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 تیفیآنان از ک یابیدر ارزش انیدانشجو یلیو تحص ینقش انسجام اجتماع

  رازیش یدر دانشگاه علوم پزشک علمی هیأتياعضا یعملکرد آموزش

يمحمد يمهد
*

  یهلنا قطرئ، 

  

  چکیده

 یلکرد آموزشعم تیفیآنان از ک یابیبا ارزش انیدانشجو یلیو تحص یانسجام اجتماع نیرابطه ب یبررس، پژوهش نای  هدف: مقدمه

  . بودرازیش یدر دانشگاه علوم پزشک علمی هیأت ياعضا

بود که با استفاده از روش  رازیش یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو هیشامل کل يجامعه آمار در این مطالعه توصیفی همبستگی: ها روش

عملکرد  تیفیو پرسشنامه کاي  نسجام مؤسسهابزار پژوهش شامل پرسشنامه ا. نفر انتخاب شدند 431اي  مرحلهاي  خوشه گیري نمونه

 یابی مدل با روش آماري ها شده و داده عینمونه توز انیدانشجو نیب ییایو پا ییکه پس از محاسبه روا، بود علمی هیأت ياعضا یآموزش

  . شد لیتحل يساختاراي  معادله

 ياعضا یآنان از کیفیت عملکرد آموزش یابیعنادار ارزشمثبت و م کننده بینی پیش، یبه طور تک انیدانشجو یانسجام اجتماع: نتایج

 ياعضا یآنان از کیفیت عملکرد آموزش یابیمثبت و معنادار ارزش کننده بینی پیش، انیدانشجو یلیانسجام تحص. است علمی هیأت

آنان از کیفیت  یابیر ارزشمثبت و معنادا کننده بینی پیش، زمان همبه طور  انیدانشجو یلیو تحص یاجتماع انسجام. است علمی هیأت

  . ندهستبرخوردار  یارائه شده از برازش مناسب يها که مدلهمچنین نتایج نشان داد . است علمی هیأت ياعضا یعملکرد آموزش

آنان  یابیبر ارزش علمی هیأتکارکنان و ، نساال همبا  انیموفق و تعامالت منسجم دانشجو یدانشگاهو  یلیتجارب تحص: گیري نتیجه

   .را تعیین نماید علمی هیأت ياعضا یآنان از کیفیت عملکرد آموزش تیمیزان رضا و گذارد یر میتأث

  

   ارزشیابی استاد، یعملکرد آموزش تیفیک، یلیانسجام تحص، یانسجام اجتماع: هاي کلیدي واژه
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مقدمه  

وزش عالی غیرممکن است که در براي یک مؤسسه آم

، توان، مجهز به علم و دانش علمی هیأتغیاب اعضاي 

بتواند آموزش و ، تعهد و انگیزه واقعیاي،  مهارت حرفه

 يها تفعالیاز آنجاکه . دینما ارائه تیپژوهش با کیفی

دنبال  یاهداف متفاوت علمی هیأتاعضاي  یآموزش

                                                
 يزیر برنامه و تیریمد گروه ،)اریدانش(، يمحمد يدکتر مهد: نده مسؤولنویس*

. رانیا، رازیش، رازیدانشگاه ش، یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب، یآموزش

m48r52@gmail. com  
گروه ، رازیالملل دانشگاه ش نیواحد ب یآموزش تیریارشد مد یکارشناس، یقطرئ هلنا

. رانیا، رازیش ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یآموزش يزیر و برنامه تیریمد

