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 يليتحص يدستاوردها با يتجارب دانشگاه و يفرد يها يژگيورابطه 
  زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو 

  
  *يميكر هيمرض

  
 

  چكيده
 نيبه ا يتوجه كاف يرسد كه در نظام آموزش عال به نظر مي ،يآموزش عال يفيتحقق دستاوردها در توسعه ك تيبا وجود اهم: مقدمه

بر آن،  گذارتأثيردانشگاه خود و عوامل  انيدانشجو يتحقق دستاوردها زانينسبت به م يدانشگاه يها تيريو مد   رفتهيمقوله صورت نپذ
با  يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو يو تجارب دانشگاه يفرد يها يژگيرابطه و يبا هدف بررس پژوهش نيدارند، لذا ا يشناخت اندك
  .آنان انجام شد يليتحص يدستاوردها
 ديشه يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو هيپژوهش شامل كل يجامعه آمار. است يپژوهش توصيفي از نوع همبستگ نيا: ها روش
و  تيبر حسب جنساي  طبقه يتصادف گيري با استفاده از روش نمونه  نفر  300 انيم نبود كه از اي 90 – 91 يليدر سال تحص زدي يصدوق
 يبرا بود و  ) CSEQ(استاندارد تجربيات دانشجويان دانشكده ي  پرسشنامه  ابزار پژوهش     .به عنوان نمونه انتخاب شدند يليتحص تهرش
  .چندگانه استفاده شد ونيو رگرس يفيآمار توص از ها داده ليو تحل هيتجز

 شيپ بيبه ترت يتالش و انسجام اجتماع تيفكي ،طيمح تيفيشامل ادراك از ك انيدانشجو يهر سه بعد تجارب دانشگاه: نتايج
رشته   ،تيبر حسب جنس نيهمچن .كند مي ينيب شيدستاوردها را پ انسياز وار 43/0و  است آنان يليتحص يدستاوردها معناداركننده  ينيب

ابعاد  هيكه كل معنا نيبد  است آنان متفاوت يليتحص يدستاوردها ينيب شيدر پ انيتجارب دانشجو ابعادقدرت   يليو مقطع تحص يلتحصي
ابعاد  هيكل نيكند؛ همچن مي ينيب شيدستاوردها را پ انسياز وار 38/0مرد  انيابعاد تجارب دانشجو هيو كل 31/0زن  انيتجارب دانشجو
و رشته  22/0  يپزشك ، رشته  43/0 ييو ماما رشته پرستاري 0، /38   يراپزشكيپ هرشت 0،/31بهداشت  رشته انيتجارب دانشجو

 ي، كارشناس 45/0 يكارشناس  انيابعاد تجارب دانشجو هيكل نيكند؛ عالوه بر ا مي ينيب شيدستاوردها را پ انسياز وار 18/0  يدندانپزشك 
  .كند مي ينيب شيدستاوردها را پ انسياز وار 42/0 يو دكتر 33/0ارشد 
دانشگاه و  يو فرهنگ ياجتماع يها تيدر فعال تر بيشبه مشاركت  يعلوم پزشك انيدانشجو بيجهت ترغ سازي بستر: گيري نتيجه
آنان  غيرذهنيو  يذهن يها خواهد كرد و موجب تحقق دستاورد متأثر زيرا ن انيتالش دانشجو تيفيك ،يتعامل بهتر با كادر ادار نيهمچن

و  يفرد يرشد و بهساز ،يعموم شرفت آنها را در جهت تحقق اهداف مهم آموزشيپ زانيخواهد شد و م يدر حد قابل قبول
  .ديبهبود خواهد بخش يآموزش علوم و تكنولوژ اي، و حرفه ياجتماع يها يستگيشا
  

  يدانشگاه علوم پزشك ،يليتحص يدستاوردها ،يتجارب دانشگاه ،يفرد يها يژگيو: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
و  يابيارز ،يات آموزش عالمؤسساز مسائل مهم در  يكي

 نيا. باشد مي انيدانشجو يآموزش يبهبود اثربخش
را براي  يمل ياتتأكيد يآموزش يدغدغه در مورد اثربخش
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نموده است، كه براي  جاديها ا دانشگاه يامدهايپ يابيارز
مطرح و در  1980ي ها سال لياولين بار در اوا

به عنوان مالك  زين يامروز يابيارز يها دستورالعمل
ه اغلب اوقات به عالو ).1(مدنظر قرار گرفته است

آن  يامدهايبر اساس پ يه آموزشمؤسس كي ياثربخش
ادامه  يآنان برا يها برنامه ان،يدانشجو تيمانند رضا

 دهيسنج شانيتحقق دستاوردها زانيو م تيموفق ل،يتحص
با سنجش  رتبطم يها تيفعال ليدل نيبه هم ).2(شود مي

به  يات آموزش عالمؤسساز  ياريدستاوردها در بس
در نظر گرفته  ييگو پاسخ يبرا يرونيب يعنوان تقاضا

 زانيشامل م زين انيدانشجو يدستاوردها). 1(شده است
 يآنان در جهت تحقق اهداف مهم آموزش شرفتيپ

-1 ياهداف را در پنچ گروه اصل نيمحققان ا. باشد مي
رشد و  -2 يهنر و علوم اجتماع ات،يادب ،يآموزش عموم

آموزش  -3 ياجتماع يها يستگيو شا يفرد يبهساز
كسب  -5 يذهن يها كسب مهارت - 4 يعلوم و تكنولوژ

 يدستاوردها   ).3(ندا هنمودبندي  طبقه يا حرفه يستگيشا
  ):4 (كرد ميتوان به چهار حوزه تقس مي را انيدانشجو

شامل كسب دانش موضوع محور، : يذهن/يحوزه روان. 1
و  يتفكر انتقاد ييتوسعه توانا ،يليتحص ييكسب توانا
   يليتحص يدستاوردها

 يشامل كسب مدرك و دستاوردها: يذهن/يحوزه رفتار. 2
   يا حرفه

ها  از دانشگاه، ارزش تيشامل رضا: يعاطف/يحوزه روان. 3
   يو خود مفهوم

 انيروابط م ،ياشاره به رهبر: يعاطف/يحوزه رفتار. 4
    يو امور شهروند يفرد

و  يذهن يدانشجو به دو بعد كل يدستاوردها  نيهمچن 
شامل استفاده از   يشود كه بعد ذهن مي ميتقس يذهن ريغ

مانند  يعملكرد علم لهيمنطق و استدالل است كه به وس
و سطح دستاورد  يا توسعه حرفه ،يتفكر انتقاد ييتوانا
مرتبط با  غيرذهنيو بعد  شود يم گيري اندازه  يليتحص
روزمره  يفتارهادانشجو، آرزوها و ر يها ارزش

دستاوردها،  نيكسب ا ياست كه برا يهيبد ). 4(باشد مي
و تجارب  يفرد يها يژگيبه دو عامل مهم و يستيبا

