیت انعطاف را کاهش داده و به جای عالقه ،کل نظام ،حفاظت از خود را تحریک
میکند (به نقل از عالقهبند .) 8191 ،رویکرد بهزیستی سازمانی ازلحاظ فهم پویاییهای سازمانها و پژوهش و کوشش جهت
بهسازی آن ها ،مزایای علمی فراوانی دارد .مفهوم بهزیستی سازمانی مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه میدهد تصویر عمیقی
از تأثیر رفتار شغلی کارکنان در محیط سازمان داشته باشیم (میچنسکی .) 2000 ،84
 .0- 0درآمیزی تحصیلی
درآمیزی تحصیلی در پژوهش های مختلف با عنوان درگیری تحصیلی یادشده است .درآمیزی تحصیلی (درگیری تحصیلی) یک
مفهوم جدید در حوزه روانشناسی یادگیری  83است که کمتر در پژوهشهای دانشگاهی موردتوجه قرارگرفته است (فرهادی ،علی
و همکاران .) 8183 ،درآمیزی تحصیلی نیز سازهای است که برای اولین بار برای درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح
گردید و به عنوان پایه و اساسی برای چالشهای اصالحگرایانه در حوزه تعلیم و تربی ت مدنظر قرار گرفت (فردریکس  86و
همکاران .) 2004 ،پژوهشها نشان داده اند که اگر بتوان یاد گیرنده را هر چه بیشتر درگیر مسائل تحصیلی و تکالیف یادگیری
نمود ،بیشتر می توان به موفقیت علمی و کاهش افت تحصیلی او امیدوار بود .این فعالیت یاد گیرنده ،از سوی محققان تحت
عنوان مفهوم درآمیزی تحصیلی شناخته میشود (فازیو وپالم  .) 8881 ،89مدلهای مختلفی از درآمیزی تحصیلی ارائهشده است،
در الگوی فین ،درآمیزی تحصیلی متشکل از دو مؤلفه عاطفی و رفتاری است .مؤلفه رفتاری مانند پایداری در تکالیف درسی و
مؤلفه عاطفی مانند ارزشدهی به تکالیف درسی و یادگیری .بااینحال ،مروری بر تحقیقات جدیدتر نشان میدهد که درآمیزی
تحصیلی سازهای چندبعدی است که متشکل از مؤلفه های مختلف شناختی ،عاطفی و رفتاری است مفهوم درآمیزی تحصیلی به
کیفیت تالشی که دانشآموزان صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا بهصورت مستقیم به نتایج دست یابند ،اشاره
دارد .درآمیزی رفتاری شامل رفتارهای قابلمشاهدۀ دانش آموزان در برخورد با تکالیف است و مؤلفههای تالش ،پایداری و
درخواست کمک از دیگران را شامل می شود .درآمیزی شناختی به انواع فرایندهای پردازش که توسط دانشآموزان برای
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یادگیری مورداستفاده قرار میگیرد اشاره دارد .درآمیزی شناختی شامل راهبردهای شناختی و فراشناختی است .درآمیزی
عاطفی شامل سه مؤلفۀ احساس ،ارزش و عاطفه است .برای مثال ،مؤلفه ارزش ،تکلیف باورهای دانشآموزان را در این مورد
منعکس میکند که چرا مواد و مهارتهایی که یاد میگیرد ،مفید ،مهم و جذاباند( .واسیل و همکاران .) 2088 ،درآمیزی
عاملی چهارمین بعد درآمیزی تحصیلی است که اولین بار توسط ریو و تسنگ (  ) 2088مطرحشده است .ریو و تسنگ ( ) 2088