)helenaghatrei@yahoo. com (  

  8/7/94 :تاریخ پذیرش، 19/3/94: ، تاریخ اصالحیه3/2/94 :تاریخ دریافت مقاله

 یآموزش تیموفق هاي زمالكیبه همان نسبت ن کند؛ می

 يعملکرد اعضا تیفیک يبعد برا 9 نهیزم نای در .اند متنوع

، يا نقش حرفه: در نظر گرفته شده است علمی هیأت

ت، یو هدا سیارائه دروس، تدر تیریارتباطات، مد

 تیفیک نیو تضم یینظارت و راهنما، یفرهنگ یستگیشا

   .)1(کالس تیریو مد فیبازخورد، تکال تیفیعملکرد، ک

اساسی و مهم  استا آموزش یکی از وظایفر نای در

علمی بوده و ارتقا و ارزشیابی آن باید با  هیأت ياعضا

ي پژوهشی ها تو فعالی ها تمهارهمان جدیت که تقویت 

با . انجام شود، مورد توجه است علمی هیأت اعضاي

 ازآنها کی چیه، موجود یابهاي ارزشی وجودتنوع روش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 15

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3685-en.html


  یعلم أتیه ياعضا در ارزشیابی انیدانشجو یلیوتحص یانسجام اجتماعنقش   حمدي و همکارانمهدي م

http://ijme. mui. ac. ir   461/  )58( 15: 1394/مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