 يها يژگيمنظور از و. توجه كرد انيدانشجو يدانشگاه
است كه  يليمقطع تحص و  يليرشته تحص  ت،يجنس يفرد
 ييبه سزا تأثير انيدانشجو يتواند بر دستاوردها مي

از  يبيترك يمنظور از تجارب دانشگاه. داشته باشد
حضور  نيكه در ح است يو روابط ها تيفعال دادها،يرو

مرتبط با  يها تيو شامل فعال ديآ مي به دستدر دانشگاه 
تعامل و روابط  ،يفوق برنامه درس اي يبرنامه درس

 ها يهم دانشگاه ريكاركنان و سا د،يبا اسات انيدانشجو
 انيدانشجو اتيتجرب تيفيو ك ندهايفرآ نيهمچن باشد؛  مي

  ).5(رديتواند مدنظر قرار گ مي زيدر داخل و خارج كالس ن
دانشجويان  يبه عالوه، به منظور سنجش تجارب دانشگاه 

ان بيان شده نظر صاحبمعيارهاي مختلفي توسط 
سنجش تجارب  يحاضر برا قيكه در تحق) 8و6و2(است

تالش  تيفيگيري ك اندازه اريسه مع انيانشجود يدانشگاه
دانشجو، كيفيت محيط دانشگاه و انسجام اجتماعي مد نظر 

پژوهش     ياوج ،يداخل يها در مورد پژوهش. قرار گرفت
 قيتحق ه است؛متفاوت، انجام داداي  را با جامعه يمشابه

 يبر رو يرانتفاعيغ يات آموزش عالمؤسسدر  يو
 يو كارشناس يو مقاطع كاردان يرپزشكيغ انيدانشجو

  . ه استصورت گرفت
در  يموارد متعدد ز،ين يخارج يها مورد پژوهش در
كه  رفتهي، صورت پذ ريسه متغاين ي  رابطه يبررس نهيزم

هر  كي چيهتقريباً را مد نظر قرار داده و  ريدو متغمعموالً 
ننموده كه به برخي از آن ها  يرا با هم بررس ريسه متغ
نشان داد  )Astin( آستين نتايج مطالعه  .شود  مياشاره 

و  بر دستاوردها  ميرمستقيبه شكل غ يفرد يها يژگيو
ات مؤسسكه  ييها از فرصت انيگيري دانشجو بهره زانيم

هاي برخي  يافته). 4(گذارند مي تأثيراند،  فراهم نموده
 يتر يقو تأثير يفرد يها يژگيوديگر نشان داد   مطالعات

 سهيدر مقا انيدانشجو يليتحص يبر سطوح دستاوردها
   ). 10و9(ه داردمؤسسبا نوع 
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 تيفينشان داد ك )  Pittman(هاي تحقيق پيت من  يافته   
 تأثير يدانشگاه طيو ادراك آنان از مح انيتالش دانشجو

؛ )2(آنان دارد يتحقق دستاوردها زانيبر م يمعنادار
تالش  تيفيك يها اسيمق نتايج مطالعه ديگري نشان داد

 يآور فن اي، كتابخانه يها تيدروس، فعال يريادگي(
 قدر رابطه با تحق يمهم يها كننده ينيب شيپ )اطالعات

با  ) Lin( نيل قيدر تحق  ). 1(هستند يليتحص يدستاوردها
 انيتالش دانشجو ديمشخص گرد CSEQاستفاده از 

با  يبه طور معنادار يدر كسب تجارب دانشگاه يوانيتا
مرتبط است و هر چه نمرات  يدانشگاه يدستاوردها

 يباشد، دستاوردها تر بيشآنان  يتجارب دانشگاه اسيمق
انجام شده  قاتيتحق    . )11(گردد محقق مي يبهتر يدانشگاه

كه  يانينشان داد كه دانشجو زين) Chaves(توسط چاوز 
به ات مؤسس يو برون كالس يدرون كالس يها تيدر فعال
رشد  يبرا يبهتر يها كنند، فرصت توام شركت مي طور
  . )12(دارند يو فرد يليتحص

 & Pascarella( ينيپاسكارال و ترنز قيتحق نيهمچن   

Terenzini (دانشگاه بر افراد  تأثيركه  ديرس جهينت نيبه ا
تالش و سطح مشاركت دانشجو در  تيفيبا كاساساً 

مشخص  يليتحص ريو غ يليتحص يها تيفعال
ها و  شركت در انجمن ن،يعالوه بر ا   .  )13(شود مي

با رشد  يميمثبت و مستق تباطار ،ييدانشجو يها سازمان
 يليتحص يكسب دستاوردها سطح باال،  يذهن يها مهارت
 يعيوس نهيشيپ .  )14(از دانشگاه دارد تر بيش تيو رضا

مشاركت دانشجو و  نيدر مورد وجود رابطه ب
 اين كهوجود دارد و  يو يدانشگاه يدستاوردها

 يو آموزش يليتحص يها تيدر فعال انيمشاركت دانشجو
 تأثيرآنان  يليو تحص ياجتماع ،يفرد يدستاوردهابر 

   ). 18و17و13و7و16و15و4(مطلوب دارد
با  انيارتباطات دانشجو د،يشامل تعامل با اسات انسجام   
فوق برنامه  يها تيو مشاركت آنان در فعال گريكدي

بر  يو دانشگاه يسطوح انسجام اجتماع  نيهمچن. شود مي
). 19(است گذار تأثير يدانشگاه يو دستاوردها تيموفق

و تحقق  انيانسجام اجتماعي بر موفقيت و رشد دانشجو 
در  ). 23تا20و7(دارد يتأثير مثبت آنان  يهادستاورد

رابطه انسجام  يبه بررس) Garrison( سونيگر قيتحق
 نيپرداخته شد و به ا انيدانشجو تيبا جنس يجتماعا
 يها كه زنان دانشجو نسبت به مردان، تماس ديرس جهينت

در       ).24(و كاركنان دانشگاه دارند ديبا اسات يتر بيش
 طياز مح انيادراك دانشجو يبررس بامرتبط  قاتيتحق

آنان، روشن شد كه  يدانشگاه با تحقق دستاوردها
دانشگاه و  طياز مح انيادراك دانشجو نيب يارتباط مثبت

و  يمشاركت آنها دركسب تجارب آموزش تيفيو ك تيكم
  ). 22و25(وجود دارد يليتحص يتحقق دستاوردها

 يدهابر دستاور يو ادراك يطيعوامل مح نيهمچن 
-Hess( تايهس كومب قيتحق      ).13(دارد تأثير انيدانشجو

Quimbita (دانشگاه و  طيرابطه ادراك از مح يدر بررس
كه مردان احتماال  ديرس جهينت نيبه ا ان،يدانشجو تيجنس

  ).26(خود دارند طينسبت به مح يتر مثبت نگرش
در  ها كه دانشگاه يرغم نقش يدهد عل مي نشان ها يبررس   

داشته و دارند و همواره كوشش بر  يتوسعه منابع انسان
كنند كه  تيرا ترب يآموختگان بوده است كه دانش نيا

