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 يليو عملكرد تحص دانش ميدانشگاه، تسه طيمح تيفيك يعل يارائه الگو
  رازيدانشگاه ش يعلوم پزشك انيدانشجو

  
  يكشاورز مهيفه ،يمحمد يمهد ،*ياله مرزوق رحمت

  
 

  چكيده
 انيدانشجو تعامالت سازنده تيو تقو زهيانگ شيو انتشار دانش موجب افزا جاديبا ا يو اخالق يفكر طيمح به عنواندانشگاه  طيمح: مقدمه

 طيمح تيفيك نيرابطه ب يهدف پژوهش حاضر بررس .گذارد مي ريتأث يانسان تيدرخشان شخص يو بر بروز و ظهور استعدادها گردد مي
  .است انيدانشجو يليتحص رددانش و عملك ميدانشگاه، تسه

 93 -92 يليدر سال تحص رازيش يو جامعه آماري شامل تمامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشك يپژوهش از نوع همبستگ نيا: ها روش
پژوهش، پرسشنامه ارتباطات دانشگاه و  نيا يابزارها. انتخاب شد گيري تصادفي نفر بر اساس روش نمونه 175با حجم اي  نمونه. است

 ييايو پا ييبود كه پس از محاسبه روا يميسل ازنقل  دريرا ين هوف و ددانش با اقتباس از پژوهش ون د ميرفتار تسه اسيدانشكده و مق
  .شد ليتحل يزمان و بر اساس مدل بارون و كن چندگانه به روش هم ونيرگرس آزمونتوسط  ها و داده عتوزي ها نمونه ني، بها آن

). =ρ ،50/83f>0001/0( است انيدانشجو يليعملكرد تحص معنادارمثبت و  كننده بيني پيشدانشگاه  طيمح تيفينشان داد ك ها يافته: نتايج
 رب يمعناداردانشگاه اثر  طيمح تيفيك يها مؤلفه. دنماي مي بيني پيشرا  انيكل ارائه دانش دانشجو انسيدرصد از وار 61دانشگاه  طيمح تيفيك
 بيني پيشرا  انيدانش دانشجو افتيكل در انسيدرصد از وار 76دانشگاه  طيمح تيفيك). =p، 33/134f >0001/0(دانش دارند افتيدر
). =p، 76/74f >0001/0(دارند انيدانشجو يليبر عملكرد تحص يمعناداردانش اثر  ميدانشگاه و تسه طيمح تيفيك يها مؤلفه. دنماي مي

  .است انيدانشجو يليمثبت و معنادار عملكرد تحص كننده بيني پيشدانش  ميدانشگاه به واسطه تسه طيمح تيفيك نيهمچن
 تيفيك يگردد ارتقا يم شنهاديپ انيدانش دانشجو ميدانشگاه و تسه طيمح تيفيكارتقاي به منظور بهبود و  ،جيبا توجه به نتا: گيري نتيجه

دانشگاه،  يكيزيامكانات ف شيو افزا انيدانشجو اعضا، حفظ احترام به يو اخالق يتوسعه روابط علم ،يمدار هدف يدانشگاه در راستا طيمح
  .انجام گردد دانش يگذار و به اشتراك ميجلب مشاركت دانشجويان در تسه

  
  انيدانشجو ،يليدانش، عملكرد تحص ميدانشگاه، دانشگاه، تسه طيمح تيفيك: هاي كليدي واژه
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مقدمه  
است كه بر بروز و ظهور  ييها طياز مح يكيدانشگاه، 
. گذارد مي ريتأث يانسان تيدرخشان شخص ياستعدادها

                                                 
 يتيدانشكده علوم ترب ،يتي، گروه علوم ترب)اريدانش(يدكتر رحمت اله مرزوق: نويسنده مسؤول *

  .rmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir. رانيفارس، ا راز،يش راز،يدانشگاه ش يو روانشناس
دانشگاه  يو روانشناس يتيدانشكده علوم ترب ،يتيگروه علوم ترب، )ارياستاد( يمحمد يدكتر مهد

 يدكتر يدانشجو(ي كشاورز مهيفه؛ )m48r52@yahoo.com( .رانيفارس، ا راز،يش راز،يش
 راز،يدانشگاه ش يو روانشناس يتيدانشكده علوم ترب ،يتي، گروه علوم ترب)يمطالعات برنامه درس

  (fahimehkeshavarz@yahoo.com). رانيفارس، ا راز،يش
  7/7/93: ، تاريخ پذيرش25/5/93: ، تاريخ اصالحيه26/12/92: تاريخ دريافت مقاله

و اصالح  شرفتيدانشگاه نه تنها منجر به پ طيمح تيفيك
 يها موجب ارائه برنامه تواند مي بلكه شود، مي يريادگي

 اهشوحدت و ك جيمنحصر به فرد در جهت تنوع، ترو
 ها اساس، دانشگاه نبر اي. شود در دانشگاه ياجتماع ينابرابر

رود نقش  مي عقل منفصل جامعه هستند و از آنها انتظار
 يمبتن لذا در زندگي). 1(راهبردي مبتني بر دانايي را ايفا كنند

محدود  طيمح كينهاد خاص و  كيبر دانش، دانشگاه به 
مشاوره  يها تيرففكر، معنا، ظ ديبلكه بر حسب تول ست،ين

در  ،ياجتماع يو روشنگرنقد  ،يفن ،يخدمات علم ،يتخصص
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 ليدل نبه همي). 2(حضور و مشاركت فعال دارد ها همه بخش
 رابرخوردار است، زياي  نظام آموزش عالي از موقعيت ويژه

مخاطبان متعدد و متنوعي از محصوالت و توليدات اين نظام 
كه نظام  دهد مي نشوند و اين موضوع نشا مند مي بهره

با حجم وسيعي از نيازها و تقاضا روبروست و  يدانشگاه
از اهميت به سزايي  زيتضمين كيفيت در آن ن بهبود و

  ). 3(برخوردار است
حس  جاديدانشگاه، منجر به ا يها طيمح تيفيبه عالوه ك 

 يمناسب، برقرا يرشد ذهن ان،يدر دانشجو زهيو انگ تيخالق
 يو تعامالت اجتماع يعلم أتيه يتعامالت سازنده با اعضا

دانش در  يگذار و به اشتراك ميو اثرگذار در جامعه، تسه ايپو
 تياهم ليلذا به دل. گردد مي و استادان انيدانشجو نيب

صورت گرفته است  ياريبس قاتيتحق نه،يزم نيموضوع در ا
مسأله را  نيا يمختلف يها دگاهيان و محققان از دنظر صاحبو 

  ).10تا4(اند قرار داده يمورد بررس
چندگانه،  يها تيدانشگاه با هو طيمح تيفيك نگتونياز نظر هتر