مام مدرسان در ت یعملکرد آموزش یابیبراي ارزش

). 2( ستیو کامالً مناسب ن دیمف، متفاوت طیشرا

از اعضا  یابیتنها روش ارزش یو گاه نتری جیرا

از  یکشور نظرخواه هاي در دانشگاه علمی هیأت

 یابیارزش هاي فرم لیاست که معموالً با تکم انیودانشج

. رسد  می به انجام انیتوسط دانشجواي  ژهیو

، است بهترین نوع ارزشیابی هاي دانشجویی ارزشیابی

توسط  ماًزیرادانشجویان تنها افرادي هستند که مستقی

در بهترین ، بنابراین. شوند می استادان آموزش داده

هاي  ارزشیابی نیهمچن). 3(قرار دارند یابشرایط ارزشی

ترین ابزار سنجش از تدریس متداول انیدانشجو

ا به عنوان ه اما استفاده از آن، است )4(اثربخشی تدریس

برانگیز  سؤالي قانونی کیفیت تدریس ها شاخص

دانشجویان به عنوان  از این که  با توجه به). 6تا4(است

ها و  منبع اصلی اطالعات از کیفیت آموزش در دانشکده

 نیاز محقق ياریبس). 7(شود نام برده می ها دانشگاه

به  دیبا انیدانشجو يها یابیکه ارزش کنند می دیتأک

در مورد عملکرد  یاز منابع متعدد اطالعات یکیعنوان 

 دحدو یبررس نیهمچن). 8(به کار گرفته شود یآموزش

که ارزشیابی دانشجو  نشان داد مقاله تحقیقاتی 2000

 .)9(استمعتبري از اثربخشی آموزش  گیري ابزار اندازه

ي تدریس ها تمهارحقایقی در مورد  نیهمچندانشجویان 

قدرت انتقال شفاهی و  ،همچون وقت شناسی استاد

توانند در  می و نمایندمیگزارش خوانایی خط وي 

). 10(ي تدریس کمک کنند ها سبکي ها شاخصتشخیص 

 علمی هیأت بر اساس آنچه ذکر شد اگر عملکرد اعضاي

، گردد یابیارز یبه صورت تخصص انیتوسط دانشجو

  ).4(دیافزایآموزش ب ییبر کارا تواند می

 یابیجود دارد که از اعتبار ارزو يادیز هاي پژوهش 

بر خالف آنچه تصور ، سیتدر تیفیدانشجو از ک

بر  مؤثراز عوامل  یکی). 11و7(کند می تیحما، شود می

 يعملکرد اعضا تیفیاز ک انیدانشجو یابیارزش

  . آنان است یو اجتماع یلیانسجام تحص، علمی هیأت

نظري در مورد  هاي سال گذشته مدل 27حدوددر

، متغیرهاي دانشجو با بررسی، دانشگاه دانشجویان

سازمانی و مسائل خاص همچون انسجام  متغیرهاي

تناسب ، ر مؤسسات آموزش عالیدانشجویان د

به طور  .اند مؤسسه را مورد آزمون قرار داده -دانشجو

گروه اصلی تقسیم  3توان به  ها را می کلی این مدل

انسجام هاي  مدل -2هاي روانشناختی  مدل - 1). 12(نمود

. هاي دانشجویان غیرسنتی مدل -3دانشگاه و -دانشجو

دانشگاه با مدل عملی  -انسجام دانشجو هاي شروع مدل

بنا شده ) 13(فراگرد ترك تحصیل دانشجوي لیسانس

که انواع مشابه انسجام  کند مدل ادعا می نای ؛ است

دانشجو تأثیر  يیا عدم بقابقا مستقیم بر بطور تواند می

عبارتی ترك تحصیل دانشجو نتیجه عدم  به، بگذارد

و برعکس انسجام  است انسجام دانشجو با محیط خود

هاي نظام اجتماعی و  کامل موجب تحقق خواسته

مدل مفهومی ترك تحصیل . گردد تحصیلی دانشکده می

 )15(و مدل طولی ترك تحصیل دانشجو) 14(دانشجو

 )13(مدل عملی فراگرد ترك تحصیل دانشجوي لیسانس

 بکارگیري تئوري مبادله در تعیین. ندگسترش داد را

اهداف  کننده انسجام تحصیلی و اجتماعی دانشجو تعیین

اگر منافع دریافت ، است و سطوح تعهد سازمانی وي

دانشجویان در ، ها باشد از هزینه تر بیشها شده دانشکده

پاداش زیاد و  ها تمانند و اگر دیگرفعالی مؤسسه می

دانشجویان تصمیم به ترك ، شندهزینه کم داشته با

  . گیرند تحصیل می

انسجام تحصیلی موفقیت آمیز براساس عملکرد 

تحصیلی و انسجام اجتماعی براساس رشد و فراوانی 

و  علمی هیأتن و ساال همتعامل مثبت دانشجو با 

. شود می دهفوق برنامه سنجیي ها ترکت در فعالیمشا

گرد ترك مدل عملی فراعامل انسجام اجتماعی در 

بر اساس موارد و ) 13(تحصیل دانشجوي لیسانس

ساخته و  علمی هیأتکیفیات تعامل دانشجویان با اعضاء 

 -مدل تعامل غیررسمی دانشجو. توصیف شده است
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بر اهمیت تعامل و ارتباط غیررسمی ) 13(علمی هیأت