جامعه را حل كنند، آموزش  يبتوانند مشكالت بهداشت
بوده  يفراوان يها ييو نارسادچار كمبودها   يپزشك
 يانسان يروين ديبا ينظام آموزش پزشك  ).27(است

 يها عرضه رقابت يمطلوب را برا تيفبا كي ،كارآزموده
با  ميبه طور مستق رايكند ز تيترب يو بهداشت يدرمان
  .سر و كار دارد ها انسان يسالمت

تواند در كسب  را كه مي يراستا، عوامل متعدد نيا در     
 مؤثري آنان  و رشد همه جانبه انيدانشجو يدستاوردها

از جمله . واقع شوند، مورد نظر محققان قرار گرفته است
 يها تيدر فعال انيعوامل، مشاركت دانشجو نيا

 تيفي؛ ك) 18و14 و10و7 و16 و15 (كسب تجاربو  يدانشگاه
از  اني؛ ادراك دانشجو)18و25و29و28  (نشجوتالش دا

و انسجام )  23و22و13 و29(دانشگاه طيمح تيفيك
  .باشد مي)   22و7و21(درون دانشگاه ياجتماع
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 يفيتحقق دستاوردها در توسعه ك تيوجود اهم با
مقوله  نيبه ا يرسد كه توجه كاف به نظر مي ،يآموزش عال

است و  رفتهيصورت نپذ يدر نظام آموزش عال
تحقق  زانينسبت به م يدانشگاه يها تيريمد

 يدانشگاه خود، شناخت اندك انيدانشجو يدستاوردها
و  ها تيمحدود ندارند، تا بتوانند نسبت به بر طرف نمود

  ).1 (نديموانع موجود اقدام نما
 يدانشگاه يدستاوردها اين كهتوجه به موارد فوق و  با    

ها  حاصله از ده يامدهاياز پ يكيبه عنوان  انيدانشجو
 با هدفحاضر  قي، تحق)2(هستند يهزار تجارب دانشگاه

  رشته تحصيلي  جنسيت،( يفرد يها يژگيرابطه و  بررسي
كيفيت تالش ( يو تجارب دانشگاه) يليو مقطع تحص
) محيط دانشگاه و انسجام اجتماعي يتدانشجو، كيف

با  زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو
  .انجام شدآنان  يليتحص  يدستاوردها

  
  ها روش

بود كه به  يهمبستگ يفيپژوهش حاضر از نوع توص
 انيدانشجو هيكل يجامعه آمار. انجام گرفت يروش مقطع

 ديشه يدر دانشگاه علوم پزشك ليمشغول به تحص
بودند كه با  90 – 91 يليدر سال تحص زدي يصدوق

بر حسب اي  طبقه يتصادف گيري استفاده از روش نمونه
طبق جدول  نفر 300تعداد  يليرشته تحص و تيجنس

به صورت  ها داده. نمونه انتخاب شدند به عنوانمورگان 
به  يدسترس. شد يآور جمع ليميا قيو از طر يكيالكترون

كه بطور تصادفي از ليست دانشجويان  انيدانشجو ليميا
 سريبه كمك دوستان آنان م هر دانشكده انتخاب شدند 

صورت كه محقق در ابتدا، به كمك دوستان  نيبد. شد
 يعلوم پزشك يها رشته انيخود با چند نفر از دانشجو

آشنا شد و سپس از آنها  زدي يصدوق ديدانشگاه شه
پژوهش را ي  مهپرسشنا ليميا قيدرخواست كرد تا از طر

 ريز يها اريمع يكه دارا يانينفر از دانشجو 300 يبرا
 ليتحص يها از سال يميحداقل ن -1: هستند، ارسال كنند

از  يميتر، حداقل ن قيدق به عبارتخود را گذرانده باشند، 
در  -2خود را گذرانده باشند؛  يدرس يها كل واحد

دانشگاه، تا كنون مشروط  نيخود در ا يليتحصي  دوره
خود عالقمند  يليتحصي  به رشته -3نشده باشند؛ و 

 نياول، ا اريدر واقع، هدف محقق از قرار دادن مع. باشند
با  يوارد نمونه شوند كه تا حدود يانيبود كه دانشجو

 يتا حدود نيآشنا شده باشند و همچن ذكوردانشگاه م
سب كرده ك يليتحص يها و دستاورد يتجارب دانشگاه

هدف محقق از در نظر گرفتن  ن،يعالوه بر ا. باشند
بود كه تا حد  يانيدوم و سوم، انتخاب دانشجو يها اريمع

خود  يليو رشته تحص دينسبت به اسات يمنف تيممكن ذهن
متعارف  ريغ يذهن يها يرينداشته باشند و در واقع سوگ

 اريالزم به ذكر است كه سه مع. آنها وارد پژوهش نشود
 ل،يمياكنندگان  افتيدر يبرا ل،يميهر ا يمذكور، در ابتدا

 يشد كه تنها در صورت مي داده و از آنها خواسته حيتوض
فوق  يارهايكنند كه واجد مع پرسشنامه لياقدام به تكم

كه در ابتدا محقق با آنها آشنا شده  يانيدانشجو. باشند
كه  يانيدانشجو ليميدوستان خود به ا قيبود، از طر

كردند و  دايپ يذكر شده بودند، دسترس يها اريمع يدارا
محقق قرار دادند و سپس محقق،  اريرا در اخت ها ليميا نيا

ارسال  ليميا قيآنها از طر يپژوهش را براي  پرسشنامه
آن را  ، مجدداًپرسشنامه ليتكمپس از  زيكرد و آنها ن

   .محقق ارسال كردند يبرا
تجربيات دانشجويان دانشكده پرسشنامه   ابزار پژوهش 

)CSEQ (و كووه  سيپ)Pace & Kuh (نيا. بود 
توسط روبرت  1979بار در سال  نيپرسشنامه نخست

 2002آن در سال  شيرايو نيشد و چهارم يطراح سيپ
شده و در پژوهش  سازي يابزار بوم نيا. ديگرد نيتدو

). 30(قرار گرفته است فادهمورد است يتوسط اوج يمشابه
  :باشد مي ليپرسشنامه شامل پنج بخش به شرح ذ نيا

رشته   ت،يي فردي، كه شامل جنسها ژگي وي - الف
  .باشد مي يليو مقطع تحص  يليتحص

 انيكه دانشجو ييروين زانيم تالش دانشجو،  تيفيك - ب
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كنند و بر مشاركت آنان در  مختلف مي يها تيصرف فعال
 نيهمچن). 31 (دارد تأثير يفرد شرفتيو پ يبهساز ،يريادگي
 ايو  يوطلبانه، ابتكاراتوان رفتار د تالش را مي تيفيك

 يآموزش عال يبرا انيكه دانشجو يفرد يگذار هيسرما
 ياختصاص انرژ نيهمچن). 32 (كنند، دانست مي صرفخود 

گيري از منابع،  به منظور بهره انيو تالش توسط دانشجو
 يجهت رشد و بهساز يدانشگاه يها تيفعال و ها فرصت
  ).30(باشد مي يتجارب دانشگاه انيدر جر انيدانشجو