 مرتبط ييدانشجو يها تيباورها و هو يامن برا يپناهگاه
 طيمح تيفيباوراند كه، ك نيبر ا پاسكارال و همكاران،. )7(داند مي

 گذار ريتأث انيدانشجو يو اجتماع ياسيس يها دگاهيدانشگاه بر د
از جمله  )Boyer(ريبو. )8(دهد مي كلآنها را شتجارب  است و
خصوص متمركز بر  نياست كه عمده مطالعاتش در ا يكسان

 ييدانشجو يها كمپ او همواره به مطالعه. است يآموزش عال
نظام كه  ريبه شش ز ييدانشجو طيمح ياز نظر و. پرداخته است

گستر،  ، باز، عدالتمند هدف يها طيهمچون مح يابعاد يدارا
در . )5(شود مي ميتقس سيجشن و تقد طيحو م قانونمند، مراقبتي

گستر و قانونمند با فرهنگ كشور  ، عدالتمند هدف طيمح انيم نيا
مذكور  طيسه مح يپژوهش به بررس نيدارد، لذا در ا يخوان همما 

  .شود مي پرداخته يدانشگاه علوم پزشك يدانشگاه طيدر مح
است كه در آن استادان و  يطي؛ محمند هدف طيمنظور از مح

 يو همكار ياهداف دانشگاه يگذار با به اشتراك انيدانشجو
 نيا بوير .پردازند مي يريادگيآموزش و  تيبه تقو گريكديبا 

 در دانشگاه درسي و برنامه يسازمان تيبعد را مأمور
كه به  است ييفضا ،عدالت گستر طيمنظور از مح. امدن مي
حال تنوع و  نيو در ع شود مي افراد احترام گذاشته تيفرد

افراد فرصت  يو تمام است مهم اريدر آن بس يدگرگون

احترام به . دارند شرفتياستفاده از امكانات و پ يبرا يبرابر
 انيمختلف و اد يها تيو استادان از قوم انيدانشجو
 ليبه تحص شغولكه در دانشگاه در كنار هم م يگوناگون

 قرار طيمح نيا طهيدر ح يبه برابر يابيدستهستند و 
است كه افراد به  يطيمح ،قانونمند طيمنظور از مح. ردگي مي

 يبا گروه همكار يكار درستگروه تعهد دارند، با صداقت و 
بعد  نيو تابع قانون و مقررات حاكم هستند و ا كنند، مي

  ).5(شده است يگذار نام ياستانداردها و مقررات سازمان
است كه  يتيموقع يو تعامل سازمان يكيزياز مكان ف منظور

 يو قادر به برقرار ردگي مي قرار در آن دانشجو در دانشگاه
 اياحساس مثبت  يتعامالت در و نوع نيو ا گردد مي ارتباط

در  ريمك دونالد به ابعاد بو زيبعد را ن نيا). 11(گذارد مي يمنف
پژوهش  نيا در ت،ابعاد مذكور اضافه كرده اس ليجهت تكم

به  انيدانشجو كه ييلذا از آنجا. ردگي مي مورد توجه قرار زين
عنوان ركن اساسي نظام آموزشي كشور، در دستيابي به 

دارند، توجه به اي  اهداف نظام آموزشي نقش و جايگاه ويژه
موجب باروري و شكوفايي هر چه بيشتر  اين قشر از جامعه،

 ان،يم نيدر ا). 12(گردد مي نظام آموزشي و تربيتي جامعه
 يها طيمح رايز گردد مي دانشگاه بارز طينقش و رسالت مح

انتشار و استفاده از دانش و  جاد،يموظف به ا يدانشگاه
 يو اخالق يفكر طيمح كيو پرورش  جاديمتعهد به ا نيهمچن
  ).13(هستند يبر صداقت، اخالق و كمال علم يمبتن
 فايدانشگاه نقش ا طيمح تيفيدر ك يعوامل مختلف ريتعاب نيبا ا
 نيا نييبه توسعه و تب يمختلف يايپژوهشگران از زوا كند، يم

 ساز نهيعوامل زم نيبه ا يابيدست. اند دهيعوامل اهتمام ورز
  . گردد مي دانشگاه در ابعاد مختلف يتحول و ارتقا
بر  ياديز اريبس ريأثدانشگاه ت طيمح تيفيك گر،يبه عبارت د

از  يكي رايز. دارد انيدانشجو نيدانش ب ميمانند تسه يعوامل
دانش در  يگذار و به اشتراك ميتسه زانيعوامل مؤثر بر م

اساس  نيبر ا. است دانشگاه طيمح تيفيك ان،يدانشجو نيب
به  ها و دانشگاه كلي به طور ها سرمايه سازمان ترين عمده
. خاص، دانشي است كه به آن دسترسي دارند طور

باشند مفيدترين،  توانند موفق باشند كه قادر مي ييها سازمان
معتبرترين و به روزترين دانش بشري را در حوزه كسب و 

گيرند و از آن به نحو احسن استفاده  تياركار خود در اخ
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در اين ميان، تسهيم دانش به عنوان يك فعاليت پيچيده . نمايند
اما ارزش آفرين، پايه و اساس بسياري از راهبردهاي 

  ).14(ي استسازمان
 ياريبس قاتيدانش تحق يگذار و به اشتراك ميتسه نهيدر زم

دانش بر  ميمثبت تسه ريتأث كننده انيصورت گرفته است كه ب
). 23تا15(است يآموزش يها و سازمان طيعملكرد مح تيفيك

تسهيم و استفاده از دانش به منظور دستيابي به يادگيري 
گذاشتن آن دانش سازماني است و با تسهيم و به اشتراك 

توانند به  مي افراد با تسهيم دانش. كند مي دايپ يارزش بيشتر
تانگ و ). 15(نتايجي فراتر از نتايج انفرادي خود دست يابند

 يابيدست يمهم برا يدانش ابزار ميمعتقدند كه تسه زچانگ ني
تسهيم دانش به ). 16(است به عملكرد مناسب در سازمان

موفقيت مديريت دانش  شود مي كه گفته رداهميت دااي  اندازه
 ،)Gill(ليباره گ نيدر ا). 15(به تسهيم دانش بستگي دارد
به  يابيسازمان، دست طيمح ييايمعتقد است كه با توجه به پو

 اعضا نيآن ب ميبه دانش نو و تسه يابياهداف در گرو دست
 ها تسهيم دانش انتشار داوطلبانه مهارت ن،يبنابرا). 18(است
به بيان ديگر، تسهيم . اكتسابي به ساير افراد است بياتوتجر

دانش به عنوان اقدامي است كه افراد طي آن اطالعات مربوط 
معتقد  )Huang( نگها ).17(كنند مي را ميان ديگران منتشر

 يبرا يو مهم يبالقوه دانش منبع اساس تاست، كه اهمي
 مرا نيو ا ها است سازمان ريسازمان نسبت به سا كي تيموفق
  ).19(گردد مي يجو رقابت كيساز  نهيزم