بر نقش  وتأکید نموده است  علمی هیأتدانشجو با 

ارتباط (عوامل سازمانی، اي هاي زمینه تعاملی ویژگی

در ) و دیگر تجارب دانشگاهی علمی هیأتغیررسمی با 

رشد شخصی ، هاي آموزشی آرمان، رضایت از دانشگاه

محوریت ، در دانشگاهبقا موفقیت تحصیلی و ، و ذهنی

در  )14(مدل مفهومی ترك تحصیل دانشجو. استداده 

عوامل بر  این، است لمورد عوامل مؤثر بر ترك تحصی

اجتماعی و شخصی گزینش ، امدهاي تحصیلیپی

اما ، کند ي دانشجویان تاکیدمیپذیر سازمانی و جامعه

و کارکنان  علمی هیأتن دانشجو در مقایسه با ساال هم

در این مدل . ي هستندپذیر مهم ترین نمایندگان جامعه

روانشناختی و محیطی بر ، اجتماعی، عوامل تحصیلی

تناسب سازمانی و تعهد  ،دانشگاهی نمرات، يپذیر جامعه

بر ) 15(یمدل علی عموم. گذارند سازمانی تأثیرمی

یت دانشگاه براي بهبود بقاي مسؤولمشارکت دانشجو و 

 مشارکت دانشجو یعنی میزان. نماید دانشجو تمرکزمی

و روانی که وي به تجربه تحصیلی خود  فیزیکی انرژي

  . دهد اختصاص می

 هیگفت نظر توان فوق می هاي توجه به مدل با

 دو نوع نای يبرا ينقطه آغاز انیدانشجو) 16(يریادگی

 انیهستند که دانشجو ییرفتارها یلیانسجام تحص. است

مانند شرکت در ، شوند یم آن ریدرگ یدر سطح دانشگاه

استفاده از ، علمی هیأت يبا اعضا یجلسات مشترك علم

. کالس کیآکادم يها تفعالیرکتابخانه و حضور د

دانشگاه از  طیبه تناسب دانشجو با مح یلیانسجام تحص

. دهد و کارکنان رخ می یعلم هیأت يتعامل با اعضا قیطر

 تیدهنده تطابق رضا نشان، دانشجو یلیانسجام تحص

موجود دانشگاه مانند کسب  يبا هنجارها يبخش و

دانشجو از  تیرضا کننده ومنعکس) 17(است ینمره قبول

). 18(است  یلو انتخاب رشته اص یلیتحص شرفتیپ

: وجود دارد یلیراستا دو نوع انسجام تحص نای در

دانشجو با دانشگاه  وندیبه پ که یلیتحص یانسجام رسم

اشاره  يریادگیه در ارتباط با مطالعه و مؤسسای

که به ارتباط  یلیتحص یررسمیو انسجام غ) 19(دارد

 طیخارج از مح انیو دانشجو علمی هیأت يضااع نیب

  ). 20(شود میدانشگاه مربوط 

مربوط به مشارکت  يبه عنوان رفتارها یانسجام اجتماع

مانند شرکت دانشجو در  شود می فیتعر یاجتماع

 انیدانشگاه مانند مالقات با دانشجو یاجتماع يها تفعالی

و  هفوق برنام يها فعالیتکردن دوستان در  دایپ، گرید

در محوطه  یو فرهنگ یاجتماع هاي حضور در برنامه

 یبیاغلب به صورت ترک یانسجام اجتماع). 21(گاهدانش

دانشگاه و  دیاسات نین و تعامالت بساال هماز تعامالت با 

در واقع انسجام ). 22(شود می گیري اندازه انیدانشجو

 هاي کننده بینی پیشبه عنوان  یلیو تحص یاجتماع

به ). 23(اند شده یمعرف یدانشگاه یدگاز زن تیرضا

 انیدانشجو یلیو تحص جتماعیعالوه سطح انسجام ا

آنان در سال اول  تیو موفق لیادامه تحص کننده بینی پیش

سال  يدانشجو کیکه  نای يبرا نیبنابرا. است دانشگاه

 یدانشگاه یزندگ يها به طور موفق با تمام جنبه یاول

و  یدر هر دو حوزه اجتماع یستیباانسجام  ابدیتطابق 

انسجام اجتماعی  بر اساس مدل). 24(رخ دهد یلیتحص

مربوط به روابط  يریادگی هاي طیمح سازي فعالَ،)22(

دیگر  وهشژپ. شود می انیو دانشجو استاد انیمتقابل م

 يو انرژ زشیانگتر  منسجم انیدانشجو، دهد نشان می

 یکه در زندگ یانیدانشجو. دارند يتر بیش یعاطف

 اند، شدهتر  کپارچهیخود  یلیصتح طیمح یاجتماع

 یاز خوداثربخش، دارند يتر بیش یلیصتح شرفتیپ

و مؤثر بودن خود را در  ییبرخوردارند و توانا يباالتر

 یاجتماع یکپارچگی. )25(کنند می یابیارز يحد باالتر

هر جا . آنها توازن دارد یعلم یکپارچگیبا  انیدانشجو

که دانشجو قادر به ایجاد ارتباطات مثبت و کافی با 

، بخش نباشداف رضایتن خود و ایجاد اهدساال هم

در زندگی  يتر کماحتماالً احساس انزوا و انسجام 

  ). 26(اجتماعی خود خواهد داشت
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بر تأثیر مثبت انسجام ) 30تا27(متعدد يها پژوهش

