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تحلیل میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه علوم دریایی
عليرضا عالي پور ،4ترانه عنايتي ،2محمدرضا طالعي پور

3

چکیده
اين پژوهش با هدف بررسي ميزان سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه علوم دريايي انجام گرفته است .جامعهی آماری پژوهش،
دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر در سال  4374هستند که حداقل دو نيمسال تحصيلي در دانشگاه بووده
و مقيم استان مازندران نبوده که به تعداد  222نفر ميباشند .با توجه به اينکه در دانشگاه علووم دريوايي ،دانشوجويان بوه دورهی
تحصيلي و سال تحصيلي ،بهصورت همگن در سامانهی آموزشي و تربيتي دانشگاه قرار ميگيرند ،محققوين بوه روش نمونوهگيوری
طبقهای و با استفاده از جدول کرجسي مورگان  432نفر را بهعنوان نمونهی آماری انتخاب کردند .دادههوا از طريو پرسشونامهی
محق ساختهی سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه علوم دريايي با  42مؤلفه و در چهوار بعود سوازگاری آموزشوي ،سوازگاری
اجتماعي ،سازگاری فردی – عاطفي و دلبستگي نظامي جمعآوری شد .يافتههای تحقي نشان داد دانشجوياني کوه وارد دانشوگاه
علوم دريايي ميشوند ،در سازگاری نظامي با محيط اين دانشگاه با چالش مواجه هستند که نياز است مسئولين تربيتي و آموزشوي
دانشگاه ،برای محيط اجتماعي دانشگاه علوم دريايي ،برنامهريزی ويژه داشته باشند و تالش نمايند دانشجويان دلبستگي بيشوتری
نسبت به محيط نظامي و شغل دريانوردی داشته باشند.
واژگان کلیدی :سازگاری آموزشی ،سازگاری اجتماعی ،سازگاری روانی – فردی ،دلبستگی نظامی

تاريخ دريافت مقاله74/44/41 :