مانع اجراي اثربخش  ترين گفت كه مهم ديبا گريد ياز سو
مديريت دانش در سازمان، فقدان فرهنگ تسهيم دانش و عدم 

 شمار مديريت دانش در ميان اعضا درك مزاياي بي
و  يسازمان آموزش كي به عنواندانشگاه ). 20(باشد مي

محيطي براي  يستياساس، با نيبر ا .است نيچن زين يپژوهش
و  ديانتقال و تقابل دانش در ميان اعضا به وجود آ راك،اشت

اعضا را در جهت با معنا و پر بار كردن  ريو سا انيدانشجو
در  ،)Paquette( وتيپاك). 24(تعامالتشان، آموزش دهند

دانش  ميتسه ليكه تسه افتيدست  جهينت نيخود به ا قيتحق
 جاديامري ضروري است و ا يي داخلها افراد و گروه نيب

به  تواند مي فن آوري ندهاييو فرآ يساختارهاي اجتماع
 ريدانش افراد تأث انيجر ليبراي تسه يعنوان راه حل

داشته  يو فرد يبر بهبود عملكرد سازمان رييگ چشم
از جمله  ها سازمان ريسا يبر رو يمختلف قاتيتحق). 21(باشد

 به عنوانشكل گرفته است،  زين يتجار يها سازمان
دانش ضمني را بر  أثير، در پژوهشي ت)Harlow( رلوها نمونه

شركت آمريكايي و كانادايي كه از مديريت  108روي عملكرد 
نتايج ضريب همبستگي . ، بررسي نموداند دانش استفاده كرده

نشان داد كه رابطه معناداري بين  ها و تحليل رگرسيون داده
 مسمر). 25(ود دارددانش ضمني و عملكرد شركت وج

)Mesmer( چ چار يو د)De Church(ش، معتقدند تسهيم دان 
تر  ي توليد، تكميل سريعها تأثير مثبتي بر كاهش هزينه

ي نوآوري ها جديد، عملكرد تيمي، قابليتاي  ي توسعهها پروژه
محصوالت  رشد فروش و درآمد ازو عملكرد شركت ازجمله 

  ).22(و خدمات جديد دارد
علمي و  تأبه عالوه، تسهيم دانش در بين اعضاي هي

فعاليتي داوطلبانه است كه به دو شيوه ارائه و  انيدانشجو
 مياساس، تسه نيبر ا). 26(گيرد يدريافت دانش صورت م

و الزمه آن داشتن  يضرور يامر انيدانشجو انيدانش در م
 اغتبا فر انيتا دانشجو است دانش ميمثبت به تسهنگرش 

و ) 26(دانش كنند يگذار اقدام به اشتراك ديخاطر و بدون ترد
 جادياست كه دانشگاه متعهد به ا ريامكان پذ يزمان نيا

 يدر ابعاد علم ژهيبه و ها نهيدر همه زم تيفيبا ك يطيمح
 طينقش مح تيحاضر با درك اهم پژوهشمنظور  نيبد. گردد

 نيدانش در ب يگذار و به اشتراك ميدانشگاه در تسه
 يليآن بر عملكرد تحص ريتأث جهيو در نت انيدانشجو
به  يمطالعه مورد كيو در  يعل يدر قالب مدل انيدانشجو
دانش و  ميدانشگاه، تسه طيمح تيفيك نيرابطه ب يبررس

 رازيش يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو يليعملكرد تحص
 ليبه دل يعلوم پزشك انيعلت انتخاب دانشجو. خته استپردا 

 سهيرشته در مقا نيدر ا يمشاركت يها تيانجام فعال تضرور
ست كه ا پژوهش آن يها لذا پرسش. ها است رشته ريبا سا

را به  انيدانشجو يليدانشگاه، عملكرد تحص طيمح تيفيك ايآ
دانشگاه،  طيمح تيفيك ايآ ،كند مي بيني پيش يصورت معنادار

 بيني پيش يرا به صورت معنادار انيدانش دانشجو ميتسه
دانشگاه،  طيمح تيفيدانش، با كنترل ك ميتسه ايآ ،كند مي

 يرا به صورت معنادار انيدانشجو يليعملكرد تحص
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در ارتباط اي  دانش نقش واسطه ميتسه ايو آ كند مي بيني پيش
 فايا انيدانشجو يليدانشگاه و عملكرد تحص طيمح تيفيك نيب

نشان داده ) 1(در نمودار  زيمدل مفهومي پژوهش ن. كند مي
 ريدانشگاه به عنوان متغ طيمح تيفيمدل ك نيدر ا. شده است

و اي  واسطه ريدانش به عنوان متغ مي، تسه)مستقل( زاد برون
مورد ) وابسته(زاد  درون ريبه عنوان متغ يليعملكرد تحص
  .فترگ  مطالعه قرار

  
  
  
  
  
  

  انيدانشجو يليعملكرد تحص يمدل مفهوم :1 شكل
  

  ها روش
 يپژوهش ارائه الگو نياز انجام ا يهدف كل اين كهبا توجه به 

 يليدانش و عملكرد تحص ميدانشگاه، تسه طيمح تيفيك يعلّ
در سال  رازيش يدر دانشگاه علوم پزشك انيدانشجو
از نوع  يفيپژوهش از نظر روش توص ،است 92- 93 يليتحص

علوم  انيشامل دانشجو قيتحق جامعه آماري. است يهمبستگ
. است 93-92 يليدر سال تحص رازيدانشگاه ش يپزشك
انتخاب اي  طبقه ينفر به روش تصادف 175با حجم اي  نمونه
 انيدانشجو نيدانش ب ميموضوع تسه تيبا توجه به اهم. شد

ترم سوم، پنجم و هفتم كه  انينمونه مورد نظر شامل دانشجو
به كل  مساليهر ن انيدانشجو دادبر اساس نسبت تع

. انجام شد گيري نمونه يبه صورت تصادف ان،يدانشجو
الورود بودن در مطالعه  ديجد ليسال اول به دل انيدانشجو

شكل بود كه  نياطالعات به ا يروش جمع آور. وارد نشدند
پس  ،يتصادف به صورتدرس  يها ق با حضور در كالسمحق

پرسشنامه مورد از بيان اهداف وكسب رضايت دانشجويان 
اقدام به جمع  قهيدق 15و پس از  عيان توزيدانشجو نينظر را ب

اخالق  تيالزم به ذكر است، جهت رعا. نمود  مي آنها يآور
داوطلبانه به  به صورتخواسته شد تا  انيپژوهش از دانشجو

 يخوددار شانيسؤاالت پاسخ دهند و از ذكر مشخصات فرد
  . كنند
به شرح  ييمورد پژوهش از ابزارها يرهايمتغ يبررس يبرا
  :دگردي استفاده ريز