درآمیزی عاملی را مشارکت سازندهی دانشآموز در جریان آموزشی است که دریافت میکند .در این مفهوم جدید دانشآموز
بهصورت فعال تالش میکند تا جریان آموزش را شخصیسازی کند و شرایط آن را ارتقاء دهد .به عنوانمثال در طول جریان
آموزش ممکن است سؤالی بپرسد ،اولویتها و نیازهایش را مطرح کند ،درخواست منابع یا فرصتهای یادگیری کند و در مورد
آنچه دوست دارد یا دوست ندارد گفتگو کند.
 .3- 0درآمیزی تحصیلی و كیفیت آموزش عالی
درآمیزی تحصیلی که از آن به عنوان درآمیزی دانشجویی ،زمان یادگیری تحصیلی و یا درآمیزی تحصیلی نیز یاد میشود،
به عنوان شاخص مهمی در کیفیت آموزش عالی شناختهشده است .مفهوم درآمیزی یا درآمیزی دانشگاهی به کیفیت تالشی که
فراگیران صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا به صورت مستقیم به نتایج مطلوب دست یابند ،اشاره دارد (لینین
برینگ و پنتریج .) 2001 ،آستین (  ) 8814درآمیزی یا درآمیزی تحصیلی را میزان انرژی فیزیکی و روانشناختی صرف شده
توسط دانشآموز برای تج ارب تحصیلی تعریف کرده و دو اصطالح درآمیزی و درآمیزی تحصیلی را بهصورت مترادف به کار
بسته است .تمرکز اولیه بر بعد رفتاری مانند حضور در کالس های درس ،مطالعه کردن ،انجام کار عملی ،داوطلب شدن و
برقراری تعامل با استادان و سایر دانشآموزان باعث مشغول شدن دانشآموزان به صورتهای مشخص در امور تحصیلی میشود.
وی معتقد است که دانش آموزان از طریق درگیر شدن در فعالیتهای علمی ،یاد میگیرد .بر اساس نظر کروسی ) 2088 ( 81
درآمیزی به عنوان سنگ بنای آموزش عالی طی دهه گذشته ظهور کرده است او درآمیزی را اینگونه تعریف میکند« :زمان،
انرژی و منابعی که دانشجویان برای انجام فعالیتهای طراحیشده در دانشگاه صرف میکنند تا یادگیریشان افزایش یابد
درآمیزی آموزشگاهی بر آن بخشی از فعالیتها که منجر به ایجاد کیفیت در نتایج یادگیری میشود ،تمرکز میکند و به عنوان
تالشی که دانشآموزان به فعالیتهای آموزشی اختصاصی میدهند ،تعریف می شود و این امر ناشی از تعامل پویا بین
دانشآموزان ،معلمان ،فعالیت های آموزشی دانشگاهی ،شرایط و محیط آموزشی است .آنگونه که در متون توصیفشده است،
درآمیزی در بیشتر موارد به رفتارها یا پیامدهای خاص مرتبط میشود .مطالعههای بیان کرد که فراگیران مشغول یا درآمیز با
امور تحصیلی کسانی هستند که دانستههای پیچیده موجود در بافت مربوط را بهطور صحیح توسعه میدهند و ابعاد اخالقی و
پیامدهای یادگیری را میشناسند (پیتاوی  .) 2082 ،88برادی  ) 2084 ( 20گزارش کرد ،دانشجویان تا وقتی در یادگیری فعال
هستند که درآمیزی دانشگاهی باالیی داشته باشند یادگیری فعال شامل افزایش استقالل ،تعامل و اکتشاف دانشجو میشود.
این موارد به خصوص برای معلمانی که قبل از ارائه خدمت به دنبال درک پیچیدگیهای تدریس هستند ،مهم است .چن و