 يها تيبا عنوان فعال پرسشنامهدر   تالش دانشجو تيفيك 
 يآور شامل ابعاد كتابخانه و مركز فن يدانشگاه

 ،علمي  هيأت يدروس، تجربه با اعضا يريادگياطالعات، 
ها و  و انجمن انيدانشجو يها ييآشنا  ،يدانشگاه التيتسه
باشد كه جمعا چهل و پنج سوال  مي ييدانشجو يها تهيكم

 شهياز هرگز تا هم كرتيل يا چهار درجه فيبه صورت ط
 نياي  حداقل نمره.  رديگ را در بر مي) 4تا  1 ازيبا امت( 

  .است 4آن ي  و حداكثر نمره 1 پرسشنامهبخش از 
 تيفياست كه بر رشد ك يدانشكده، عامل طيمح تيفيك -ج

و  يكالم ،يشناس بايز ييتوانا ،يفكر ،يپژوهش ،يعلم
 ،يتوجه به رشد تفكر انتقاد نيهمچن. دارد تأكيدخالق 

و  يا حرفه يها ييو توانا ها يستگيشا يو بهساز يليتحل
گوناگون  يها تواند بر جنبه مدنظر است كه مي يشغل

و روابط با  يتوسعه و بهبود فرد ان،يشجودان يريادگي
 يبه عبارت. باشد مؤثر زين رانيو مد انيدانشجو د،ياسات

شود تا بستر  كه توسط دانشگاه فراهم مي يمنابع زانيم
و  يليتحص ،يذهن ،يجهت توسعه و رشد فرد يمناسب
  ).30(رديشكل گ انيدانشجو يا حرفه

 تأكيداز  يا نهيهفت گز سؤالدانشكده هفت  طيمح تيفيك
از هفت  ها پاسخ. رديگ مي  را در بر يتا قو فيضع

 يگذار نمره) تأكيد نيتر كم( كيتا ) تأكيد نيتر بيش(
و  1 پرسشنامهبخش از  نياي  حداقل نمره. است دهيگرد

  .است 7آن ي  حداكثر نمره
انسجام ) Tinto( نتوياز نظر ت ،يانسجام اجتماع -د

مرتبط با مشاركت  يدر بردارنده رفتارها ياجتماع

است كه ارتباط و تعامل دانشجو را با ساير  ياجتماع
حضور در  نيو همچن يو كادر ادار ديدانشجويان، اسات

دانشگاه را در بر  يو فرهنگ ياجتماع يها تيفعال
آن را ) Avendano( اندانوآو نيهمچن). 33(رديگ مي

كه از تعامل با  انيدانشجو يرسمريو غ يتجارب رسم
ه مؤسسافراد و  نيو تناسب و تجانس ب ها يكالس هم
  ).25(گردد، عنوان كرد مي جاديا
و  يكپارچگي جادياست كه با ا ييروين زانيم يعبارت به 

 ريتعامل با سا يو برقرار انيدانشجو انيم يهماهنگ
رشد و  نهيساختن زم ايضمن مه ،يدانشگاه يمنابع انسان

  ).30(شود مي زيآنان ن ييمانع از فردگرا ان،يارتقا دانشجو
باشد كه دامنه  مي سؤالسه  يدارا ياجتماع انسجام 

تر  باشد و هرچه عدد بزرگ تا هفت مي كياز  ها پاسخ
 مؤثر ك،يي وجود ارتباط دوستانه، نزد باشد، نشان دهنده

كاركنان  گر،يد انيبا دانشجو انيدانشجو يو اجتماع
بخش از  نياي  حداقل نمره. است ديو اسات يادار

  .است 7آن ي  نمره كثرو حدا 1 پرسشنامه
 زانيشامل م ان،يدانشجو يدانشگاه يدستاوردها -ه
 يآنان در جهت تحقق اهداف مهم آموزش شرفتيپ

توان  را مي يدانشگاه يدستاوردها نيهمچن). 5 (باشد مي
 يها شرفتياز پ انيي دانشجو خود گزارش شده يابيارز

محقق شده  يامدهايپ ايصورت گرفته، منافع كسب شده 
كه از مشاركت در تجارب  ياهداف آموزش قياز طر

به عالوه ). 31 (كرد فيشود، تعر مي يناش يدانشگاه
 ،يذهن ،يرشد فرد ،يدانشگاه يمنظور از دستاوردها

 انيباشد كه در جر مي انيدانشجو يا و حرفه يليتحص
  ).30(گردد محقق مي يتجارب دانشگاه

 يا نهيچهار گز سؤال ستيشامل ب انيدانشجو يدستاوردها 
 ،يرشد فرد يدستاوردها ،يا حرفه يدر ابعاد دستاوردها

باشد كه از  مي يذهن يو دستاوردها يليتحص يدستاوردها
و به صورت . شده استبندي  طبقه اديز يليكم تا خ يليخ
با نمره ( اديز يليكم تا خ يلياز خ كرتيل يا پنج درجه فيط
بخش از  نياي  حداقل نمره. شده است ميتنظ) 5تا  1
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  . است 5آن ي  و حداكثر نمره 1 پرسشنامه
توسط محققان مختلف چون  پرسشنامه نيا ييايو پا ييروا
شده است  تأييد يو اوج) Pace & Kuh(و كوه  سيپ
و  يدر جامعه آمار رييوجود با توجه به تغ نياما با ا) 30و3(
كه در پرسشنامه صورت گرفته بود،  يراستاريو راتييتغ

آن از  ييايو پا »هيگو ليتحل« قيطر آن از ييمجددا روا
 يبا تعداد س» كرونباخ يآلفا بيضر«ي  ق محاسبهيطر

 يجامعه آمار انيشده توسط دانشجو ليي تكم پرسشنامه
كل  يكرونباخ برا يآلفا بيكه ضر ديمورد نظر محاسبه گرد

در  80/0تا  61/0 نيب ها اسيمق ريز يو برا 82/0پرسشنامه 
 ها پرسشنامه نيا يها الزم به ذكر است كه داده. نوسان بود

  .مطالعه شد  وارد ييايپس از محاسبه پا مه
 86/0تا  47/0 نيپرسشنامه ب يها اسيمق ريز ييروا نيهمچن

مثبت  35/0- 68/0 نيب زيكل پرسشنامه ن ييروا. در نوسان بود
بود كه پرسشنامه  نيادهنده  نشان  آمد كه به دست دار معنا و 
  .باشد اجرا مي يقابل قبول برا ييايو پا ييروا يدارا

 SPSS 16   افزار از نرم ها داده ليو تحل هيتجز جهت
تجارب  زانيم نييمحاسبه و تع يبرا. استفاده شد

در ابعاد ادراك از  يعلوم پزشك انيدانشجو يدانشگاه
و   طيمح تيفيك ،يتالش، انسجام اجتماع تيفيك

 ،يفيآنان از روش آمار توص يليتحص يدستاوردها
از  يعلوم پزشك انيورابطه ادراك دانشج جهت بررسي