پرسشنامه  نيا :پرسشنامه ارتباطات دانشگاه و دانشكده) الف 
، )هيگو 7( يو برنامه درس يسازمان تيمأمور طهيدر چهار ح

، استانداردها و )هيگو 7( تيتنوع و فرد يبرا يسازمان احترام
 يو تعامل سازمان يكيزي، مكان ف)هيگو 6( يمقررات سازمان

 اسيماده دارد كه از مق 26پرسشنامه مذكور . است )هيگو 6(
هر سوال  يگذار استفاده شده است و نمره كرتيلاي  درجه 5

 انجام) 1و كامالً مخالفم 5كامالً موافقم ( كياز پنج به 
 يبرا 92/0 يآلفا بيدر پژوهش مك دونالد، ضر. )5(شود  مي

 نيگزارش شده است و معتقد است كه ا سشنامهنمره كل پر
 جينتا). 11(برخوردار است ييسازه باال ييپرسشنامه از روا

 يپرسشنامه توسط آنان نشان داد كه همبستگ ييروا يبررس
و با نمره كل رابطه مثبت و  گريكديپرسشنامه با  يها مؤلفه

در پژوهش حاضر محاسبه پايايي . داشته است يمعنادار
با استفاده از روش آلفاي كرونباخ انجام  زين هپرسشنام

ي آزمايشي بر روي يك نمونه  مطالعهمنظور  نيبه ا رفتيپذ
سپس بر اساس . ي پژوهش انجام شد نفره از جامعه 35
و به كمك  ها پرسشنامه نيبه دست آمده از ا يها داده
با روش  ييايپا بيضرا زانيم  SPSS-18 يآمار افزار نرم
كل پرسشنامه : ديگرد اصلشرح ح نيبه ا كرونباخ يآلفا
و برنامه  يسازمان تي، مأمور)96/0(دانشگاه طيمح

، )86/0(تيتنوع و فرد يبرا ي، احترام سازمان)92/0(يدرس
و تعامل  يكيزيمكان ف، )91/0(ياستانداردها و مقررات سازمان

  ). 77/0(يسازمان

 كيفيت محيط دانشگاه
 تسهيم دانش

 
 عملكرد تحصيلي

  مأموريت سازماني و برنامه درسي  - 1
  احترام سازماني براي تنوع و فرديت  - 2
  استانداردها و مقررات سازماني  - 3
مكان فيزيكي و تعامل سازماني - 4

ارائه دانش

 دريافت دانش
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مشتمل بر دو بعد  اسيمق نيا: دانش ميرفتار تسه اسيمق) ب
كه به است عبارت  7دانش و شامل  افتيو در نشارائه دا

 يون دن هوف و دتوسط دانش  ميقصد سنجش رفتار تسه
 5هاي پرسشنامه بر پايه طيف  گويه .شده است هيته دريرا

تنظيم شده ) 5(اديز اريتا بس) 1(كم ارياي ليكرت، از بس درجه
شده  دهيسنج يميلپرسشنامه توسط س ييمحتوا ييروا. است
گزارش  90/0محقق مقدار  نيكرونباخ توسط ا يآلفا زانيو م

با استفاده از  زيمحاسبه پايايي پرسشنامه ن. )26(شده است
شرح  نيبه ا جيكه نتا رفتيكرونباخ انجام پذ روش آلفاي
، ارائه )89/0(دانش ميكل پرسشنامه تسه: ديحاصل گرد

 قيتحق نيدر ا ن،يهمچن). 87/0(دانش افتي، در)73/0(دانش
گذشته  يليمعدل كل ترم تحص ،يليشاخص عملكرد تحص

 ليشاخص، در تحل نيدر نظر گرفته شده است و ا انيدانشجو
  . شد ليتبد Zبه نمره  يآمار
از  قيتحق يشنهاديارتباطات موجود در مدل پ يبررس يبرا
بر اساس مدل  زمان همچندگانه به روش  ونيرگرس ليتحل

موجود  يرهايمس يبررس ياستفاده شد و برا يبارون و كن
  : اجرا شد ريدر مدل، مراحل ز

 زاد درون ربا متغي زاد برون ريرابطه متغ يبررس -اول مرحله
دانشگاه به عنوان  طيمح تيفيك ريمرحله متغ نيادر : نهايي
به عنوان  انيدانشجو يليعملكرد تحص ريو متغ بين پيش ريمتغ
  . مالك در نظر گرفته شده است ريمتغ

 يرهابا متغي زاد برون يرهايرابطه متغ يبررس -دوم مرحله
دانشگاه به  طيمح تيفيك ريقسمت متغ نيدر ا :اي واسطه
مالك در  ريدانش به عنوان متغ ميتسه ريو متغ بين پيشعنوان 

  . نظر گرفته شده است
 ريبا متغاي  واسطه يرهايرابطه متغ يبررس -سوم مرحله
قسمت  ندر اي: زاد برون يرهابا كنترل متغي زاد درون
دانش به عنوان  ميدانشگاه و تسه طيمح تيفيك يها ريمتغ
 ريبه عنوان متغ انيو عملكرد دانشجو بين پيش يها ريمتغ

  . مالك در نظر گرفته شده است
از  زاد برون يرهايمتغ ونيب رگرسيضرا سهيمقا - چهارم مرحله

 بيني پيش بيمرحله مقدار ضر نيدر ا: به مرحله سه كمرحله ي
 سهيبه مرحله سه مقا كيدانشگاه از مرحله  طيمح تيفيك ريمتغ

به مرحله سه به صفر  كيمقدار از مرحله  نياگر ا. شده است
  .كامل است گري واسطه ابدي ليتقل
استفاده  SPSS-18 يآمار يها افزار نرماطالعات از  ليتحل در
افزار  جهت محاسبه جدول برازش از نرم نيهمچن. شد

lisrel8.54 دياستفاده گرد.  
  

  نتايج
 يهمبستگ بياز ضر رهايمتغ نيارتباط ب زانيسنجش م جهت

 نيب يهمبستگ بيضرا) 1(جدول . دياستفاده گرد رسونيپ
 يرهايمتغ نيب ،اساس نيبر ا. دهد مي پژوهش را نشان يرهايمتغ
 نيب ان،يدانشجو يليدانشگاه و عملكرد تحص طيمح تيفيك

 نيب نيدانش و همچن ميدانشگاه و تسه طيمح تيفيك يرهايمتغ
رابطه  انيدانشجو يليدانش و عملكرد تحص ميتسه يرهايمتغ

  .وجود دارد )>05/0p( معنادارمثبت و 

  
  انيدانشجو يليعملكرد تحص دانش و ميتسه ،طيمح تيفيك يرهايمتغ يهمبستگ بيضر :1 جدول

  7  6  5  4  3 2 1 ها مؤلفه 
            1 مأموريت سازماني و برنامه درسي - 1  كيفيت محيط دانشگاه