- Krause
- Pittaway
- Brady
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همکاران در مطالعه خود نشان دادند که درآمیزی به طور مستقیم به نتایج موردنظر شامل گرفتن نمره باال ،رضایت دانشجو و
پشتکار او ارتباط دارد (چن و همکاران .) 2001 ،استنفورد و بورس  ) 2001 ( 28یادگیری توأم با درآمیزی را با جزییات بیشتری
توصیف نمود؛ فراگیران در درآمیزی تحصیلی اهداف یادگیری خودشان را تعیین کرده ،در گروهها باهم کار میکنند و منابع
مناسب را برای پاسخ به سؤاالت معنیدار جستجو می نمایند .وظایف در درآمیزی تحصیلی معتبر و چند رشتهای است.
ارتباطات با دنیای واقعی وجود دارد ،ارزیابی مبتنی بر عملکرد انجام می گیرد و تولیدات با مخاطب خارج از کالس به اشتراک
گذاشته میشود .درحالیکه بیشتر بر روی جنبهای مثبت درآمیزی بحث میشود ،برای برخی یک معضل می بخشد؛ بهطوریکه
این مفهوم در بسیاری از دانشگاه ها بیگانه است و بسیاری از استدالل و دانشجویان به طورجدی با فرایند یاددهی  -یادگیری
درگیر نمیشوند .بر اساس نظریه پر نتیچ و لیتین برینک ،درآمیزی تحصیلی درواقع برخی سرمایهگذاری روانشناختی می بخشد
و عبارت است از تالش مستقیم برای یادگیری ،فهمیدن و تسلط در دانش ،مهارتها و هنرهایی که درواقع فعالیتهای تحصیلی
برای ارتقای آنها صورت میگیرد (لیتین برینک و پنتریچ .) 2001 ،فراگ یرانی که درآمیزی تحصیلی خوبی دارند ،بهطور منظم
در کالس حضور می یابند ،روی یادگیری مطالب متمرکز می شوند ،به مقررات مؤسسه آموزشی متعهد هستند .نمرات باالتری
کسب میکنند و در آزمونهای استاندارد عملکرد بهتری از خود بروز میدهند (مارتین و داونسون  .) 2008 ،22در مقابل ،فقدان
درآمیزی تحصیلی میتواند پیامدهای جدی ازجمله « کندی پیشرفت تحصیلی ،رفتارهای چالش برانگیز ،خطر مردودی و ترک
تحصیل» را برای فراگیران داشته باشد .همین دلیل مفهوم درآمیزی تحصیلی توجه زیادی را به خود جلب کرده است .دالیل
متعددی برای افزایش میزان ترک تح صیل در دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد (آپلیتون و همکاران.) 2001 ،
 .3فرضیه های پژوهش
 - 8بین درآمیزی تحصیلی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
 - 2بین درآمیزی رفتاری و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
 - 1بین درآمیزی شناختی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
 - 4بین درآمیزی عاطفی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
 - 3بین درآمیزی عاملی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگ اه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
 .4روش تحقیق
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت موضوع توصیفی از نوع همبستگی است .در پژوهش حاضر جامعه آماری
عبارت است از تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان در سال تحصیلی  89- 81که تعداد آنها  8801نفر در
پردیس ها مشغول به تحصیل هستند .برای برآورد حجم نمونه از جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان ( ) 8890