با    طيمح تيفيو ك يتالش، انسجام اجتماع تيفيك
 يفرد يها يژگيبر اساس و  آنان  يليتحص يدستاوردها

از روش ) يليو مقطع تحص  يليرشته تحص  ت،يجنس(
  .چند گانه استفاده شد ونيرگرس يآمار

  
  نتايج

 يبرا پرسشنامه 300مورد نظر ي  بر اساس تعداد نمونه
 282تعداد  انيم نيشد كه از ا ليميا انيدانشجو

پس از  تيو عودت داده شد و در نها ليتكم پرسشنامه
 اي كيكه  ييها پرسشنامه(مخدوش  يها حذف پرسشنامه

حداقل در سطح قابل  ايكامل  به طورچند بخش از آنها 
به عنوان نمونه   پرسشنامه 264 ، .)پر نشده بودند يقبول
 264از مجموع   ). يده پاسخدرصد  88(شد  رفتهيپذ يآمار

و ) ٪56(نفر زن  148 ،پژوهش نيدر اكننده  نفر شركت
 نفر در مقطع كارشناسي 195بودند؛ ) ٪44(نفر مرد  116

نفر  50و ) ٪7(ارشد  نفر در مقطع كارشناسي 19 ،)74٪(
نفر  67بودند؛  ليبه تحص مشغول) ٪19( در مقطع دكتري

 يراپزشكنفر در رشته پي 73 ،)٪25(در رشته بهداشت 
 20 ،)٪26( ييو ماما نفر در رشته پرستاري 70 ،)28٪(

نفر در رشته  10و ) ٪13( نفر در رشته پزشكي
  .بودند لمشغول به تحصي) ٪8( دندانپزشكي

 ،يتالش، انسجام اجتماع تيفينمره ك نيانگيم)  1( جدول
 انيدانشجو يليتحص يو دستاوردها  طيمح تيفيك

 دگاهيرا از د زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك
  .دهد مي آنان نشان

  
  انيدانشجو يليتحص يو دستاوردها يتجارب دانشگاه يفياطالعات توص: 1 جدول

  درصد باالي ميانگين  درصد ميانگين  درصدزير ميانگين  معيارانحراف و  ميانگين متغير
  9/16  3/68  8/14 15/3±57/0  )4نمره كل (كيفيت تالش دانشجو 

  5/17  7/56  8/25 30/3±61/0  )7نمره كل ( انسجام اجتماعي
   18  6/62  4/19 71/3 )5نمره كل (دستاوردهاي دانشگاهي 

  6/16  3/63  1/20 49/3  )7نمره كل ( كيفيت محيط دانشگاه
  

چندگانه مشخص  ونيرگرس يبا استفاده از روش آمار
 انسياز وار 43/0 انيابعاد تجارب دانشجو هيكه كل ديگرد

 بيكند و بر اساس ضرا مي ينيب شيدستاوردها را پ
مربوط به  يكنندگ ينيب شيقدرت پ نيتر بيش ون،يرگرس
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 β=39/0(تالش دانشجو  تيفياز ك انيادراك دانشجو
ي مثبت و معنادار  كننده ينيب شيكه پ تاس )p>001/0و

 يكنندگ ينيب شيقدرت پ نيتر كمباشد و  دستاوردها مي
موجود در  يمربوط به ادراك آنان از انسجام اجتماع

ي  كننده ينيب شياست كه پ) p>001/0و  β=20/0(دانشگاه 
  .)2جدول (  باشد و معنادار دستاوردها ميمثبت 

  
بر اساس  انيدانشجو يتحقق دستاوردها ينيب شيپ :2جدول 

  ابعاد تجارب آنان
  متغير

R R2 β  T 
سطح 
  معناداري

  كيفيت تالش
65/0  43/0  

39/0  28/6   001/0  
  001/0  30/4  33/0  همؤسسكيفيت محيط 

  001/0  80/2  20/0  انسجام اجتماعي

  
چندگانه نشان  ونيحاصل از رگرس جينتا نياعالوه بر 
 انسياز وار 31/0زن  انيابعاد تجارب دانشجو هيداد كه كل

 بيكند و بر اساس ضرا مي ينيب شيدستاوردها را پ
 ينيب شيقدرت پ نيتر بيشآمده  به دست ونيرگرس
تالش دانشجو توسط  تيفيمربوط به ادراك از ك يكنندگ

است )  T=14/3و  <p 001/0و  β=22/0(زن  انيدانشجو
باشد  ي مثبت و معنادار دستاوردها مي كننده ينيب شيكه پ
مربوط به ادراك از  يكنندگ ينيب شيقدرت پ نيتر كم يول

توسط  ليموجود در دانشگاه محل تحص يانسجام اجتماع
است ) T=11/2و  p>001/0و  β=0/ 18(زن  انيدانشجو

 يدستاوردها رمعناداي مثبت و  كننده ينيب شيكه پ،
 نيهمچن. است يزن در دانشگاه علوم پزشك انيدانشجو

 انسياز وار 38/0مرد  انيابعاد تجارب دانشجو هيكل
 بيكند و بر اساس ضرا مي ينيب شيدستاوردها را پ

 يمرد از انسجام اجتماع انيادراك دانشجو ون،يرگرس
و  p>001/0و  β=25/0(خود  ليدرون دانشگاه محل تحص

36/2=T (ي مثبت و معنادار از  كننده ينيب شيپ نيتر يقو
دانشگاه  طيمح تيفيباشد و ك آنان مي يتحقق دستاوردها

)11/0=β  001/0و و<p  63/1و=T (شيپ نيتر فيضع  

  .باشد ي مثبت و معنادار از تحقق دستاوردها مي كننده ينيب
چندگانه نشان داد  ونيرگرس يروش آمار يريبكارگنتايج     

از  31/0رشته بهداشت  انيابعاد تجارب دانشجو هيكه كل
كند وادراك  مي ينيب شيدستاوردها را پ انسيوار

درون  يرشته بهداشت از انسجام اجتماع انيدانشجو
ي  كننده ينيب شيپ نيتر يقو خود ليدانشگاه محل تحص

 يباشد ول آنان مي ياز تحقق دستاوردها رمثبت و معنادا
ي  كننده ينيب شيتالش دانشجو پ تيفيادراك آنان از ك

در . باشد آنان نمي يتحقق دستاوردها يبرا يمعنادار
از  38/0ابعاد تجارب آنان  ،يراپزشكيرشته پ انيدانشجو

قدرت  نيتر بيشكند و  مي ينيب شيدستاوردها را پ انسيوار
تالش  تيفيبه ادراك آنان از ك بوطمر يكنندگ ينيب شيپ

ي مثبت و معنادار  كننده ينيب شياست كه پ دانشجو
 يكنندگ ينيب شيقدرت پ نيتر كم  باشد و دستاوردها مي

موجود در  يمربوط به ادراك آنان از انسجام اجتماع
ي مثبت  كننده ينيب شياست كه پ آنها ليدانشگاه محل تحص