 4استاديار مديريت آموزشي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) (نويسنده مسئول)alipoor.alireza@yahoo.com:
 2دانشيار مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری.
 3دانشجوی دکتری مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان
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تاريخ پذيرش مقاله79/24/23 :
مقدمه
سازگاری در اصل از علم زيستشناسي نشأت گرفته است .نخستين بار ،داروين آن را در نظريهی تكامل خود مطرح نمود ،سپس
اين مفهوم در علوم ديگر همچون روانشناسي و جامعهشناسي مورداستفاده قرار گرفت (يليم .)2229 ،1بهطورکلي ،موجود زنده
برای ادامه حيات مفيد خود به سازگاری با محيط پيرامون خويش نيازمند است .سازمان رواني و عملكردهای جسماني ما
بهگونهای طرحريزی شده است که بهخوبي قادر باشد ،اين انطباق و سازگاری را در سايهی تفكری صحيح برای ما به ارمغان
بياورند .سازگاری اجتماعي به مثابه مهمترين نشان سالمت روان ،از مباحثي است که در دهههای اخير ،توجه بسياری را جلب
کرده است (سحاقي و همكاران .)4371 ،از طرفي اجتماعي شدن يک فرايند دوجانبهی ارتباطي ميان فرد و جامعه است .به
همين دليل ،جرياني پيچيده به شمار ميآيد که ابعاد و جوانب گوناگون دارد .کسب مهارتهای اجتماعي از چگونگي برقراری
ارتباط با ساير افراد و سازگاری اجتماعي از جملهی اين ابعاد هستند ،فرد زماني از سازگاری بهرهمند است که بتواند ميان خود و
محيط اجتماعي رابطهای سالم برقرار و انگيزههای خود را ارضا کند ،در غير اين صورت او را ناسازگار قلمداد ميکنند (پارسامهر و
حدت .)4376 ،در همين راستا ،بخشوي از مطالعوات جامعهشناسي دورههای زندگي به موضوع انتقال اختصاص دارد که با
سازگاری و يا ناسازگاری در ارتباط ميباشد .انتقال به دورهی جوواني ،انتقوال از خانوه بوه مدرسوه ،انتقوال از مدرسوه بوه
دانشگاه ،انتقال از دانشگاه به محيط کار ،انتقال از محيط کار به خانه (تشكيل خانواده) و انتقال از کار به دانشگاه که با تغيير
مواجه ميباشد .از طرفي هر تغييری در زندگي ،نوعي استرس است ،چون فرد نياز دارد تا خود را دوباره با شرايط جديد سازگار
کند ،يعني تعادل حياتي شخص با وقوع تغيير به هم ميخورد و فرد بايد به خود فشار آورد تا دوباره با شرايط جديد سازگار شود
و تعادل خود را به دست آورد .به دست آوردن چنين تعادلي به جسم و روان فشار وارد ميکند (زاهد و همكاران.)4374 ،
درصورتيکه فرد نتواند با استرسهای زندگي خود بهدرستي برخورد کند يا به عبارتي نتواند در خود سازگاری ايجاد کند ،ممكن
است دچار بيماریهای مختلف جسمي و رواني شده و با مشكالت متعدد ديگری روبهرو شود .منظور از سازگاری ،رابطهای است
که ميان فرد و محيط او ،بهويژه محيط اجتماعي وجوود دارد و بوه او امكان ميدهد تا نيازها و انگيوزههوای خوود را پاسوخ گويد.
درواقع سوازگاری بوا محيط ،مهارتي است که بايد آموخته شود و کيفيت آن مانند ساير آموختهها به ميوزان عالقوه و کوشوش
فورد برای يادگيری بستگي دارد (يارمحمديان .)4372 ،در ديدگاه راجرز ،شخصيت ناسازگار ،همان فردی است که مورد تهديد
دروني واقوع شوده اسوت و بورعكس افوراد سازگار ،شخصيتهايي به نظر ميرسند که در وجودشان هيچ نشاني از احساس تهديد
نميتوان يافت (اماني.)4372 ،
از طرفي دانشگاه علوم دريايي به دليل ماهيت نظامي و وجود فرهنگ دريا و دريانوردی در آن ،تغييرات زيادی در تفكر و نگرش
دانشجويان ايجاد مي کند .اين تغييرات برای دانشجوياني که در شهری غير از محل زندگي خود پذيرفته شدهاند ،شديدتر است،
زيرا آنان مجبورند جدايي از خانواده و استقالل فردی را تجربه کنند که دارای ويژگيهای خاصي است و از يکسو با آزادیها و
تجارب جديد و از سوی ديگر با سختيها و مشكالت فراواني همراه است .سازگاری با چنين محيطي برای نسل جواني که وارد اين
دانشگاه ميشود ،نسبتاً دشوار ميباشد؛ بنابراين آنچه که بهعنوان دغدغهی ذهني محق و سؤال اصلي تحقي ميباشد اين است
که ميزان سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه علوم دريايي چگونه است؟
سازگاری دارای ابعاد مختلفي است ،برخي از متخصصين سازگاری را به سه نوع اصلي تقسيمبندی کردهاند :الف) سازگاری
تحصيلي ب) سازگاری اجتماعي ج) سازگاری عاطفي ،برخي نيز معتقدند سازگاری تحصيلي يک مفهوم چندبعدی بوده و به
معنای توانايي افراد در پاسخگويي موفقيتآميز به تقاضاهای متنوع و مختلف محيط آموزشي است (عبداهلل 2و همكاران.)2227 ،
1 Yalim
2 Abdullah
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سازگاری عاطفي به معنای سالمت رواني خوب و مقاومت در برابر عوارض ناشي از فشار رواني ،خل مثبت و رضايت از زندگي
شخصي ،هماهنگي مناسب ميان احساسات ،فعاليتها و افكار و توانايي حفظ تعادل هيجاني در مواجهه با عوامل استرسزای
داخلي و خارجي مانند حفظ کنترل عاطفي و رفتار مقابله در برابر يک بحران هويت است .سازگاری اجتماعي به معنای سازگاری
فرد با محيط اجتماعي است که ميتواند با ايجاد تغيير در محيط به وجود آيد .همچنين ،سازگاری اجتماعي به تعادل در روابط
اجتماعي اشاره دارد .سازگاری تحصيلي يک مفهوم چندبعدی بوده و به معنای توانايي افراد در پاسخگويي موفقيتآميز به
تقاضاهای متنوع و مختلف محيط آموزشي است (شالني و آبباريكي .)62 :4376 ،در خصوص رابطهی سازگاری و انواع آن با ساير
متغيرهای روانشناختي مطالعاتي صورت گرفته است .نتيجهی اين مطالعات حاکي از آن است که سازگاری با جهتگيری
مذهبي ،تحول اخالقي ،خودکارآمدی ،انعطافپذيری ،خوشبيني و هويت موف ارتباط مثبت دارد.
سازگاری تحصيلي به دليل آغاز زندگي دانشجويي بوده که چالشهای خاص خود را به همراه دارد .برای بسياری از دانشجويان
ورود به دانشگاه مقارن با تجربهی آزادی بيشتر و برای برخي عالوه بر آن ،تجربهی دوری از خانه و زندگي در محيط جديد است.
دانشجو در اين زمان به دليل آزادی بيشتر ،مسئوليت بيشتری نيز بر عهده ميگيرد .سازگاری دانشجو با محيط دانشگاه از
چالشهايي بوده که در ذهن نسل جوان ميباشد .سازگاری به تسلط فرد بر محيط و احساس کنار آمدن با خود اشاره دارد.
انسانها به محيط و تغييراتي که در آن روی ميدهند ،پاسخگو هستند .روان شناسان سازگاری فرد را در برابر محيط مورد توجه
قرار دادهاند و ويژگيهايي از شخصيت را بهنجار تلقي کردهاند که به فرد کمک ميکنند تا خود را با جهان پيرامون خويش
سازگار سازد (اتكينسون و هيلگارد ،4394 ،4ترجمهی براهني و همكاران)( .شافر و شوبن )4792 ،2نقل از خداياری فرد و
همكاران ( )4334معتقدند که سازگاری تمايل ارگانيزم برای تغيير فعاليت خود در راستای انطباق با محيط است که درواقع