- Stantord- Bowers
- Martin, Dowson
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استفادهشده است ،لذا بر این اساس از میان افراد جامعه آماری تعداد  213نفر به عنوان نمونهی آماری مدنظر قرار خواهند
گرفت .شیوه نمونهگیری پژوهش حاضر تصادفی طبقه ای خواهد بود .به عبارتی برای انتخاب اعضای نمونه تعداد  843نفر از
دانشجویان پسر و  840نفر از دانشجویان دختر به صورت تصادفی انتخاب و ابزارهای اندازهگیری در میان آنها توزیع و
جمعآوری خواهد شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها متناسب با نوع داده از آمار استنباطی و توصیفی استفاده میشود .در آمار
توصیفی از جدول فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد؛ و در قسمت آمار استنباطی ابتدا بهمنظور مشخص
شدن وضعیت نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف – استمرنوف استفاده میشود .سپس برای آزمون فرضیهها از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده میشود .این دادهها در قالب نرمافزار  SPSS 22مورد تحلیل قرار میگیرد.

 .5ابزار اندازهگیری پژوهش
در این پژوهش از دو پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات استفاده میشود:
الف) پرسشنامه فعالیتهای بیانگر شخصی واترمن ( :)0228پرسشنامه مذکور دارای  90عبارت که به  0خرده مقیاس
کارکرد مثبت ( 6ماده) و شادی ( 6ماده) تقسیم میشود .این پرسشنامه دارای طیف پاسخگویی لیکرت 6درجهای از ( 8بسیار
مخالفم ) تا ( 6بسیار موافقم) می بخشد .کسب نمره باال در این پرسشنامه به معنی بهزیستی سازمانی باال در محیط سازمان
می بخشد (واترمن .) 2001 ،روایی پرسشنامه در مطالعات مختلف مورد تأیید قرارگرفته است اندازهگیری روایی در این پژوهش
بر اساس بررسی محتوایی اجزای تشکیلدهنده ابزار یعنی سؤاالت پرسشنامهها با مراجعه به متخصصین موضوع مشخصشده
است .سپس پرسشنامه پس از تکمیل توسط جامعه آماری پژوهش ،با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه بهطور کامل مورد
تایید اساتید راهنما قرار گرفت .روایی پرسشنامه در مطالعات مختلف مورد تأیید قرارگرفته است اندازهگیری روایی در این
پژوهش بر اساس بررسی محتوایی اجزای تشکیلدهنده ابزار یعنی سؤاالت پرسشنامهها با مراجعه به متخصصین موضوع
مشخصشده است .سپس پرسشنامه پس از تکمیل توسط جامعه آماری پژوهش ،با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه بهطور
کامل مورد تایید اساتید راهنما قرار گرفت .واترمن (  ،) 2001پایایی این مقیاس را با استفاده از روشهای آلفای کرون باخ و
توصیف باالتر از  0 /90گزارش نمود .وی با بررسی ساختار عاملی این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی وجود خرده
مقیاس های کارکرد مثبت و شادی را در این پرسشنامه مورد تایید قرارداد( .به نقل از عربان و همکاران .) 8184 ،همچنین در
این تحقیق بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی از روش آلفای کرون باخ از نرمافزار آماری SPSS22
استفاده شده است که بدین منظور یک نمونه اولیه شامل  10پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری توزیع گردید ،سپس با
استفاده از دادهها مقدار آلفای کرون باخ (  ) 0 /88به دست آمد.
ب) پرسشنامه درآمیزی تحصیلی ریو ( :)0293این پرسشنامه مشتمل بر  89سؤال است که چهار خرده مقیاس عاملی،
رفتاری ،شناختی و عاطفی را تشکیل می دهند .عبارات این پرسشنامه ،بر روی یک مقیاس  9درجهای لیکرت نمرهگذاری
میشوند که در زیر آمده است( :کامالً مخالفم ،8 :مخالفم 2 :تا حدودی مخالفم ،1 :نه موافقم و نه مخالفم 4 :تا حدودی موافقم:
 ،3موافقم ،6 :کامالً موافقم ) 9 :این پرسشنامه فاقد نمرهگذاری معکوس است .ریو (  ) 2081در تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس
عوامل اصلی و با چرخش مایل و ارزش ویژه باالتر از یک ،چهار عامل به دست آورد .عالوه بر این او پایایی خرده مقیاس عاملی
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را  ،0 /16رفتاری  ،0 /16عاطفی  0 /80و شناختی  0 /14به دست آورد که نشان دهنده همسانی درونی مطلوب است .در ایران این
پرسشنامه در پژوهش رمضانی و خامسان (  ) 2081موردبررسی قرار گرفت .آنها این پرسشنامه را بر روی دانشآموزان مقطع
م توسطه اجرا کردند .پایایی به روش آلفای کرنباخ برای این پرسشنامه  0 /82به دست آمد .آلفای کرنباخ محاسبهشده برای
زیرمقیاس این پرسشنامه برابر بود با :درگیری عاملی ،0 /13 ،درگیری رفتاری ،0 /98 ،درگیری عاطفی 0 /19 ،و درگیری شناختی
 . 0 /98نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دا د ساختار پرسشنامه ،برازش قابل قبولی با دادهها داشته و کلیه شاخصهای نیکویی
برازش برای الگوی چهار عاملی زیربنایی پرسشنامه تائید شد .همچنین در این تحقیق بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه
درآمیزی تحصیلی ریو از روش آلفای کرون باخ از نرمافزار آماری  SPSS 22استفاده شده است که بدین منظور یک نمونه اولیه
شامل  10پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری توزیع گردید ،سپس با استفاده از دادهها مقدار آلفای کرون باخ (  ) 0 /81به
دست آمد.
 .6یافته های پژوهش
جدول  : 8توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

843

30 /8

زن

840

48 /8

كل

213

800 /0

بر اساس اطالعات (جدول  843 ، ) 8نفر (  30 /8درصد) آزمودنیها مرد و  840نفر (  48 /8درصد) زن بودند.

 .1توصیف متغیرهای مورد مطالعه
جدول  :2شاخصهای توصیفی متغیر بهزیستی سازمانی
متغیر

حداقل

حداكثر

میانگین

انحراف معیار

بهزیستی سازمانی

82

92

41 /21

81 /91

همان طوری که نتایج (جدول  ) 2نشان می دهد ،نمرات بهزیستی سازمانی دارای میانگین  41 /21و انحراف معیار  81 /91است.
ازآنجاییکه توزیع داده های متغیرهای درآمیزی تحصیلی نرمال نبود ،برای توصیف نمرات این متغیرها و مؤلفههای مربوطه از
شاخصه ای توصیفی متناسب با متغیرهای با مقیاس ترتیبی استفاده شد؛ ولی چون دادههای متغیر بهزیستی سازمانی از توزیع
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نرمال برخوردار بود ،برای توصیف نمرات این متغیر از شاخصهای توصیفی متناسب با متغیرهای با مقیاس فاصلهای استفاده
گردید.
جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیر درآمیزی تحصیلی و مؤلفههای مربوطه
متغیرها