ابعاد تجارب  يتمام. باشد يم آنان  يو معنادار دستاوردها
 انسياز وار 43/0 ييو ماما يرشته پرستار انيانشجود

رشته  انيكند و ادراك دانشجو مي ينيب شيدستاوردها را پ
 نيتر يقو تالش دانشجو تيفياز ك ييو ماما يپرستار

  و  باشد ي مثبت و معنادار از دستاوردها مي كننده ينيب شيپ
 يو معنادار دستاوردها مثبتكننده  ينيب شيپ نيتر فيضع

 ي، ادراك آنان از انسجام اجتماع  رشته نيا انيدانشجو
در  نيهمچن  .باشد مي  خود ليدرون دانشگاه محل تحص

از  22/0ابعاد تجارب آنان  ،يپزشك رشته  انيدانشجو
قدرت  نيتر بيشكند و  مي ينيب شيدستاوردها را پ انسيوار
 طيمح تيفيمربوط به ادراك آنان از ك يكنندگ ينيب شيپ

 ينيب شيقدرت پ نيتر كم  و خود ليدانشگاه محل تحص
موجود  يمربوط به ادراك آنان از انسجام اجتماع يكنندگ

رشته  انياست در دانشجو آنها ليدر دانشگاه محل تحص
 انسياز وار 18/0ابعاد تجارب آنان  ،يدندانپزشك 

 ينيب شيقدرت پ نيتر بيشكند و  مي ينيب شيدستاوردها را پ
دانشگاه  طيمح تيفيمربوط به ادراك آنان از ك يكنندگ
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 يكنندگ ينيب شيقدرت پ نيتر كم  و خود ليمحل تحص
موجود در  يمربوط به ادراك آنان از انسجام اجتماع

  .) 3جدول (است    آنها ليدانشگاه محل تحص

  
  بر اساس ابعاد تجارب آنان يليمختلف تحص يها رشته انيدانشجو يتحقق دستاوردها ينيب شيپ :3جدول 

  سطح معناداري R R2 Β  T  متغير رشته
 كيفيت تالش بهداشت

55/0  31/0  
13/0  83/1  001/0  

  001/0 68/2  27/0 كيفيت محيط
  001/0 23/4  48/0 انسجام اجتماعي

 كيفيت تالش پيراپزشكي
61/0  38/0  

35/0  53/3 001/0  
  001/0 37/2  20/0 كيفيت محيط

  001/0 08/2  14/0 انسجام اجتماعي
 كيفيت تالش  پرستاري و مامايي

65/0  43/0  
32/0  36/4 001/0  

  001/0 42/3  29/0 كيفيت محيط
  0/ 001 36/2  23/0 انسجام اجتماعي

 كيفيت تالش پزشكي
46/0  22/0  

25/0  36/4 001/0  
  001/0 42/6  39/0 كيفيت محيط

  001/0 37/2  20/0 اجتماعي انسجام
 كيفيت تالش  دندان پزشكي

18/0  45/0  
17/0  10/2 001/0  

  001/0 42/2  21/0 كيفيت محيط
  001/0 36/0  09/0 انسجام اجتماعي

  
چندگانه  ونيرگرس يبا استفاده از روش آمار تيدر نها

 انيابعاد تجارب در دانشجو هيكه كل ديمشخص گرد
 انيدر دانشجو ،دستاوردها انسياز وار 45/0 يكارشناس 

از  42/0 يدكتر انيو در دانشجو 33/0ارشد  يكارشناس
  )4جدول . (كند مي ينيب شيدستاوردها را پ انسيوار

  
  بر اساس ابعاد تجارب آنان يو كارشناس يكاردان انيدانشجو يتحقق دستاوردها ينيب شيپ :4 جدول 

 سطح معناداري R R2 Β T متغير مقطع تحصيلي

 001/0 64/2 26/0 45/0 67/0 كيفيت تالش كارشناسي

 001/0 06/2 17/0 كيفيت محيط

 001/0 21/2 11/0 اجتماعي  انسجام

 001/0 67/3 25/0 33/0 57/0 كيفيت تالش كارشناسي ارشد

 001/0 13/4 34/0 كيفيت محيط

 001/0 57/5 44/0 انسجام اجتماعي

 001/0 67/0 11/0 42/0 64/0 كيفيت تالش دكتري

 001/0 13/2 26/0 كيفيت محيط

 001/0 93/1 18/0 انسجام اجتماعي
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  بحث
و  يفرد يها يژگيرابطه و يپژوهش بررس يهدف اصل

آنان از  يبا دستاوردها انيدانشجو يتجارب دانشگاه
بود  زدي يصدوق ديشه يدر دانشگاه علوم پزشك ليتحص

 ي نقش ابعاد تجارب كسب شده نييتا ضمن تع
رشته   ت،يجنس يرهاينقش متغ نييتع زيو ن  انيدانشجو
نشان  دستاوردها،در تحقق  يليو مقطع تحص  يليتحص

 تيفيتالش، ك تيفيراك از كاز ابعاد اد كيدهد كه كدام
در كسب  يتر نقش فعال يو انسجام اجتماع طيمح

    . دارد انيدانشجو يدانشگاه يدستاوردها
،   دانشگاه طيمح تيفيدرباره ك انيدانشجو دگاهيد يبررس

 يليتحص يتالش و دستاوردها تيفكي ،يانسجام اجتماع
نگرش  يدارا انياز دانشجو ينشان داد كه تعداد كم   آنان
نگرش  ياز آنان دارااي  ، بخش عمده)نيانگيم ريز( يمنف
نگرش مثبت  ياز آنان دارا يو تعداد اندك) نيانگيم( انهيم
ذكر شده هستند و  يها نسبت به مقوله) نيانگيم يباال(
 طيمح تيفيك انياست كه اكثر دانشجو معنا نيامر بد نيا

 يتالش و دستاوردها تيفكي ،ي، انسجام اجتماع  دانشگاه
و اند  كرده يابيخود را در حد متوسط ارز يليتحص
فوق  يها از نظر مقوله لشانيدانشگاه محل تحص تيوضع
  .آنها به همراه داشته است يرا برا ينسب تيرضا
چندگانه در  ونيحاصل از رگرس جيپژوهش، نتا نيا در

 تيفيتالش، ك تيفياز ك انيمورد نقش ابعاد ادراك دانشجو
 ينيب شيدر پ يه و انسجام اجتماعمؤسس طيمح

 وزري ،يچون اوج يبا مطالعات افراد  آنان يدستاوردها
)Rios (ل ها  و)Hall ( يمثبت انسجام اجتماع تأثيراز نظر 

 سو هم يدانشگاه يرشد و تحقق دستاوردها ت،يبر موفق
 حي، )Pittman(من  تيپ   و با مطالعات ) 30و23و22(بود

)Yeh( لري، م )Miller( رزي، م )Meyers ( و آواندانو
)Avendano ( بر  انيتالش دانشجو تيفيك تأثيراز نظر
 سو هم يليو تحص يرشد فرد ،يريادگي