پاسخي به تغييرات محيط پيرامون ميباشد .اين ويژگي تعامل و سازگاری فرد با ديگر افراد و ساختارهای ارزشي و درواقع مهارتي
اجتماعي است که تعامل پيوندها و مناسبات او را با ديگران و جنبههای ارزشي جامعهای که در آن زندگي ميکند را تأمين مي-
کند .سازگار شدن با محيط مهمترين منظور و غايت تمام فعاليتهای ارگانيزم است ،بهطوری که تمام افراد در تمام دوران زندگي
خود ،در هر روز و هر ساعت سرگرم آن هستند که خود دگرگون شده و دگرگون نشده را با محيط دگرگون شده و دگرگون نشده
سازگار کنند .بهطور کلي ،ورود به دانشگاه تغييری مهم در زندگي هر جوان است ،با توجه به شرايط خاص دانشگاه ،متأسفانه
هرساله تعدادی از دانشجويان از ادامهی تحصيل در دانشگاه بازمانده و تقاضای انصراف داده که يكي از داليل اصلي آن ميتواند
عدم سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه باشد .پژوهشهای انجامشده در دانشگاهها ،يكي از داليل انصراف دانشجويان را عدم
سازگاری آنان با محيط دانشگاه بيان کردهاند .تينتو ،)4774( 3معتقد است هفت دليل عمده منجر به رها کردن دانشگاه ميگردد:
مشكالت آموزشي ،مشكالت سازگاری ،اهداف نامشخص ،تعهدات بيروني ،مشكالت مالي ،ناسازگاری بين دانشجو و دانشگاه و
انزواطلبي.
(پتريه 1و همكاران )2243 ،با يک رويكرد سيستماتيک به بررسي دامنهی پيشبينيهای موفقيت در دانشجويان سال اول
پرداختند .پيشبيني کنندگان موفقيت دانشجويان سال اول در تمرين و تئوری آموزش بسيار مورد توجه قرار گرفتند .با اين حال،
موفقيت دانش آموزان سال اول ميتواند به روشهای مختلف تعريف شود .با مطالعهی رشتههای تحقيقاتي مختلف ،يک چارچوب
مفهومي را که شامل سه حوزهی موفقيت دانش آموزان سال اول يعني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ،مهارتهای تفكر انتقادی
و رفاه اجتماعي -عاطفي است مورد بررسي قرار گرفت .هدف اين بررسي سيستماتيک ،نشان دادن اين بود که آيا پيشبيني
کنندگان و اثرات آنها در اين سه حوزهی موفقيت دانش آموزان سال اول ،مشابه هستند؟ در يک جستجوی سيستماتيک 32
1 Atkinson & Hilgard
2 Shufer & Shooben
3 Tinto
4 Petrie
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مقاله را که واجد شرايط بودند ،به دست آوردند .نتايج حاکي از آن است که برخي از پيشبينيها به حوزههای متعدد موفقيت
کمک ميکند ،يعني عملكرد تحصيلي قبلي دانشجويان ،مهارتهای مطالعه ،انگيزه ،روابط اجتماعي و مشارکت در برنامههای سال
اول .بهعالوه ،بعضي از پيشبينيها برای يک دامنهی مشخص بود .دستاوردهای علمي و رفاه اجتماعي -عاطفي بهويژه در ميان
عوامل درون دانشجويان ارتباط دارد ،در حالي که مهارتهای تفكر انتقادی بيشتر به محيط يادگيری مرتبط است.
ساسيكاال )2243( 4در تحقيقي به تشريح چگونگي وارد شدن دانشجويان دانشگاه در گفتمانهای علمي خود در رشتهی تحصيلي
مربوطه پرداخت .هدف اين مطالعهی پديدهشناسي بررسي نحوهی برخورد دانشجويان به ادبيات علمي رشتههای تحصيلي خود
است ،زيرا اغلب آنها بهعنوان عامل تعيينکننده در تجربهی دانشجويي شناخته شدهاند .اين مطالعه شامل مصاحبه با  36دانشجو
و پنج سخنران از يک برنامهی تحصيلي در دانشگاه استراليا بود .يافتهها نشان ميدهد )4 :تفاوت بين انتظارات ذينفعان مختلف
در مورد نيازهای يادگيری و تدريس در آموزش عالي وجود دارد )2 ،همهی دانشجويان سال اول دارای سواب تحصيلي مورد
انتظار برای شرکت در گفتمانهای رشتهی خود نبودند )3 ،تسلط بر ادبيات انضباطي بهطور مداوم اجرا نشد )1 ،استادان در مورد
سطحي که بايد برای دانش آموزان سال اول ارائه شود ،مطمئن نيستند.
مگهان 2و همكاران ( )2243در يک مطالعهی موردی به بررسي انتقال اوليهی دانشجويان به برنامهی درسي کارشناسي پرستاری
پرداختند .محققان نتيجه گرفتند که گذار به برنامههای تحصيلي دورهی کارشناسي استرسزا است و بر سالمت دانشجويان و
پيشرفت تحصيلي تأثير ميگذارد .تحقيقات قبلي نشان ميدهد که استرس دانشجويان پرستاری ناشي از افسردگي ،اضطراب و
عادتهای سبک زندگي بوده که مانع از يادگيری ميباشند .اين تحقي نشان ميدهد که تفاوتهای قابل توجه بين کساني که به
دانشگاه مراجعه کرده و سازگاری داشته نسبت به کساني که امتياز کمتری در مقياس سازماني آکادميک و سازگاری داشتند،
ديده ميشود.
نيکفالآذر و رشادتجو ( )2246در پژوهشي تحت عنوان سازگاری دانشجويان سال اول در دانشگاههای ايراني ،به اين نتيجه
دست يافتند که سطح سازگاری دانشجويان در چهار بعد سازگاری آموزشي ،سازگاری اجتماعي ،سازگاری فردی -عاطفي و
دلبستگي دانشجويان به دانشگاه در سطح متوسط قرار داشته که نشاندهندهی روبرو بودن دانشجويان با مشكالتي در سطح
دانشگاه ميباشد .ديگر يافتههای تحقي ايشان نشان داد که سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه با خودکارآمدی دانشجويان
رابطهای معنادار دارد .در پژوهشي ايران مهر ( ،)4374اثربخشي مشاورهی گروهي کوتاهمدت بارويكرد راهحل محور بر سازگاری
سربازان وظيفهی آسايشگاه بخواب مورد بررسي قرار داده است .هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي مشاورهی گروهي راهحل
محور بر سازگاری سربازان وظيفهی آسايشگاه بخواب بود .روش پژوهش آزمايشي و با استفاده از طرح پيشآزمون -پسآزمون با
گروه گواه بود .جامعهی آماری کليه سربازان آسايشگاه بخواب قرارگاه سربازی ستاد نيروی هوايي در سال  4371بودند .ابزار
پژوهش پرسشنامهی سازگاری  42مادهای سينحا و سينگ )4779( 3بود .ده جلسه  32دقيقهای مشاورهی گروهي راهحل محور
با گروه آزمايش تشكيل شد .نتايج بهدستآمده نشان داد که مشاورهی گروهي راهحل محور بهطور معناداری موجب افزايش
سازگاری کلي ،اجتماعي ،عاطفي و آموزشي سربازان وظيفهی آسايشگاه بخواب ميشود .در مورد سازگاری آموزشي اين تأثير در
جهت مثبت معنادار نيست .با توجه به يافتههای پژوهش ،محق نتيجه گرفت که مشاورهی گروهي راهحل محور در افزايش
سازگاری سربازان وظيفه مؤثر است و از اين رويكرد ميتوان برای کاهش ناسازگاری سربازان وظيفه استفاده نمود.
بصير شبستری و همكاران ( )4372رابطهی ميان سازگاری اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين
را مورد بررسي قرار دادند ،نتايج نشان داد که بين سازگاری اجتماعي و جنسيت دانشجويان رابطهی معناداری وجود ندارد و اکوثر
دانشجويوان دندانپزشوكي از لحاظ مسئوليتپذيری و اجتماعي شدن در سطح متوسطي قرار دارند .بيشترين نمرهی سازگاری و
1 Sasikala (Shashi)Nallaya
2 Meghan
3 Sinha & Sink
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مسئوليتپذيری در گروه دانشجويان با پيشرفوت تحصيولي ثابوت ديده شده اما بين مؤلفههای سازگاری اجتماعي،