حداقل

حداكثر

میانه

نما

دامنه تغییرات

درآمیزی رفتاری

3

21

81

89

21

درآمیزی عاملی

3

13

24

21

10

درآمیزی شناختی

4

21

28

20

24

درآمیزی عاطفی

4

18

81

81

29

درآمیزی تحصیلی

21

888

12

18

11

همانطوری که نتایج جدول  1نشان میدهد ،در بین مؤلفه های درآمیزی تحصیلی ،مؤلفه درآمیزی عاملی دارای بیشترین میانه
(  ) 24و مؤلفههای درآمیزی رفتاری و عاطفی کمترین میانه (  ) 81را به خود اختصاص دادهاند.
 .8تجزیهوتحلیل فرضیههای تحقیق
ازآنجایی که توزیع نمرات متغیرهای موردمطالعه نرمال نبودند ،برای بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن
استفاده گردید.
.9

بین درآمیزی تحصیلی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.

جدول  : 4ضریب همبستگی اسپیرمن بین درآمیزی تحصیلی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
متغیرX

متغیر Y

درآمیزی تحصیلی

بهزیستی سازمانی

ضریب همبستگی
اسپیرمن () rho
2/634

تعداد

سطح معنیداری () sig

085

P<2/229

همان طوری که نتایج جدول  4نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین درآمیزی تحصیلی و
بهزیستی سازمانی (  ) rho=0 /614 ،P >0 /008در سطح آلفای  ،α=0 /008معنیدار است ( .) P >0 /008
 .0بین درآمیزی رفتاری و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
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جدول  : 3ضریب همبستگی اسپیرمن بین درآمیزی رفتاری و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
متغیرX

متغیر Y

درآمیزی رفتاری

بهزیستی سازمانی

ضریب همبستگی
اسپیرمن () rho
2/532

تعداد

سطح معنیداری () sig

085

P<2/229

همان طوری که نتایج جدول  3نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین درآمیزی رفتاری و
بهزیستی سازمانی (  ) rho=0 /310 ،P >0 /008در سطح آلفای  ،α=0 /008معنیدار است ( .) P >0 /008
 .3بین درآمیزی شناختی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
جدول : 6ضریب همبستگی اسپیرمن بین درآمیزی شناختی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
متغیرX

متغیر Y

درآمیزی شناختی

بهزیستی سازمانی

ضریب همبستگی
اسپیرمن () rho
2/450

تعداد

سطح معنیداری () sig

085

P<2/229

همان طوری که نتایج جدول 6نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین درآمیزی شناختی و
بهزیستی سازمانی (  ) rho=0 /432 ،P >0 /008در سطح آلفای  ،α=0 /008معنیدار است ( .) P >0 /008
 .4بین درآمیزی عاطفی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
جدول  : 9ضریب همبستگی اسپیرمن بین درآمیزی عاطفی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
متغیرX

متغیر Y

درآمیزی عاطفی

بهزیستی سازمانی

ضریب همبستگی
اسپیرمن () rho
2/611

تعداد

سطح معنیداری ( )sig

085

P<2/229

همان طوری که نتایج جدول  9نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین درآمیزی عاطفی و
بهزیستی سازمانی (  ) rho=0 /688 ،P>0 /008در سطح آلفای  ،α=0 /008معنیدار است ( .) P>0 /008
 .5بین درآمیزی عاملی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
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جدول  : 1ضریب همبستگی اسپیرمن بین درآمیزی عاملی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
متغیرX

متغیر Y

درآمیزی عاملی

بهزیستی سازمانی

ضریب همبستگی
اسپیرمن () rho
2/401

تعداد

سطح معنیداری ( )sig

085

P<2/229

همان طوری که نتایج جدول  1نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین درآمیزی عاملی و
بهزیستی سازمانی (  ) rho=0 /428 ،P>0 /008در سطح آلفای  ،α=0 /008معنیدار است ( .) P>0 /008