اجتماعی بر احساس خوداثربخشی مثبت دانشجو تأکید 

اندکه انسجام  دریافته گریاند و همچنین تحقیقات د نموده

نقش مثبتی را در احساس رضایت  انیاجتماعی دانشجو

 مطالعات انجام شدهنتایج . )35تا31(نماید می فاای  بقاویا 

اجتماعی بر موفقیت و رشد  در زمینه تأثیر انسجام

نیز نشانگر تأثیر مثبت این متغیر بر موفقیت  انیدانشجو

 تحقیقاتهاي برخی یافته. )52تا36(و رشد دانشجو است

و  انیاجتماعی دانشجو نشانگر تأثیر مثبت انسجام

کارمندان و ، علمی هیأتآنها با  تر بیشتعامالت 

نتایج  .)50و49( است سایردانشجویان برخوداثربخشی

 انیبررسی تأثیر انسجام اجتماعی بر رضایت دانشجو

  .)58تا53(که این تأثیر مثبت و معنادار است نشان داد

در زمینه تأثیر انسجام اجتماعی بر موفقیت و رشد 

نشانگر تأثیر مثبت این متغیر بر ها یافتهنیز  انینشجودا

 ،نشان داد یپژوهش يها افتهی. موفقیت و رشد آنها است

و  انیدانشجو یابیارزش نیب یمثبت اما کم یهمبستگ

که  یانیدانشجو یعنی ؛نمره مورد انتظار وجود دارد

که  ینسبت به کسان، در درس دارند يانتظار نمره باالتر

 لیتما يباالتر یابیبه ارز، دارند تري نییي پا هانتظار نمر

 يزمان و روز نشان داد که یپژوهش جینتا .)57(دارند

 یابیارز جیتواند نتا می، شود می سیدرس تدر کیکه 

. )58(قرار دهد تأثیراز استاد را تحت  انیدانشجو

که در  ییها درس یاثربخش، کنند تصور می انیدانشجو

 لیبه دل، شوند روز ارائه میدر اواخر  یبرنامه هفتگ

، ریاخ هاي پژوهش. ابدی طول روز کاهش می یخستگ

 دشانیاز اسات انیدانشجوبندي  نمرات و رتبه نیارتباط ب

و  هیباتجز یپژوهش). 64تا59(دهد قرار می تأییدرا مورد 

آن بر  تأثیراز نمرات مورد انتظار و  ونیرگرس لیتحل

 شیزابا اف دیاساتنشان داد که  انیدانشجوبندي  رتبه

توانند نمرات رتبه  می انیدانشجو ینمرات کالس

از  شیب یبررس جینتا ).60(دهند شیخودشان را افزا

 نیب يرابطه معنادارنشان دادکه ، یمقاله پژوهش 400

استادان توسط  یابیو ارزش انینمره دانشجو

 گرید هايپژوهش). 62( وجود ندارد انیدانشجو

 که البتهند را گزارش نمود يرمثبت و معنادا یمبستگه

ها  پژوهش جینتا). 63(بوده است فیارتباط ضع نای 

 دیاز عملکرد اسات تیرضا نیاز تفاوت معنادار ب یحاک

مطالعات  نای با توجه به). 64(استمختلف  يها در رشته

 یمثبت و در برخ یدر برخ یهمبستگ بیضر این که و

 نای در رت قیو عم تر بیش یررسبه ب ازیاست ن یمنف

  . شوداحساس می نهیزم

 تیفیپژوهش به ک نای  توجه لیاز دال یکیواقع  در

نکته  نای در یستیرا با علمی هیأت يعملکرد اعضا

ین چالش براي کیفیت نظام تر مهم جستجو کرد که

به  رایز، است ها دانشگاه دیکیفیت اسات، آموزش عالی

 ها هطرز قابل توجهی در بهبود کیفیت آموزشی دانشگا