مسئوليتپذيری و پيشرفت تحصيلي رابطهی معناداری ديده نشد.
پژوهش و روشنايي ( )4337با هدف بررسي تأثير عوامل فردی و خانوادگي بر سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه انجام شد .در
اين پژوهش عالوه بر متغيرهای فردی ،نقش متغيرهای خانوادگي نيز در سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه بررسي شده است.
برای اولين بار در کشور ايران ،تعداد  272نفر از دانشجويان ( 99دختر و  246پسر) دانشكدههای مهندسي برق دانشگاههای
صنعتي شريف ،خواجهنصيرالدين طوسي و علم و صنعت ايران با ميانگين سني  47.91و انحراف استاندارد  2.36از طري
پرسشنامهی سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه ( )4SACQارزيابي شدند .برای يافتن تأثير متغيرهای خانوادگي و فردی بر
سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه از تحليل واريانس استفاده شد .نتايج نشان ميدهد که با بهبود صميميت بين پدر و مادر،
حمايت پدر و مادر ،وضعيت آموزشي ،اجتماعي و اقتصادی پدر و مادر ،عالقهمندى فرد به رشتهی تحصيلي ،هوش و پذيرش
مسئوليتهای فردی ،سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه نيز بهبود مييابد .والدين بخصوص مادران در سازگاری آموزشي،
ميآورند
اجتماعي و فردی دانشجويان نقش مهمي را ايفا ميکنند .دانشجويان ،مادر را بهعنوان مبنای اطمينانبخشي بهحساب 
که ميتوانند هنگام ناراحتي و اضطراب به او رو آورند .احساس داشتن خانواده به دانشجويان اين اطمينان را ميبخشد که بدون
توجه به آنچه ممكن است اتفاق بيفتند ،آنها از حمايت و محبت خانواده بهرهمندند و مفهوم خانواده را در بهره بردن از اين
حمايت و محبت درک ميکنند .همچنين ،نتايج اين تحقي نشان ميدهد که موفقيت در اين دوره به معني سازگاری با فرهنگ
دانشگاه و احساس تعل به دانشگاه است ،يعني دانشجو احساس ميکند که از او حمايت ميشود و اعضای دانشگاه او را قبول
دارند .همچنين در تحقيقي اسپير اشميت ( ) 2226سازگاری دانشجويان با دانشگاه را مورد بررسي قرار داد .در اين تحقي 66
دانشجو مورد بررسي قرار گرفتند .با استفاده از آزمون تي ،دادهها تحليل شد .نتايج نشان داد که دانشجويان سال اول نسبت به
دانشجويان سال باالتر دارای سازگاری کمتری با دانشگاه هستند.
با در نظر گرفتن پيشينهی تحقيقات مشخص ميشود که دوران جواني از جمله دوران پرالتهاب زندگي هر فرد محسوب ميشود.
بهطور معمول ،افراد در اين دوره به علتهای مختلف ازجمله ازدواج ،انتخاب شغل ،قبولي در دانشگاه ،اعزام به خدمت سربازی و
مواردی از اين قبيل از خانواده مبدأ جدا مي شوند و با وارد شدن به محيطي جديد ،برای اولين بار حس استقالل را تجربه مي-
کنند .اين تجربه به خاطر تفاوت چشمگير آن با تجارب گذشته برای افراد تجربهی منحصربهفرد و جديدی محسوب ميشود ،زيرا
تا قبل از اين ،فرد در کانون خانواده بود ،ولي اکنون وارد محيط جديدی ميشود که بايستي خود بهتنهايي زندگي تازه خود را
اداره کند (ايران مهر .)4374 ،در دانشگاه علوم دريايي جوانان در حدود چهار سال ملزم به طي دورهی آموزش تربيت نظامي با
هدف خدمت در محيط دريا هستند .کار در دريا نيازمند نيروی انساني تربيتشدهی مخصوص شغل دريانوردی ميباشد ،تربيت و
آموزش چنين نيروی انساني تربيتي ويژه و خاص است .دانشجويان در دانشگاه علوم دريايي تعليم و تربيت مييابند تا بتوانند در
موقعيت دريا ،در بحرانهای دريايي ،با تجهيزات بروز دريايي بهعنوان افسران هزاره سوم در دريا فعاليت نمايند .لذا ،محيط
دانشگاه علوم دريايي برگرفته از شرايط کار دريا و همچنين يک محيط نظامي ميباشد (عالي پور و حكيمي .)4374 ،وقتي يک
جوان وارد خدمت دانشگاه نظامي ميشود ،صفات و خصلتهای مخصوص خود را دارد ،اما پس از اتمام دورهی دانشگاه افسری،
بسياری از آن صفات دچار تحول و دگرگوني ميشوند .طبيعي است که يک جوان ،متناسب با ويژگيهای محيط خدمت خود،
نگرش و شناخت و تفكرات متفاوتي نسبت به دوران پيش از دانشگاه نظامي پيدا ميکند .با توجه به جنبههای مختلف دوران
آموزش دانشگاه علوم دريايي ،اين نگرشها و تفكرات (اعم از مثبت و منفي) ،در ابعاد روحي ،تربيتي و اجتماعي يک جوان،
خواهناخواه ،تأثير خواهند گذاشت .در دانشگاه علوم دريايي ،دانشجويان از فرهنگهای مختلف که در درون يک فرهنگ ملي با
طيف وسيعي از احساسات و عواطف بوده ،وارد اين دانشگاه نظامي ميشوند .به نحوی که تفاوت در زبان ،قوميت ،و بسياری از
1 Student Adaptation to College Questionnaire
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خصوصيات ديگر ميتواند بهعنوان منابع تعارض بالقوه ظهور کند و در صورت نبودن درک صحيح ،مسئولين تربيتي و آموزشي
دانشگاه را با مشكل مواجه خواهد کرد .محيط دانشگاه علوم دريايي يک محيط دارای تنوع و ناهمگون بوده که دانشجويان ضمن
رعايت انضباط سازماني حاکم بر دانشگاه ،بايد بتوانند فرآيند آموزشي خود را در يک دورهی چهارساله طي نمايند .لذا سازگاری
برای دانشجوياني که از فرهنگهای مختلف وارد اين دانشگاه ميشوند ،ميتواند بسيار حائز اهميت باشد .در هر حال آن چه
مشخص است اين است که زندگي دانشجويان نظامي کامالً با شرايط قبل از ورود به دانشگاه و همچنين ساير دانشگاههای کشور
بسيار متفاوت ميباشد .يكي از مهمترين داليل آن تفاوت محيط آموزشي دانشگاه علوم دريايي ميباشد .جو و محيط حاکم بر
آموزش ميتواند در هر عرصهی يادگيری و ياددهي متفاوت باشد ،بهطوری که به استاندارد نزديک و يا از آن دور گردد .محيط
حاکم بر آموزش ،عاملي تعيينکننده در ايجاد انگيزه برای يادگيری است ،زيرا رفتارهای منجر به يادگيری بهتر و پيشرفت
تحصيلي را تقويت ميکند .محيط يادگيری 4يک تعيينکنندهی رفتاری است و نمودار ادراک دانشجو از محيط پيرامون خود در
عرصه يادگيری ميباشد .اين درک و نگرش دانشجو ،در پيشرفت تحصيلي و موفقيت وی در امر يادگيری تأثير بسزايي دارد.
يادگيری ،تعامل ميان استاد و دانشجو است که منجر به تغييرات رفتاری نسبتاً دائمي و پايدار در دانشجو در سه حيطهی دانش،
مهارت و نگرش مي شود .در دانشگاه علوم دريايي فرايند تربيتي و آموزشي در راستای يادگيری هر سه حيطهی دانش ،مهارت و
نگرش ميباشد .به همين منظور ،عالوه بر اجرای آموزشهای تخصصي که بهصورت دوره نظری ميباشند ،بهمنظور ايجاد يادگيری
در حيطهی مهارت و نگرش ،کارورزی دريانوردی برای دانشجويان اجرا ميگردد ،به عبارتي ابعاد تربيتي و روحي جوان در دانشگاه
علوم دريايي در فرآيند تكميل شدن در معرض سازگاری با محيط نظامي قرار ميگيرد .با توجه به مباني نظری و پيشينهی
تحقي  ،مدل مفهومي تحقي به شرح شكل ( )4ميباشد:
سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه علوم دريايي