           1 87/0** احترام سازماني براي تنوع و فرديت - 2
          1 85/0** 86/0** استانداردها و مقررات سازماني - 3
        1  73/0** 79/0** 81/0** مكان فيزيكي و تعامل سازماني - 4

      1  66/0**  73/0** 74/0** 75/0** ارائه دانش - 5 تسهيم دانش
    1  74/0**  79/0**  70/0** 81/0** 83/0** دريافت دانش - 6

  1  77/0**  76/0**  73/0**  73/0** 72/0** 80/0** دانشجويانعملكرد تحصيلي - 7  تحصيليعملكرد

  
 يمدل است كه شرط الزم را برا زاد درونو اي   ، واسطهزاد برون يرهايمتغ نينشان از ارتباط ب 1ارائه شده در جدول  بيضرا
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براي بررسي ارتباطات موجود در . دنماي مي نيتأم ريمس ليتحل
از رگرسيون  ،يمدل پيشنهادي تحقيق، بر اساس مدل بارون و كن

  .شد استفاده زمان همچند متغيره به روش متوالي 
 يليعملكرد تحص يدانشگاه بر رو طيمح تيفيك در مورد اثر

گفت  توان مي ون،يرگرس ليتحل جيبا توجه به نتا انيدانشجو
عملكرد  يبر رو يمعناداردانشگاه اثر  طيمح تيفيك يها مؤلفه
 نيهمچن. )ρ، 50/83=F>0001/0(دارند انيدانشجو يليتحص

 يسازمان تياز آن بود كه مأمور يحاك ونيرگرس ليتحل جينتا

و تعامل  يكيزي، مكان ف)ρ، 52/0=β>0001/0( يو برنامه درس
 يبه نحو مثبت و معنادار )ρ، 22/0=β>0001/0( يسازمان

اما احترام . كنند مي بيني پيشرا  انيدانشجو يليعملكرد تحص
و استانداردها و مقررات  تيتنوع و فرد يبرا يسازمان
 انيدانشجو يليعملكرد تحص كننده بيني پيش يسازمان

درصد از  66دانشگاه  طيمح تيفيك ن،يعالوه بر ا. باشد ينم
 بيني پيشرا  انيدانشجو يليكل عملكرد تحص انسيوار
  .آورده شده است 1در شكل  ونيرگرس بيضرا. دنماي مي

  
  
  
  
  
  
  

  دانشگاه طيمح تيفيبر اساس ك انيدانشجو يليعملكرد تحص بيني پيش ونيرگرس ليتحل جينتا :1شكل 
  

دانشگاه به عنوان  طيمح تيفيك ريپژوهش متغ نيدر ا نيهمچن
دانش به عنوان متغير  ميتسه يها و مؤلفه بين پيشمتغير 

 ونيرگرس ليمنظور دو تحل نيبه ا. مالك در نظر گرفته شدند
به  ونيرگرس جينتا. دياجرا گرد زمان هم وهيچند گانه به ش

  : دانش عبارتند از ميابعاد تسه كيتفك
  ارائه دانش) الف
 طيمح تيفيك يها مؤلفه ون،يرگرس ليتحل جيتوجه به نتا با

، p >0001/0( بر ارائه دانش دارند يمعناداردانشگاه اثر 
13/68 =F( .از آن بود كه؛  يحاك ونيرگرس جينتا نيهمچن

، )ρ، 30/0=β>01/0( يو برنامه درس يسازمان تيمأمور
، )ρ، 25/0=β>05/0( تيتنوع و فرد يبرا ياحترام سازمان

به نحو  )ρ، 22/0=β>05/0( ياستانداردها و مقررات سازمان
 بيني پيش انيارائه دانش را در دانشجو يمثبت و معنادار

 ارائه دانش در زانيم كننده بيني پيش يكيزياما مكان ف. كنند يم
 61دانشگاه  طيمح تيفيك ن،يعالوه بر ا. باشد ينم انيدانشجو

 بيني پيشرا  انيانشجوكل ارائه دانش د انسيدرصد از وار
  .آورده شده است 2در شكل  ونيرگرس بيضرا. دينما مي

  
  
  
  
  
  

  دانشگاه طيمح تيفيارائه دانش بر اساس مؤلفه ك ونيرگرس ليتحل جينتا :2شكل 
  دانش افتيدر) ب

 طيمح تيفيك يها مؤلفه ون،يرگرس ليتحل جيبا توجه به نتا
، p >0001/0( دانش دارند افتيبر در يمعناداردانشگاه اثر 

33/134f= .(از آن بودند كه؛  يحاك ونيرگرس جينتا نيهمچن

 مأموريت سازماني و برنامه درسي

احترام سازماني براي تنوع و

 استاندارها و مقررات سازماني

 و تعامل سازمانيمكان فيزيكي

دانش ارائه

*30/

**25/
**22/

05/0 
R= 78/0  
R2= 61/0  
*P < 01/0  
** P < 05/0

 مأموريت سازماني و برنامه درسي

 احترام سازماني براي تنوع و فرديت

 استاندارها و مقررات سازماني

 مكان فيزيكي و تعامل سازماني

 ارائه دانش 

*30/0 

**25
**22/0

05/0 
R= 78/0  
R2= 61/0  
*P < 01/0  
** P < 05/0  
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، )ρ، 48/0=β>0001/0( يو برنامه درس يسازمان تيمأمور
، )ρ ،37/0=β>0001/0( تيتنوع و فرد يبرا ياحترام سازمان

و  )ρ ،22/0=β>0001/0( يسازماناستانداردها و مقررات 
به نحو  )ρ ،26/0=β>0001/0( يو تعامل سازمان يكيزيمكان ف

 انيدانش در دانشجو افتيدر زانيم يمثبت و معنادار
 76دانشگاه  طيمح تيفيك ن،يعالوه بر ا. كنند مي بيني پيش
بيني  را پيش انيجودانش دانش افتيكل در انسيصد از واردر
  .آورده شده است 3در شكل  ونيرگرس بيضرا. دنماي مي

  
  
  
  
  
  

  دانشگاه طيمح تيفيبر اساس مؤلفه ك دانش افتيمولفه در ونيرگرس ليتحل جينتا: 3شكل 

دانش به  ميدانشگاه و تسه طيمح تيفيپژوهش، ك نيدر ا
به  انيدانشجو يليعملكرد تحص ريو متغ بين پيش ريعنوان متغ
نشان دادند  ها افتهي. مالك در نظر گرفته شدند ريعنوان متغ
دانش اثر  ميدانشگاه و تسه طيمح تيفيك يها كه مؤلفه
، p>0001/0( دارند انيدانشجو يليبر عملكرد تحص يمعنادار

76/74=F( .از آن بودند كه  يحاك ونيرگرس جينتا نيهمچن
به  )ρ، 30/0=β>0001/0( يو برنامه درس يسازمان تيمأمور