 يعملکرد اعضا تیفین مطالعه کیبنابرا). 65(است مؤثر

 ندهیآ  هاي  مطلوب برنامه گیري میدر امر تصم علمی هیأت

 تیدر اهم. واقع شود مؤثر تواند ها می در دانشگاه

گفت که  توان می، دانشجو یلیو تحص یانسجام اجتماع

مانند مالقات با  ییکه در رفتارها یانیانشجود

فراتر از  هاي دوست شدن در برنامه، گرید انیدانشجو

و  یاجتماع يدادهایو شرکت در رو یبرنامه کالس

که منجر به . از دانشگاه رونیدر محوطه ب یفرهنگ

، ندنمای نمی شرکت، شود می یلیو تحص انسجام اجتماعی

  ). 5(دانشگاه را ترك خواهند کرد ادیز یلیبه احتمال خ

 یضر به بررسپژوهش حا، موارد فوق تیدرك اهم با

با  انیدانشجو یو اجتماع یلیانسجام تحص نیرابطه ب

 علمی هیأت يعملکرد اعضا تیفیآنان از ک یابیارزش

اساس انسجام  نای بر. پرداخت یدانشگاه علوم پزشک

سه  يدارا، پنهان اول نیب شیپ ریبه عنوان متغ یاجتماع

ن و ساال همدانشجو با گروه  تآشکار تعامال ریمتغ

دانشجو و  شرفتیپ نهیدر زم دیاسات ینگران و دیاسات

 ریبه عنوان متغ زین یلیانسجام تحص. است او سیتدر

 شرفتیآشکار پ ریدو متغ يدارا، دوم پنهان نیب شیپ
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 مند دانشجو هدف یو تعهدات دانشگاه يو فکر یلیتحص

به  علمی هیأت ياعضا یعملکرد آموزش تیفیو ک است

آشکار نقش  ریمتغ 9 يمالك پنهان دارا ریعنوان متغ

و  سیتدر، ارائه دروس تیریمد، ارتباطات، يا حرفه

 نیو تضم یینظارت و راهنما، یفرهنگ یستگیشا، تیهدا

 کالس تیریو مد فیتکال، بازخورد تیفیک، عملکرد تیفیک

  . است

  

  ها روش

. بود یاز نوع همبستگ یفیتوص این پژوهش یک مطالعه

 6383( انیجوي دانش شامل کلیه پژوهش يجامعه آمار

 گیري روش نمونه. بود رازیش یدانشگاه علوم پزشک) نفر

 نای به، بوداي  مرحلهاي  خوشه گیري نمونه، پژوهش

 دانشگاه رمجموعهیز يها رشته ابتدا از بین، صورت که

از % 30ها انتخاب و سپس  رشته% 30 یعلوم پزشک

ها به عنوان نمونه انتخاب  سال آخر این رشته يها کالس

  . شدند

زن و مرد در  انیجامعه دانشجو عیبر اساس نسبت توز

و  یراپزشکیپ يها مختلف، در دانشکده يها دانشکده

زن و  انیانشجوداز  يتر تعداد بیش ییو ماما يپرستار

مرد  انیاز دانشجو يتر تعداد بیش یدر دانشکده پزشک

فاوت قابل تها  دانشکده ریدر سا. انتخاب شدند

و مرد نمونه وجود  زن انیدانشجو نیاي ب مالحظه

  .)1 جدول(نداشت

حجم نمونه آماري دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی : 1جدول 

  شیرازبر اساس جنسیت و دانشکده

  جمع  زن  مرددانشکده  ردیف

  100  67  33  پیراپزشکی1

  75  52  23  پرستاري و مامایی  2

  67  32  35  دندانپزشکی  3

  59  31  25  داروسازي  4

  129  54  75  پزشکی  5

  430  236  194    جمع

  