نقش   توان مي را بهتشا نيعلت ا  . )29و28و25و18و2(بود
و  ليمحل تحص يانسجام اجتماعي  شده رفتهيپررنگ و پذ

از نظر  يليتحص شرفتيتالش دانشجو در پ تيفيك
بودن قدرت تر  يقو. مختلف دانست يآموزش يها فرهنگ

 گريتالش نسبت به دو بعد د تيفيكي  كننده ينيب شيپ
 انيدانشجوي  انهياز نگرش تالش گرا يتواند حاك مي

موضوع باشد كه  نيتواند نشانگر ا مي باشد و يپزشك
و  طيمح تيفيمربوط به ك يها يآنها معتقدند كاست

و  تر بيشتوانند با تالش  مي دانشگاه را يانسجام اجتماع
  .دهند، جبران كنند مي كه شخصا انجام يبهتر
زن و  انينقش ابعاد ادراك دانشجو يحاصل از بررس جينتا

 يدانشگاه و انسجام اجتماع طيمح تيفيتالش، ك تيفيمرد از ك
با  پژوهش  نيآنان در ا يليتحص يدستاوردها ينيب شيدر پ

) Davis & Murrell(و مورل  سيويد چون يمطالعات افراد
 شتال تيفيبر ك تيجنس تأثير از نظر ) Knight( تيو نا

در  يبا پژوهش اوج ؛)34و20(است راستا  هم   انيدانشجو
 سو هم زيزن ن انيدانشجو نييپا يمورد انسجام اجتماع

ساكس و   ، )Garrison( سونيگر يها افتهيبا  يول .)30(است
 يدر مورد انسجام باال  )Sax, Bryant & Harper(همكاران 
و  ها علل تفاوت  ).35و24(ستيراستا ن زن، هم انيدانشجو
توان در اختالفات  مي را تيمربوط به جنس يها شباهت
متفاوت  يها از نگرش يدر جوامع مختلف ناش يفرهنگ

نسبت به جنس زن و مرد جستجو كرد كه خواه ناخواه بر 
نسبت به مسائل  زيو نگرش خود مردان و زنان ن تيذهن
 اتيدر روح گر،يبه عبارت د. است گذارتأثير رامونشانيپ

. تفاوت وجود دارد يجوامع مورد بررس يفرهنگ
زنان و  نيدر خصوص تعامالت ب ژهيوه ب ينيد يها آموزه

 يو تا حدودتر  مند مردان در كشور ما موجب قاعده
آنان داخل و خارج از  يماعشدن تعامالت اجتتر  رنگ كم

رود در تعامالت  مي احتمال به عالوه. دانشگاه شده است
 ليهم جنس خود، به دل انير دانشجويزن با سا انيدانشجو

شده  يتيحس حما نيگزيجا يزنان، حس رقابت اتيروح
  .باشد
موجود در  يمشخص شد كه انسجام اجتماع  نيهمچن

  مثبت وي  كننده ينيب شيپترين  يقو ل،يدانشگاه محل تحص
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ترين  فيدانشگاه ضع طيمح تيفيك و  معنادار 
 يليتحص يدستاوردها  معنادار  مثبت وي  كننده ينيب شيپ

و پاول  تايهس كومب قاتيكه با تحق است  مرد انيدانشجو
)Hess-Quimbita & Pavel (يدر مورد ادراك باال 

 راستا دانشگاه هم طيمرد نسبت به مح انيدانشجو
در مورد انسجام  يبا پژوهش اوج يول) 26(نيست
معموالً   )30(است سو هممرد  انيدانشجو يباال ياجتماع

كارمندان  ان،يدانشجو ريمرد با سا انيتعامالت دانشجو
دانشگاه نبوده و  طيمحمنحصر به  دياسات يو حت يادار

 يها نشست يبا برقرار زيدانشگاه ن طيدر خارج از مح
 جاديا يرا برا يتر بيشو دوستانه مدت زمان  يرسم ريغ
 يليتواند دل مي امر نيو ا دهند يتعامالت اختصاص م نيا

  .مرد باشد انيدانشجو يباال يانسجام اجتماع يبرا
مختلف  يها رشته انينقش ابعاد ادراك دانشجو يبررس
ه و انسجام مؤسس طيمح تيفيتالش، ك تيفياز ك يليتحص
نشان    آنان يليتحص يدستاوردها ينيب شيدر پ ياجتماع
 يمختلف ادراك متفاوت يها رشته انيدانشجو   داد كه

 يليفوق دارند و در واقع رشته تحص يها نسبت به مقوله
با  جينتا نيكه ا  شود مي يتلق نهيزم نيدر ا يمؤثرعامل 
و  ) Seymour & Hewitt( واتيو ه موريس قاتيتحق
 انيدانشجواصوالً   ).30و36(است هم راستا ياوج

 زانيدروس و م تيمختلف با توجه به ماه يها رشته
ي  شان هر كدام به نوبه رشته يو عمل يتئور يها واحد

 يفوق را در تحقق دستاوردها يها از مقوله يكيخود 
  .دانند مي ترمؤثرخود  يليتحص

 انينقش ابعاد ادراك دانشجو يحاصل از بررس جينتا
 طيمح تيفيتالش، ك تيفيمختلف از ك يليمقاطع تحص

 يدستاوردها ينيب شيدر پ يدانشگاه و انسجام اجتماع
فالورز  قيبا تحق پژوهش  نيدر ا   آنان يليتحص

)Flowers (انيدانشجو يباال ياز نظر انسجام اجتماع 
 ياما با پژوهش اوج  .)37(شدبا راستا نمي هم ،يكارشناس

 يكارشناس انيدانشجو نييپا ياز نظر انسجام اجتماع
مقاطع  انيدرمورد دانشجو نيهمچن  ).30(است سو هم

ي  كننده ينيب شيپترين  فيضع يارشد و دكتر يكارشناس
ترين  يقو يتالش دانشجو بود ول تيفيمثبت و معنادار ك

 يليتحص يستاوردهاي مثبت و معنادار د كننده ينيب شيپ
ارشد و  انيدانشجو يبرا يانسجام اجتماع بيبه ترت

 ليدل. بود يدكتر انيدانشجو يدانشگاه برا طيمح تيفيك
 يو ارزش يفكر يها دگاهيتوان در د مي تفاوت را نيا

جستجو  يليمقاطع مختلف تحص انيمتفاوت دانشجو
سن و تجربه  ليبه دل يمقطع كارشناس انيدانشجو. نمود
 يگروه يكارها تيهنوز به اهمتر  نييپا يو علم يليتحص

 يليتحص شرفتيپي  نهيده در زمسازن يو تعامالت اجتماع
 تيفيو ك يفرد يرو به كارها نيو از ااند  خود واقف نشده

دهند؛  مي يتر بيش يبهتر بها جيتالش خود در كسب نتا
تجربه  ليارشد به دل يمقطع كارشناس انياما دانشجو