را  انيدانشجو يليعملكرد تحص ينحو مثبت و معنادار
 ت،يتنوع و فرد يبرا ياما احترام سازمان كند مي بيني پيش

و مقررات  هاو استاندارد يو تعامل سازمان يكيزيمكان ف
 ينم انيدانشجو يليعملكرد تحص كننده بيني پيش يسازمان
از آن بود كه  يحاك ونيرگرس جينتا نيهمچن. باشند
 ،ρ>0001/0(دانش شامل؛ ارائه دانش ميتسه يها مؤلفه

30/0=β (دانش  افتيو در)0001/0<ρ ،25/0=β(  به نحو مثبت
. كند مي بيني پيشرا  انيدانشجو يليعملكرد تحص يو معنادار
درصد  73دانش  ميدانشگاه و تسه طيمح تيفيك ن،يعالوه بر ا

 بيني پيشرا  انيدانشجو يليكل عملكرد تحص انسياز وار
  .آورده شده است 4در شكل  ونيرگرس بيضرا. ندنماي مي

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  دانشگاه طيمح تيفيدانش با كنترل ك ميبر اساس تسه انيدانشجو يليعملكرد تحص ونيرگرس ليتحل جينتا :4شكل 
  
 يها مؤلفه ونيرگرس بيضرا زانيم سهيو مقا يبررس با
دانشگاه در مرحله اول و مرحله سوم مشخص  طيمح تيفيك

و برنامه  يسازمان تيمأمور ونيرگرس بيكه ضر ديگرد
مورد  نياست، در ا افتهيكاهش  30/0به  52/0از  يدرس

 تيمأمور ريمتغ نيكامل ب گري دانش، نقش واسطه ميتسه
 انيدانشجو يليو عملكرد تحص يدرس مهو برنا يسازمان

و  يكيزيمكان ف ونيرگرس بيضر اين كهدارد؛ با توجه به 
 مياست، تسه افتهيكاهش  13/0به  22/0از  يتعامل سازمان

 مأموريت سازماني و برنامه درسي

 احترام سازماني براي تنوع و فرديت

استاندارها و مقررات سازماني

 مكان فيزيكي و تعامل سازماني

 دريافت دانش 

*48/

*37/
*22/0

*26/0R= 87/0  
R2= 76/0  
*P < 0001/0  

 مأموريت سازماني و برنامه درسي

 احترام سازماني براي تنوع و فرديت

 استاندارها و مقررات سازماني

 مكان فيزيكي و تعامل سازماني

 ارائه دانش

 دريافت دانش

 عملكرد تحصيلي دانشجويان 

*30/0 

18/0- 

12/0 

13/0 

*30/0
*25/0R= 85/0  

R2= 73/0  
*P < 0001/0  
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و  يكيزيمكان ف ريمتغ نيكامل ب گري دانش نقش واسطه
 نيا. دارد انيدانشجو يليو عملكرد تحص يتعامل سازمان

ارائه دانش، (دانش ميتسه گري واسطهنشان دهنده نقش  جينتا
دانشگاه  طيمح تيفيك يها مؤلفه نيدر ارتباط ب) دانش افتيدر

استانداردها  ت،يتنوع و فرد يبرا ياستثناء احترام سازمانبه (
 انيدانشجو يليعملكرد تحص ريو متغ) يو مقررات سازمان

به صورت  ييدار مدل نهاامعن ريغ يرهايبا حذف مس. است
  .به دست آمده است 5شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مدل نهايي عملكرد تحصيلي دانشجويان بر اساس نتايج تحليل رگرسيون :5 شكل
  

  ،Lisrel افزار نرمبرازش مدل، با استفاده از  نييتع يبرا
طبق جدول و ). 2 جدول( مختلف برازش محاسبه شد رمقادي

و  NNFI ،NFبرازش  هاي با توجه به باال بودن شاخص
كه  افتيدر توان مي RMSER يبودن شاخص خطا نييپا

  .است برخوردار ييمدل مذكور از برازش باال
  

  ييبرازش مدل نها يها شاخص :2 جدول
 مقدار  شاخص
χ2  32/10 
df 10 

P-VALUE  412/0 
RMSEA 014/0 

NFI 92/0 
NNFI 1 

  
  بحث
 ريكالس و متغ طيمح تيفكي زاد برون ريرابطه متغ يبررس
 يها نشان داد كه مؤلفه انيدانشجو يلعملكرد تحصي زاد درون
و تعامل  يكيزيمكان ف ،يو برنامه درس يسازمان تيمأمور
 يليعملكرد تحص معنادارمثبت و  كننده بيني پيش يسازمان
حس  جاديا بهدانشگاه، منجر  طيمح تيفيك. است انيدانشجو

 يرمناسب، برقرا يرشد ذهن ان،يدر دانشجو زهيو انگ تيخالق

و بازده آن  گردد مي يعلم أتيه يتعامالت سازنده با اعضا
 داينمود پ انيمناسب در دانشجو يليدر قالب عملكرد تحص

 ريدانشگاه، از نظر بو طيمح تيفيك يها از جمله مؤلفه. كند مي
 يو علم يليتحص ورمتعهد بودن دانشگاه نسبت به ام

آموزش خالقانه، مشاركت و تعامل  نيو همچن انيدانشجو
فرصت  جاديا ،يتيحما طيمح جاديسازنده با استادان، ا

 ،يدروس تخصص يده سازمان ان،يدانشجو يمناسب برا
 يبر رو ماًيكه مستق ،است رونيب طيارتباط با مح يبرقرار

با توجه ). 4(دارد ريتأث يپزشك انيدانشجو يليعملكرد تحص
موظف به گذراندن دروس  يپزشك انيدانشجو اين كهبه 
 طيشرا جاديمناسب و ا يكيزيمكان ف هستند ياريبس يعمل

عملكرد  شيتعامل سازنده موجب افزا يالزم جهت برقرار
 ،يكيزيمنظور از مكان ف. گردد مي رشته نيدر ا انيدانشجو

كه  يمكان ،است انياستادان، دانشجو ييجهت گردهما يمكان
با  انيتعامل دانشجو ان،يموجب تعامل استادان با دانشجو

به امكانات الزم از  يدسترس نيگان گردد، همچنآموخت دانش
 يها كالس وتر،ياز جمله كامپ يكيالكترون يها ستميجمله س

 نيبر ا. است دانشگاه طيمح تيفيك ساز نهيزم اي چند رسانه
با  يو همكار ياهداف دانشگاه يگذار كاساس، به اشترا