سازگاری آموزشي

انگيزش
پشتكار
عملكرد
محيط دانشگاه

سازگاری اجتماعي

سازگاری فردی  -عاطفي

دلبستگي نظامي

سازگاری با ديگر افراد
سازگاری عمومي
دلتنگي و احساس غربت
محيط اجتماعي

سازگاری رواني
سازگاری جسماني

دلبستگي عمومي
دلبستگي به محيط دانشگاه
نظامي

شکل ( )1مدل مفهومی (چارچوب نظری تحقیق ،منبع :مطالعات محققین)

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه علوم دريايي انجام گرفته است که سؤاالت اصلي
پژوهش به اين شرح ميباشد:
1 Learning Environment
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سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه علوم دريايي بهعنوان يک دانشگاه نظامي چگونه است؟
سازگاری آموزشي دانشجويان در دانشگاه علوم دريايي به چه ميزان است؟
سازگاری اجتماعي دانشجويان در دانشگاه علوم دريايي به چه ميزان است؟
سازگاری فردی  -عاطفي دانشجويان در دانشگاه علوم دريايي به چه ميزان است؟
دلبستگي نظامي دانشجويان به دانشگاه علوم دريايي به چه ميزان است؟
روش تحقیق
اين تحقي به بررسي ميزان سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه علوم دريايي ميپردازد .با توجه به اينكه تحقي به بررسي
وضعيت موجود ميپردازد ،توصيفي و از نوع پيمايشي است .تعداد زيادی از پژوهشها مشتمل بر دو نمونه يا بيشتر از دادهها
است؛ اما اين امر هميشه اتفاق نميافتد و گاهي محق از يک نمونهی واحد مشاهدات برای مطالعه در مورد يک جامعه استفاده
ميکند که در آن فرد از آزمون تک نمونهای استفاده ميکند .در اين تحقي عالوه بر وجود يک جامعهی مورد مطالعه ،دادهها در
يک مقياس فاصلهای و با نمرهی معيار مورد بررسي قرار گرفتهاند .لذا از آزمون  tتک نمونهای استفاده شده است .عالوه بر اين
يكي ديگر از داليل استفاده از آزمون  tتک نمونهای در اين تحقي  ،نرمال بودن جامعه مورد مطالعه ميباشد.
جامعهی آماری پژوهش ،دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر در سال  4374هستند که حداقل دو نيمسال
تحصيلي در دانشگاه بوده و مقيم استان مازندران نبوده که به تعداد  222نفر ميباشند.
جدول ( )1توزیع فراوانی جامعهی آماری دانشجویان دانشگاه علوم دریایی
رشته تحصيلي دانشجويان