 يدر واقع آنها به خوب ؛كنند مي برعكس آنها فكر ،تر بيش
خود  تيدر موفق يقو ينقش انسجام اجتماع تيبه اهم

و  طيمح تيفيبه ك يمقطع دكتر انيدانشجو .اند واقف شده
انجام  يخود برا ازيو امكانات مورد ن زاتيتجه

آنان كه در . دهند مي يتر بيش تياهم يعلم يها پژوهش
تالش كرده و  يكاف رخود به قد ليتحص يقبل يها سال

خود را به  ازيحال ناند  كرده رهيذخ يعلمي  اندوخته
كنند و  مي احساس تر بيشباال  تيفيبا ك يدانشگاه طيمح

 ليبه دل ژهيبو ؛دانند مي تالش خود تيفيآن را مقدم بر ك
مدرن و مجهز به  يها شگاهيمبرم آنان به آزما ازين

بر  ها شگاهيآزما تيفيمعتقدند كه ك ايامكانات روز دن
  .خواهد بود گذار تأثيرتالش آنان  تيفيك
حاصل از پژوهش حاضر  جيبر اساس نتا يكل طوربه  
سطح  يهدفمند جهت ارتقا يزيبرنامه ر  گردد  مي شنهاديپ

 يفرد يها يژگيبا شناخت و يعلوم پزشك يدانشگاهها
مساعد جهت  طيشرا    نيهمچن رد؛يصورت پذ انيدانشجو

دانشجويان فرآهم گردد كه  كسب دستاوردهاي بهينه توسط
ي  افزايش ارتباط بهينه    قياز طر انتو مي كار را نيا

افزايش انگيزه جهت تالش بيشتر       د،يدانشجويان با اسات
فرصتي براي  جاديا      دانشجويان در رابطه با اهداف دانشگاه،



  مرضيه كريمي  يليتحص يو دستاوردها يتجارب دانشگاه ،يفرد يها يژگيو
 

 http://ijme.mui.ac.ir )1(14؛ 1393فروردين / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  74

پس از گذشت   اي در ابتداي ورود به دانشگاه مشاوره حرفه
 جاديو ا  تحصيلي و در انتهاي تحصيل يك يا دو نيمسال 

هاي عمومي  براي رشد و ارزيابي منظم مهارت يرصتف
  .، ارتباط انجام دادمسألههمچون بكارگيري اطالعات، حل 

پژوهش اكتفا به  نيا يها تيمحدودترين  مهم از
 يده پاسخ نديدر فرآ. است فايخود ا يها پرسشنامه
مشخص شد كه اگر از  ها پرسشنامهبه  انيدانشجو

شد اطالعات  مي استفاده پرسشنامهمصاحبه به همراه 
 اريمورد پژوهش در اخت يها ريدر مورد متغتري  ديمف

  .گرفت مي محقق قرار
 يها پژوهش نسبت به پژوهش نينقاط قوت اترين  مهم از

دانشگاه معتبر  كيتوان به انتخاب  مي مشابه،ي  انجام شده
 يليمقاطع تحص يتمامتقريباً با سابقه، شامل كردن  يدولت

و كاربرد روش ارسال  يتا دكتر ياز كارشناس
استفاده از  ابزار پژوهش اشاره كرد؛ در واقع،  يكيالكترون
شود  مي باعث  ها پرسشنامه يكيالكترون رسالروش ا
داشته باشند و  اريدر اخت يتر بيشندگان وقت ده پاسخ

  .كامل كنند يتر بيشي  را با دقت و حوصله ها پرسشنامه
  

  گيري نتيجه
 يها يژگيلزوم توجه به و ديآ مي پژوهش بر نيآنچه از ا

به منظور تحقق  انيدانشجو يو تجارب دانشگاه يفرد
 يعلوم پزشك يها آنان در دانشگاه يليتحص يدستاوردها
 نيا رانين و مدمسؤوالچنانچه . سازد مي را آشكار
كرده و  يرا مهم تلق قيتحق نيحاصل از ا جينتا  ها دانشگاه

بردارند، اي  ارزنده يها آن گام شنهاداتيپ يرادر جهت اج
خود را تا  ينظام آموزش يو بهره ور ييبدون شك كارآ
  .خواهند داد شيافزا يحد قابل توجه

 بيجهت ترغ ييها سازي در واقع بهتر است بستر 
و  ياجتماع يها تيدر فعال تر بيشبه مشاركت  انيدانشجو
 يتعامل بهتر با كادر ادار نيدانشگاه و همچن يفرهنگ

 زيتالش دانشجو را ن تيفيك ياقدامات نيچن. رديصورت گ
و  يذهن يها خواهد كرد و موجب تحقق دستاورد متأثر

 زانيخواهد شد و م يآنان در حد قابل قبول يذهنريغ
 ،يآنها را در جهت تحقق اهداف مهم آموزش عموم شرفتيپ

 اي، و حرفه ياعاجتم يها يستگيو شا يفرد يرشد و بهساز
  .ديبهبود خواهد بخش يآموزش علوم و تكنولوژ

  
  قدرداني

اند  از تمام كساني كه در اين پژوهش با من همكاري داشته
.نمايم تشكر و قدرداني مي
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The Association between Personal Characteristics and Educational 
Experiences with Academic Achievement among Students of Shahid 

Sadoughi Medical University of Yazd 
 

Marziyeh Karimi1 
 

Abstract 
 
Introduction: In spite of the significance of achievement actualization in the development of educational 
quality, little investigation has been done in this regard. University administrators have a minute knowledge 
about students’ achievement fulfillment and the factors influencing this issue. Therefore, this study was 
performed to investigate the association of personal characteristics and educational experiences of the 
students with their academic achievements. 
Methods: This descriptive correlational study was conducted on the  students of Shahid Sadoughi Medical 
University within 2011-2012 academic years. Students were selected through random stratified sampling 
based on gender and discipline (n=300). The research tool was    the college students’  experiences 
questionnaire (CSEQ). Data was analyzed using descriptive statistics and multiple regression. 
Results:  All three dimensions of college   students’ experiences including perceptions of quality of 
environment, quality of   effort, and social integration are significant anticipators of their   academic 
achievements   respectively and predict 0.43 of achievements variance. In addition, students’ experiences 
inpredicting their academic achievement differ considering gender,  major, and educational level; it means 
that experience dimensions in male and female students predicted 0.38 and 0.31 of the achievement, 
respectively. Moreover, all dimensions of the experiences of health students predicted 0.31, allied health 
medicine students 0.38, nursing and midwifery students 0.43, medical students 0.22, and dental students 0.18 
of achievement variance. The predictability rate for bachelors, masters, and graduate students were 0.45, 
0.33, and 0.42, respectively. 
Conclusion:  Purposeful planning for promoting students' participation in on-campus activities as well as 
interaction with administratory personnel can affect students’ efforts and ground for fulfillment of their and 
non-intellectual achievements in an acceptable level. This not only can improve the efficacy of educational 
systems, but also helps students’ improvement regarding their educational objectives, individual promotion, 
and social and professional qualification 
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