 جهيدر نت يريادگيآموزش و بهبود  تيمنجر به تقو گريكدي

*30/0 

**٢۵/٠
**22/0 

*P < 01/0  
** P < 05/0  
***P < 0001/0  

***48/0 
***37/0

***22/0 

***26/0  

***30/0 

***25/0 

***30/0 

 مأموريت سازماني و برنامه درسي

 احترام سازماني براي تنوع و فرديت

 استاندارها و مقررات سازماني

 مكان فيزيكي و تعامل سازماني

 ارائه دانش 

 دريافت دانش 

عملكرد تحصيلي 
 دانشجويان 
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با توجه به ). 10(گردد مي انيدانشجو يليبهبود عملكرد تحص
 يليپژوهش حاضر، موارد فوق در بهبود عملكرد تحص ايجنت

همچون توجه  يدارد و ذكر موارد ينقش اساس انيدانشجو
و  نيگوناگون، توجه به قوان انيو اد ها تيومصرف به ق

 انيدانشجو يليمقررات، استانداردها در بهبود عملكرد تحص
با  افتهي نيقرار دارد، ا تيدر درجه دوم اهم يعلوم پزشك

  .است ستارا هم) 10و4و3و1(قاتيتحق جينتا
 يرهايمتغ نيرابطه ب يپژوهش كه به بررس گريبخش د جينتا

 يها نشان داد كه مؤلفه پردازد، مياي  واسطه يرهاو متغي زاد برون
را به صورت  انيدانش دانشجو ميدانشگاه، تسه طيمح تيفيك

و  يعلم يها فرصت جاديدانشگاه با ا. كند مي بيني پيش يمعنادار
 ميالزمه تسه. است ها يو نوآور تيبروز خالق ساز نهيزم يپژوهش

الزم  طيبه امكانات و داشتن شرا يدسترس يطيمح نيدانش در چن
مشغول به  ايو پو يغن طيكه در مح يانيدانشجو). 17(است يو كاف

تعامل با استادان و  يبرقرار گردند، مي يگذراندن دروس تخصص
و  دانند مي شانيكارها شبرديترازان خود را شرط الزم جهت پ هم
 يدر جهت ارتقا علم يتر بيش التيراستا از امكانات و تسه نيدر ا

در آنها وجود دارد تا  يتر بيشدانش  ميبه تسه ليم و برخوردارند
و  يتعهد علم يها نهيفاقد امكانات و زم يطيكه در مح يانيدانشجو
  ). 18(هستند تيمشغول به فعال يتخصص
مختلف،  يها تيبا قوم انياحترام به استادان و دانشجو نيهمچن

و مقرات، داشتن صداقت و  نيتوجه كردن به استانداردها و قوان
روابط  يبرقرار يبرا يتر بيش ساز نهيدر گروه زم يتعهد كار

در ). 5(است انيدانش دانشجو يگذار و به اشتراك ميسازنده و تسه
 ندنماي مي كسب يديكه تجارب جد يزمان انيدانشجو يطيمح نيچن
همكالسان خود را  ريگذاشتن آن دانش با سا انيدر م به ليم

، تجارب ها شدن در اطالعات، مهارت ميدانسته و سه يضرور
 نيا ن،يبنابرا. رندگي مي و مورد قبول در نظر يعاد يامر راگريكدي
 سو هم يرنزل ل،يگ ،يو همكاران، ل يليكائيم قاتيتحق جيبا نتا افتهي

  ).18و17و15و12(است
 تيفيك يرهايمتغ نيرابطه ب يبررس( ونيسوم رگرس مرحله

با كنترل  انيدانشجو يليعملكرد تحص ريدانشگاه و متغ طيمح
دانش به  مينشان داد كه تسه ،)دانش ميتسهاي  واسطه ريمتغ

عملكرد  ريمتغ معنادارمثبت و  كننده ينيب شيپ ميطور مستق
دانشگاه  طيمح تيفيضمن آن كه ك. است انيدانشجو يليتحص

مثبت و معنادار  كننده بيني پيشدانش  ميبه واسطه تسه زين
بر اساس كاهش محسوس . است انيدانشجو يليعملكرد تحص

به  توان مي به دست آمده از مرحله اول به مرحله سوم،
 نيدانش در رابطه ب ميواسطه تسه ريمتغ يديمهم و كل گاهيجا
. برد يپ انيدانشجو يليعملكرد تحص ودانشگاه  طيمح تيفيك

 دانشگاه طيمح تيفيتوان گفت اگرچه ك ياساس م نيبر ا
 انيدر دانشجو يمناسب يليمنجر به عملكرد تحص تواند مي

به  ليتما انيكه دانشجو يزمان قتيگردد اما در حق
دارند و در ارائه و  گريكدبا ي ها دانش و مهارت يگذار اشتراك

 ارياز عملكرد بس دهند مي نشان مثبت ليدانش تما افتيدر
 جيبه نتا توجهبا ). 22و18و16و15(گردند مي داربرخور ييباال

 تيفيكارتقاي به منظور بهبود و  ريز يهاكار راهبه دست آمده 
  :گردد مي شنهاديپ انيدانش دانشجو ميدانشگاه و تسه طيمح

توسعه  ،يمدار هدف يدانشگاه در راستا طيمح تيفيك يارتقا) 1
 انياعضا، حفظ احترام به همه دانشجو يو اخالق يروابط علم

  دانشگاه  يكيزيامكانات ف شيو افزا يدرسطوح مختلف فرهنگ
  دانش يگذار و به اشتراك ميجلب مشاركت دانشجويان در تسه) 2
و  زهيانگ شي آموزشي به منظور افزايها برگزاري كارگاه) 3

  دانش يگذار و به اشتراك ميدر تسه انيمهارت دانشجو
  

  گيري نتيجه
 يدانش امر ميتسهنتايج مطالعه حاضر نشان داد، 

دانشگاه محسوب  هياست و به عنوان سرما نيآفر ارزش
بر  ياديز اريبس ريتأث تواند دانشگاه مي طيمح تيفيك گردد، مي
 طيمح تيفيك. داشته باشد انيدانشجو نيدانش ب ميتسه

فكر و معنا منجر به گسترش علم و دانش  ديدانشگاه با تول
و  يفكر يطيدانشگاه به عنوان مح طيمح ن،يبنابرا. گردد مي

 تيو تقو زهيانگ شيو انتشار دانش موجب افزا جاديبا ا ياخالق
 اريبس يليمنجر به عملكرد تحص تيتعامالت سازنده و در نها

  . گردد مي انيدر دانشجو ييباال
  

  قدرداني
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز و همه عزيزاني كه از كليه 

با مشاركت و همراهي خود، پژوهشگران را در انجام اين پژوهش 
  .شود گزاري مي ياري نمودند صميمانه سپاس



  انيدانشجو يليدانش و عملكرد تحص ميدانشگاه، تسه طيمح تيفيك  و همكاران ياله مرزوق رحمت
 

http://ijme.mui.ac.ir   713/  )8( 1393/14آبان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  منابع
1. Tahmasebi HA, Vahedi A, Tavakoli- moghadam R. [Chaleshha va rahbordhaye arzyabiye grouhhaye 

amouzeshi dar rastaye behboude kayfeyat va towseeye elmiye keshvar]. Tehran: Institute of Tehran 
University Press; 2010. [Persian]  

2. Farasatkhah M. [Chegoune mitavan daneshgahhaye ba kayfeyat dasht?]. Nashriye payame amouzesh. 2010; 
(8): 4-2. [Persian] [cited 2014 November 2 ] Available from: 
http://farasatkhah.blogsky.com/1389/11/10/post-31/ 

3. Zeinabadi HR, Poop Karimi J. [Jayegahe arzyabiye darouni dar behboude kayfeyate amalkarde marakeze 
amouzeshe ali va daneshgahha]. Tehran: Performance Management Conference; 2005. [Persian] 

4. Byrd WC. Assessing campus community in the twenty- first century [Dissertation]. Virginia Polytechnic 
Institute and State University; 2007. 