دانشجويان سال 4

دانشجويان سال 2

دانشجويان سال 3

دانشجويان سال 1

مديريت و کميسر دريايي

49

42

7

3

مهندسي مكانيک

44

4

6

3

مهندسي برق و الكترونيک

3

42

6

6

ناوبری و فرماندهي کشتي

49

44

42

24

تفنگدار دريايي

46

3

42

6

جمع کل دانشجويان

43

17

14

12

222

جمع کل جامعه آماری

با توجه به اينكه در دانشگاه علوم دريايي ،دانشجويان به دورهی تحصيلي و سال تحصيلي بهصورت همگن در سامانهی آموزشوي و
تربيتي دانشگاه قرار ميگيرند ،محققين قصد انتخاب  130دانشجو (با استفاده از فرمول کرجسي مورگوان تعوداد نمونوهی آمواری
 432به دست آمد) داشته که با توجه به صفات درونگروهي خود ،دانشجويان را به طبقات مختلفي تقسويم کورده و افوراد نمونوه
بهتناسب از بين تمامي طبقات انتخاب شدند.
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جدول ( )2محاسبه فراوانی نمونه آماری برحسب طبقات مورد مطالعه
طبقات (سال تحصيلي)
شاخص آماری
فراواني هر طبقه ()ni
نسبت هر طبقه به جامعه
P=ni/N
نسبت نمونه به جامعه nk=p*n

سال 4

سال 2

سال 3

سال 1

جمع

43

17

14

12

222

%33.44

%21.33

%22.42

%24.11

%422

13

32

29

23

432

يافتههاي تحقيق
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهی سازگاری دانشجويان با دانشگاه ( )SACQبود که با در نظر گرفتن محيط دانشگاه علوم دريايي
تدوين گرديد.
پرسشنامهی سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه ابتدا در سال  4732تدوين شد و شامل  62گويه بود .سپس به  69گويه و در
چهار حيطهی سازگاری آموزشي ،سازگاری اجتمواعي ،سوازگاری فوردی – عواطفي و دلبسوتگي آموزشوي گسوترش يافوت ،ايون
پرسشنامه به کيفيت سازگاری دانشجويان تمرکز دارد.
در اين تحقي  ،با توجه به اينكه محيط خاص دانشگاه علوم دريايي ،پرسشنامهی سوازگاری دانشوجويان بوا محويط ايون دانشوگاه
بوميسازی گرديد و در  49گويه و در چهار حيطه سازگاری آموزشي ،سازگاری اجتماعي ،سازگاری فردی – عواطفي و دلبسوتگي
نظامي تدوين گرديده که روايي صوری و محتوايي آن توسط متخصصان علوم دريايي بررسي و تأييد گرديود و پايوايي آن در يوک
گروه دانشجويي  12نفره که ترکيبي از دانشجويان سال يک تا سال چهارم دانشوگاه 2/37 ،محاسوبه گرديود .پونج نفور از اسواتيد
دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر که خودشان فارغالتحصيل همين دانشگاه بوده و از محيط دانشوگاه شوناخت کوافي
داشتند ،روايي صوری و محتوايي پرسشنامه بوميشده سازگاری دانشجويان با دانشگاه علوم دريايي را تأييد نمودنود ،پرسشونامهی
مذکور دارای  49سؤال و متشكل از  42مؤلفه است که منطب بر مأموريت و رسوالت دانشوگاه علووم دريوايي مويباشود .سوؤاالت
پرسشنامهی بوميسازی گرديده و در چهار بعد سازگاری آموزشي ،سازگاری اجتمواعي ،سوازگاری فوردی – عواطفي و دلبسوتگي
نظامي دانشجويان به دانشگاه را بررسي ميکند .نحوهی نمرهگذاری به اين صورت اسوت کوه پاسوخگويان در مقيواس  7درجوهای
ليكرت از کامالً در مورد من صدق است تا اصالً در مورد من صدق نميکند ،به سؤاالت آزمون پاسخ ميدهند.
بهمنظور بررسي توصيفي دادهها ،از آمار توصيفي شامل جدول فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف استاندارد اسوتفاده شود و جهوت
تفسير و تحليل دادهها و تعميم نتايج آن ،از آزمون تي تک نمونهای استفاده شد.
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جدول ( )3توصیف ابعاد و مؤلفههای تشکیلدهنده سازگاری دانشجویان ،با محیط دانشگاه علوم دریایی
ابعاد سازگاری دانشجويان با محيط
دانشگاه علوم دريايي
سازگاری آموزشي

مؤلفهها
انگيزش
پشتكار

3 -49 -27 -11

1/3

./3

عملكرد

-24 -26 -29 -37 -14 -62
4 -42 -43

3/9

34 -13 -61 -42 -44

4/2

4/4

4- 3 -7 -43 -39 -14 -46

3/2

4/1

1 -41 -33 -12 -13 -64 -43

9/26

./92

دلتنگي و احساس غربت

22 -64 -69

2/3

4/3

محيط اجتماعي

44 -24 -32

3/34

./9

سازگاری رواني

-22 -34 -33 -16 -17 -41
2 -9 -42

9/3

2/9

سازگاری جسماني

44 -21 -23 -36 -12 -66

6/3

4/1

سازگاری عمومي
سازگاری با ديگر افراد

سازگاری فردی  -عاطفي

وابستگي نظامي

6 -47 -23 -32 -62 -63

9/21

4/2
4/3

محيط دانشگاه
سازگاری اجتماعي

سؤاالت پرسشنامه

ميانگين

انحراف معيار

دلبستگي عمومي
دلبستگي به محيط دانشگاه
نظامي

46 -42 -44

4/4

4/22

44 -31 -19 -67

1/2

./3

همانظور که در جدول  3مشاهده ميگردد ،از ميان  42مؤلفهی بررسي شده ،ميانگين  9مؤلفه از ميانگين نظوری  6بيشوتر اسوت
که نشاندهندهی مثبت بودن نگرش آزمودنيها از لحاظ توصيفي ميباشد .ولوي ميوانگين مؤلفوههوای پشوتكار از بعود سوازگاری
آموزشي ،احساس قربت و دلتنگي از بعد سازگاری اجتماعي ،محيط اجتمواعي از بعود سوازگاری اجتمواعي ،دلبسوتگي عموومي و
دلبستگي به محيط دانشگاه نظامي از بعد دانشگاه نظامي ،پايينتر از ميانگين نظری به دست آمده اسوت .از بوين مؤلفوههوای 42
گانه ،مؤلفه عملكرد دارای باالترين ميانگين بود.
در بين ابعاد سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه علوم دريايي ،ميوانگين سوازگاری اجتمواعي کوه شوامل مؤلفوههوای احسواس
دلتنگي و غربت و محيط اجتماعي پايينتر از بقيه ابعاد سازگاری ميباشد.
بهمنظوربررسیسؤالاصلیپژوهش،يعني بررسي ميزانسازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه علوم دريوايي بوهعنووان يوک
دانشگاه نظامي ،از آزمون تي تک نمونهای استفاده شده است که شرح آن در جدول  1ارائه شده است.