 .1بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه درآمیزی تحصیلی با بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
است.بر اساس نتایج پژوهش وجود رابطه مثبت و معنی داری بین درآمیزی تحصیلی و مولفه های آن با بهزیستی سازمانی مورد
تایید قرار گرفت؛ که این نتایج با پژوهش های انجام گرفته توسط سانکاسیانی و همکاران ،) 2083 ( ،واسیل و همکاران،2088 ،
ریو و تسنگ (  ،) 2088درتاج و رجبیان ده زیره ( ) 8186هماهنگ است .همانطوری که نتایج جدول  4نشان میدهد ،مقدار
بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین درآمیزی تحصیلی و بهزیستی سازمانی (  ) rho=0 /614 ،P >0 /008در سطح
آلفای  ،α=0 /008معنیدار است (  .) P >0 /008لذا چنین استنباط میشود که با اطمینان باالی  88درصد ،بین درآمیزی
تحصیلی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطۀ مثبت و معنیدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش
نمرات درآمیزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،نمرات بهزیستی سازمانی نیز افزایش می یابد .لذا فرضیه فوق مورد
تایید قرار میگیرد .همان طوری که نتایج جدول  3نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین
درآمیزی رفتاری و بهزیستی سازمانی (  ) rho=0 /310 ،P >0 /008در سطح آلفای  ،α=0 /008معنیدار است (  .) P >0 /008لذا
چنین استنباط میشود که با اطمینان باالی  88درصد ،بین درآمیزی رفتاری و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه
فرهنگیان استان لرستان رابطۀ مثبت و معنیدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات درآمیزی رفتاری دانشجویان دانشگاه
فرهنگیان ،نمرات بهزیستی سازمانی نیز افزایش می یابد .لذا فرضیه فوق مورد تایید قرار میگیرد .همانطوری که نتایج جدول6
نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین درآمیزی شناختی و بهزیستی سازمانی
(  ) rho=0 /432 ،P >0 /008در سطح آلفای  ،α=0 /008معنیدار است (  .) P >0 /008لذا چنین استنباط میشود که با اطمینان
باالی  88درصد ،بین درآمیزی شناختی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطۀ مثبت و معنی
دار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات درآمیزی شناختی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،نمرات بهزیستی سازمانی نیز افزایش
می یابد .لذا فرضیه فوق مورد تایید قرار میگیرد .همان طوری که نتایج جدول  9نشان میدهد ،مقدار بهدستآمده برای ضریب
همبستگی اسپیرمن بین درآمیزی عاطفی و بهزیستی سازمانی (  ) rho=0 /688 ،P>0 /008در سطح آلفای  ،α=0 /008معنیدار
است (  .) P>0 /008لذا چنین استنباط میشود که با اطمینان باالی  88درصد ،بین درآمیزی عاطفی و بهزیستی سازمانی
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطۀ مثبت و معنیدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات درآمیزی عاطفی
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دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،نمرات بهزیستی سازمانی نیز افزایش می یابد .لذا فرضیه فوق مورد تایید قرار میگیرد.
همان طوری که نتایج جدول  1نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین درآمیزی عاملی و
بهزیستی سازمانی (  ) rho=0 /428 ،P>0 /008در سطح آلفای  ،α=0 /008معنیدار است (  .) P>0 /008لذا چنین استنباط میشود
که با اطمینان باالی  88درصد ،بین درآمیزی عاملی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطۀ
مثبت و معنیدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات درآمیزی عاملی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،نمرات بهزیستی سازمانی
نیز افزایش می یابد .لذا فرضیه فوق مورد تایید قرار می گیرد .با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود زمینه مشارکت
دانشجویان در برنامه آموزشی و اداره امور دانشگاه و عملی کردن محتوای تئوری آموخته شده در کالس فراهم کرد .همچنین
توجه به کاربرد فناوری و ...در فعالیت ها وبرنامه ریزی های آموزشی ،اس تفاده ار منابع گوناگون برای تدریس توسط اساتید،
توجه به ،به روز بودن برنامه آموزشی و روش های تدریس توجه به عالقه مندی های دانشجویان و در نظر گرفتن فرصت الزم
برای بیان خواسته ها و نیازهای دانشجو در کالس از عوامل موثر در افزایش جذابیت کالس هستند که توجه به آن ها می تواند
موجب افزایش درآمیزی تحصیلی دانشجویان شود .این پژوهش نیز مانند دیگر پژوهش ها دارای محدودیت هایی بوده است،
اول این که در این پژوهش از پرسشنامههای خود گزارشی برای جمعآوری اطالعات استفادهشده است که این ابزار
محدودیتهای خاص خود را دارند .دوم ،ج امعه آماری به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان محدود است ،لذا نتایج
حاصل از این پژوهش لزوما تعمیم پذیر به تمامی سازمان ها با ویزگی های متفاوت نیست.
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