5. Boyer EL. Campus Life: In Search of Community (Special Report (Carnegie Foundation for the 
Advancement of Teaching)). Jossey-Bass Inc Pub; 1990. 

6. Roper LD. Do Students Support Diversity Programs?. Change. 2004; 36(6): 48-51. 
7. Hetherington K. Identity Formation, Space and Social Centrality. Theory, Culture & Society. 1996; 13(4): 

33-52.  
8. Pascarella ET, Terenzini PT. How College Affects Students: A Third Decade of Research. 1th ed. San 

Francisco: Jossey-Bass; 2005. 
9. Astin AW. What Matters in College: four Critical Years Revisited. San Francisco: Jossey-Bass. 1997. 

10. Campbell CD. Social Structure Space and Sentiment: Searching for Common Ground in Sociological 
Conceptions of Community. Community Structure and Dynamics at the Dawn of the New Millennium. 
Stamford CT: JAI Press Stamford; 2000.  

11. McDonald WM. The College and University Community Inventory: Assessing Student Perceptions of 
Community in Higher Education. College Student Affairs Journal. 1999; 18(2).  

12. Mikaili N, Afrooz G, Gholizadeh L. [The relationship of self-concept and academic burnout with academic 
performance of girl students]. Journal of School Psychology. 2013; 1(4): 124-130. [Persian] 

13. Academic integrity policy. University of California: San Diego Extension; 2013. [cited 2014 November 2 ] 
Available from: http://extension.ucsd.edu/student/pdf/academicIntegrityPolicy.pdf  

14. Mansuri H, Taheri-demna M, Konjkav- monfared A. [Arzyabiye rahborde modireyate danesh bar 
karkardhaye modireyate manabe ensani dar ketabkhanehaye daneshgahi va moasesate amouzeshE ali ba 
estefade az rouykarde BSC]. Information Sciences   & Technology. 2010; 27 (1): 279- 299. [Persian] 

15. Renzle B. Trust in Management and Knowledge Sharing: The Mediating effects of fear and Knowledge 
Documentation. Omega. 2008; 36(2): 206 - 220.  

16. Tung HL, Change YH. Effects of empowering leadership on performance in management team: Mediating effects 
of knowledge sharing and team cohesion. Journal of Chinese Human Resource Management. 2011; 2(1): 43 – 60. 

17. Lee H. Knowledge Management Enablers, Processes and Organizational Performance: an Integrative View 
and Empirical Examination. Journal of Management Information Systems. 2003; 20(1): 179-228. 

18. Gill R. Theory & practice of leadership. 2 nd. British: Sage Publication; 2012. 
19. Huang KT. Capitalizing on intellectual assets.IBM Systems Journal. 1998; 37(4): 570-583.  
20. Pauleen D, Mason D. Newzealand knowledge management: barriers and drivers of knowledge management 

uptake. Journal of knowledge management. 2002; 8(5): 23-54. 
21. Paquette S. Customer knowledge management. Canada; 2008. [cited 2014 November 2 ] Available from: 

http://www.igi-global.com/chapter/customer-knowledge-management/25089 
22. Mesmer-Magnus JR, De Church LA. Information sharing and team performance: A meta-analysis. Journal 

of Applied Psychology. 2009; 94(2): 535-546. 
23. Wang Z, Wang N. Knowledge sharing, innovation and firm performance. Expert Systems with 

Applications. 2012; 39(10): 8899-8908. 
24. Nonaka I, Takeuchi H. The knowledge creating company: How Japanese Companies Create the Dynamics 

of Innovation. New York: Oxford University Press; 1995. 
25. Harlow H. The effect of tacit knowledge on firm Performance. Journal of knowledge management. 2008; 

12(1): 148-163.  
26. Salimi G. [Tashime danesh bayne aezaye hayaate elmi dar mohithaye daneshgahi: negahi meyan 

reshteei][Dissertation]. Tehran: University of Shahid Beheshti; 2011 [Persian]  



 

714  /)82014: 14(  Iranian Journal of Medical Education http://ijme. mui. ac. ir  

Presentation of a Causal Model of Campus Community Quality, 
Knowledge Sharing and Academic Performance among Students of 

Shiraz University of Medical Sciences 
 

Rahmatollah Marzooghi1, Mehdi Mohammadi2, Fahimeh Keshavarzi3 
 

Abstract 
 
Introduction: As an intellectual and ethical environment, university campus increases motivation and 
enhances constructive interactions among students by creating and disseminating knowledge and leads to 
emergence of talents. The purpose of this study was to examine the relationship among university Campus 
community quality, knowledge sharing and students’ academic performance. 
Methods: This descriptive-correlational study was performed on all students of Shiraz University of Medical 
Sciences in 2013-14 academic years. 175 students were selected through random sampling method. Research 
tools were the College and University Community Inventory Ernest Boyer and the knowledge sharing behavior 
scale derived from the work of Van den Hooff and De Ridder cited in Salimi. The questionnaires were 
distributed among subjects after calculating the validity and reliability. Data were analyzed through 
simultaneous multiple regression analysis according to Baron and Kenny’s model. 
Results: Results showed that: 1) Campus community quality was a significant positive anticipant of students’ 
academic performance (p<0.0001T f=50.83). 2) Campus community quality anticipated 61% of students’ total 
knowledge sharing variance. 3) Campus community quality components had a significant influence on 
knowledge reception (p<0.0001, f=33.134). 4) Campus community quality anticipated 76% of students’ total 
knowledge reception variance. 5) Knowledge sharing and Campus community quality components had 
significant effects on students’ academic performance (p<0.0001, f=76.74). 6) Due to the mediating role of 
knowledge sharing, Campus community quality also was a significant positive anticipant of students’ academic 
performance. 
Conclusion: According to the results, in order to enhance and promote campus community quality and 
students’ knowledge sharing, the following are suggested: improving the quality of campus community in line 
with target-orientation, promoting scientific and ethical relations among the members, maintaining respect for 
students and enhancing university physical  facilities, and encouraging students participation in knowledge 
sharing. 
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