92

فصلنامه علمي  -پژوهشي آموزش علوم دريايي

شماره  41پاييز 79

جدول ( )4بررسی تفاوت میانگین ابعاد چهارگانه با میانگین نظری با استفاده از آزمون تی تک گروهی

Test Value = 0
ابعاد سازگاری دانشجويان
با محيط دانشگاه علوم
دريايي

سازگاری آموزشي

سازگاری اجتماعي

سازگاری فردی  -عاطفي

دابستگي نظامي

مؤلفهها

t

سطح
معناداری

تفاوت ميانگين

تفاوت در سطح اطمينان ./76
پاييني

بااليي

انگيزش

44/114

./222

9/21142

4/3317

9/2611

پشتكار

44/314

./222

1/33385

1/4714

1/1934

عملكرد

63/334

./222

3/94314

3/3763

7/2144

محيط دانشگاه

14/319

./222

4/23336

6/9164

4/3224

سازگاری عمومي

43/927

./222

3/23222

3/2227

3/6394

سازگاری با ديگر
افراد

442/334

./222

9/26299

4/7211

9/4992

دلتنگي و احساس
غربت

22/214

./222

2/33633

2/4217

2/6467

محيط اجتماعي

17/136

./222

3/34314

3/4363

3/1644

سازگاری رواني

32/243

./222

9/32323

4/3244

9/9316

سازگاری جسماني

14/369

./222

6/34222

6/4244

6/4431

دلبستگي عمومي

32/266

./222

2/41947

2/1931

2/3222

دلبستگي به محيط
دانشگاه نظامي

69/623

./222

1/23314

1/2729

1/3312

با توجه به جدول  1مشخص ميشود که در تمام موارد اختالف معناداری بين ميانگين بهدستآمده با ميانگين نظری وجود دارد و
مؤلفهها در سطحي باالتر از ميانگين قرار گرفتهاند ،بهجز مؤلفهی پشتكار در بعد سازگاری آموزشي ،مؤلفوهی دلتنگوي و احسواس
غربت در بعد سازگاری اجتماعي ،مؤلفهی محويط اجتمواعي در بعود سوازگاری اجتمواعي و مؤلفوهی دلبسوتگي عموومي در بعود
دلبستگي نظامي کمتر از حد متوسوط اسوت .بعود دلبسوتگي عموومي دارای کمتورين ميوانگين در بوين  42مؤلفوهی سوازگاری
دانشجويان با محيط دانشگاه علوم دريايي دارد .دلبستگي ،پيونود روانوي پايودار بوده که با تعهد و دلمشغولي همراه ميباشد.
بحث و نتیجهگیری
د انشگاه علوم دريايي به دليل ماهيت نظامي و وجود فرهنگ دريا و دريانوردی در آن ،تغييرات زيادی در تفكر و نگرش دانشجويان
ايجاد ميکند .ورود به دانشگاه نظامي برای دانشجويان تجربهای جديد ،مهيج و گاه آشفته کننده ميباشد .دانشجويان در طول
سالهای تحصيل در دانشگاه نظامي با چالشها و تقاضاهای ثابتي در زمينهی سازگاری با شرايط جديد و تغييرات ايجاد شده در
زندگي جديدشان رودررو ميشوند .اين تغييرات برای دانشجوياني که در شهری غير از محل زندگي خود پذيرفته شدهاند ،شديدتر
است ،زيرا آنان مجبورند جدايي از خانواده و استقالل فردی را تجربه کنند که دارای ويژگيهای خاصي است .از يکسو با آزادیها
و تجارب جديد و از سوی ديگر با سختيها و مشكالت فراواني همراه است .سازگاری با چنين محيطي برای نسل جواني که وارد
اين دانشگاه ميشود ،نسبتاً دشوار ميباشد؛ بنابراين ،آنچه که بهعنوان مسئلهی اصلي اين تحقي مورد بررسي قرار گرفت ،ميزان
سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه علوم دريايي ميباشد.
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نتايج تحقي نشان داد ،دانشجويان دانشگاه علوم دريايي در بعد سازگاری آموزشي بواالتر از متوسوط قورار دارنود کوه در مؤلفوهی
پشتكار اين بعد پايينتر از متوسط هستند .همچنين ،در بعد سازگاری اجتماعي باالتر از حد متوسط قرار دارند که در مؤلفوههوای
احساس غربت و دلتنگي و محيط اجتماعي پايينتر از حد متوسط قرار دارنود .در بعود سوازگاری فوردی – عواطفي بواالتر از حود
متوسط قرار دارند ،اما در بعد دلبستگي نظامي و مؤلفههای آن (دلبستگي عمومي و دلبستگي به محيط دانشگاه نظامي) پوايينتور
از حد متوسط قرار دارند.
نتايج تحقي نشان داد ،دانشجويان دانشگاه علوم دريايي در بعد سازگاری آموزشي باالتر از متوسط قرار دارند ولي در مؤلفهی
پشتكار اين بعد پايينتر از متوسط هستند .در بررسي بعد سازگاری آموزشي دانشجويان ،مؤلفهی پشتكار دانشجويان پايينتر از
حد متوسط قرار دارد که يافتهها حاکي از آن است که دانشجويان دانشگاه علوم دريايي به علت داشتن برنامهی تربيتي و آموزشي
فشرده ،متأسفانه جديت و پشتكار الزم را برای بروز نمودن اطالعات علمي خود نداشته و بهاندازهی کافي برای تكاليف درسي خود
سخت کار نميکنند .با توجه به اين که دانشجويان دانشگاه علوم دريايي بورسيه نداجا بوده و محيط کاری آيندهی آنان مشخص
ميباشد ،انگيزهی زيادی برای تالش بيشتر در راستای يادگيری هر چه بهتر تخصصهای خود ندارند .اين نتايج در مطابقت با
تحقي مگهان و همكاران ( )2243و نيکفالآذر و رشادتجو ( )2246ميباشد.
يافتههای حاصل از بررسي سازگاری اجتماعي و ابعاد تشكيل دهندهی آن نشان مي دهند که دانشجويان دانشگاه علوم دريايي در
دوران تحصيل خود احساس غربت و دلتنگي زيادی داشته که مهمترين دليل آن دوری از خانواده ميباشد .اعزام به مرخصيها يا
فواصل نزديک ميتواند در کاهش اين احساس غربت تأثير داشته باشد .يكي ديگر از ابعاد سازگاری اجتماعي ،محيط اجتماعي
دانشگاه علوم دريايي بوده که از نظر دانشجويان در حد متوسط به پايين ميباشد که با نتايج تحقيقات شنايي (،)4337
بصيرشبستری و همكاران ( )4372و پتريه و همكاران ( )2243همخواني دارد.
يافتههای حاصل از بررسي سازگاری فردی  -عاطفي و ابعاد تشكيل دهندهی آن شامل سازگاری رواني و سازگاری جسماني نشان
ميدهد که وضعيت دانشجويان در حد متوسط به باال قرار دارد؛ که نتيجه تحقي نيکفالآذر و رشادتجو ( )2246تأييدکننودهی
وضعيت متوسط سازگاری فردی – عاطفي دانشجويان دارد.
يافتههای حاصل از بررسي مؤلفههای سازگاری و دلبستگي نظامي ،نشان از وضعيت تا حدودی نامناسب دلبستگي دانشجويان بوه
محيط دانشگاه علوم دريايي دارد .دانشجويان دانشگاه علوم دريايي با انتخاب خود شغل مقدس نظاميگری را انتخاب نمودند ،لوذا
دلبستگي دروني و تعل قلبي در همه دانشجويان وجود دارد ،اما آنچه که در اين تحقي نشاندهندهی وضعيت دلبستگي نظوامي
ميباشد ،محيط دانشگاه علوم دريايي است که نياز به تقويت ايجاد فضای نظامي حماسي در راستای دلبستگي بيشوتر بوه محويط
دانشگاه نظامي دارد .بيشک ،فلسفهی وجودی هر سازمان دليل به وجود آمدن آن سازمان ميباشود .فلسوفهی وجوودی دانشوگاه
علوم دريايي بهعنوان يک دانشگاه نظامي ،حرکت در راستای اهدافي بوده که در رسالت دانشگاه تنظيم شده است .محويط نظوامي
دانشگاه ،جزء فلسفهی وجودی دانشگاه بوده که بايد دانشجويان به آن دلبستگي خاصي داشته باشند تا در آينده بتوانند در محيط
کار که يک محيط نظامي است ،مأموريت سازمان را انجام دهنود .بوا وجوود پيشورفتهتورين تجهيوزات نظوامي و دريوايي ،تعهود و
دلبستگي منابع انساني آموزشديده ميتواند کارايي و اثربخشي عمليات نظامي را در محيط دريايي ارتقا دهد.
پیشنهادها

 با توجه به اين که دانشجويان دانشگاه علوم دريايي بورسيه نداجا بوده و محيط کاری آيندهی آنان مشخص ميباشد،
مسئولين دانشگاه از دانشجويان فعال در محيط يادگيری حمايت نموده و بسترهای الزم در جهت ايجاد انگيزهی زياد
برای تالش بيشتر در راستای يادگيری را فراهم نمايند.
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 دانشجويان دانشگاه علوم دريايي از خردهفرهنگهای مختلف وارد اين محيط ميشوند ،زندگي در اين محيط اجتماعي
نياز به آموزش توسط فرماندهان و اساتيد دارد .معيار اندازهگيری رشد اجتماعي فرد ،ميزان سازگاری او با ديگران است.
رشود اجتماعي ،نهتنها در سازگاری بوا اطرافياني که فرد با آنها در ارتباط است مؤثر است ،بلكه در ميزان موفقيت
شغلي و تحصيلي شخص نيز تأثير دارد .لذا آموزش سازگاری دانشجويان در محيط دانشگاه با همديگر ،خود ميتواند
سازگاری آموزشي را در بين دانشجويان تقويت نمايد.
 تقويت برنامههای فرهنگي در زمينه سازگاری رواني و برنامههای ورزشي در زمينه سازگاری جسماني ،موجب ارتقای
سازگاری فردی – عاطفي دانشجويان با محيط دانشگاه علوم دريايي خواهد شد.
منابع
ايران مهر ،مسلم .)4374( .اثربخشي مشاوره گروهي کوتاهمدت با رويكرد راهحل محور بر سازگاری سربازان وظيفه آسايشگاه بخواب ،فصلنامه
مديريت نظامي.434-419 ،)4(49 ،
اماني ،رزيتا؛ اعتمادی ،عذرا؛ فاتحي زاده ،مريم و بهرامي ،فاطمه .)4372( .رابطهی ميان سبکهای دلبستگي و سوازگاری اجتماعي ،مجله
روانشناسي باليني و شخصيت.46-24 ،)4(47 ،
اتكينسون ،ريت؛ اتكينسون ،ريچارد و هيلگارد ،ارنست .)4394( .زمينهی روانشناسي ،ترجمهی محمدتقي براهني و همكاران ،تهران :انتشارات
رشد
بصير شبستری ،سميرا؛ شيرين بک ،ايمان؛ سفيدی ،فاطمه و دليری ،حسين .)4372( .بررسي رابطهی ميان سازگاری اجتماعي و پيشرفت
تحصيلي دانشجويان دندانپزشكي قزوين در سال تحصيلي  ،4337- 72مجلووهی توسوعهی آمووزش در علووم پزشووكي،)44(4 ،
.4-42
پارسامهر ،مهربان و حدت ،الهه .)4376( .بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سازگاری اجتماعي دانشجويان ،فصلنامهی توسعهی اجتماعي
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