از پرسشنامه  یلیو تحص یسنجش انسجام اجتماع يبرا

استفاده ) 1980، ینیپاسکارال و ترنز( اي انسجام مؤسسه

از نوع اي  نقطه 5گویه  29این پرسشنامه شامل . )66(شد

، ادیز، ادیز یلیخ: از تندعبار کرتیل نهیگز 5بود  کرتیل

بعد  5از ، رسشنامهپ هاي هیگو. کم یلیکم و خ، متوسط

 ،)هیگو 7(ن ساال همتعامالت گروه  :است شده لیتشک

 نهیدر زم دیاسات ینگران ،)هیگو 4( دیتعامل با اسات

 شرفتیپ ،)هیگو 5(او  سیدانشجو و تدر شرفتیپ

و اي  سهو تعهدات مؤس) هیگو 7( يو فکر یلیتحص

پرسشنامه توسط  نای ییمحتوا ییروا). هیگو 6(مند  هدف

 همبستگی ضریب(گویه  استفاده از روش تحلیل محقق با

نفر از  30در ) ها با نمره کل مقیاس ها مقیاس يها هیگو

دانشجویان گروههاي مختلف دانشگاه علوم پزشکی 

تعامالت گروه  يبرا 47/0 بیضرا ،محاسبه گردید

 ینگران يبرا 52/0، دیتعامل با اسات يبرا 77/0، نساال هم

 67/0، او سیدانشجو و تدر شرفتیپ نهیدر زم دیاسات

تعهدات  يبرا 58/0، يو فکر یلیتحص شرفتیپ يبرا

 نیا قابل قبول ییاز روا یحاک مند و هدفاي  مؤسسه

 بیبا استفاده از ضر زین آن ییایپا. باشد یم پرسشنامه

 بیکه ضرا دیتوسط محقق محاسبه گرد کرونباخ يآلفا

عامل با ت يبرا 92/0، نساال همتعامالت گروه  يبرا 60/0

 شرفتیپ نهیدر زم دیاسات ینگران يبرا 73/0، دیاسات

و  یلیتحص شرفتیپ يبرا 61/0، او سیدانشجو و تدر

 یمند حاک و هدفاي  تعهدات مؤسسه يبرا 75/0، يفکر

  .است پرسشنامه نیا قبول قابل ییایاز پا

با استفاده از  علمی هیأت يعملکرد اعضا تیفیک 

 يلکرد اعضاعم تیفیک یابیپرسشنامه ارزش

ساخته  کرتیلاي  نقطه5که به صورت ) 68(علمی هیأت

ارائه  تیریمد، ارتباطات، يا شده و در نه بعد نقش حرفه

نظارت و ، یفرهنگ یستگیشا، تیو هدا سیتدر، دروس

، بازخورد تیفیک، عملکرد تیفیک نیو تضم ییراهنما

 ییروا. شده استبندي  کالس طبقه تیریو مد فیتکال

 علمی هیأت يعملکرد اعضا تیفیک  اسیمق ییمحتوا
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گویه  با استفاده از روش تحلیل زیتوسط محقق ن

با نمره کل  ها مقیاس يها هیگو همبستگی ضریب(

نقش  يبرا 85/0 بیمحاسبه گردید که ضرا) ها مقیاس

ارائه  تیریمد يبرا 82/0، ارتباطات يبرا 83/0، اي حرفه

 يابر 83/0، تیو هدا سیتدر يبرا 80/0، دروس

 81/0، سیتدر تیفینظارت بر ک 80/0، یفرهنگ یستگیشا

 يبرا 74/0و  فیتکال يبرا 54/0، بازخورد تیفیک يبرا

ي  قابل قبول پرسشنامه ییاز روا یحاک، کالس تیریمد

  اسیمق ییایپا. علمی است هیأت يعملکرد اعضا تیفیک

 بیبا استفاده از ضر، علمی هیأت يعملکرد اعضا تیفیک

 بیکه ضرا دیتوسط محقق محاسبه گرد اخکرونب يآلفا

 86/0، ارتباطات يبرا 89/0، اي نقش حرفه يبرا 91/0

، تیو هدا سیتدر يبرا 77/0، ارائه دروس تیریمد يبرا

 تیفینظارت بر ک 74/0، یفرهنگ یستگیشا يبرا 79/0

 فیتکال يبرا 77/0، بازخورد تیفیک يبرا 79/0، سیتدر

قبول  قابلی یایاز پا یحاک، کالس تیریمد يبرا 75/0و 

. علمی است هیأت يعملکرد اعضا تیفیي ک پرسشنامه

معادله  یابیت پژوهش از مدل سؤاال لیتحل يبرا

 ،Lisrel 8.54و  SPSS-16افزار  نرمکمک با  يساختار

  . استفاده شد

  

  نتایج

مربوط به گروه  کیبخش ابتدا اطالعات دموگراف نای در

 يرهایستاندارد متغو انحراف ا نیانگیمنمونه و سپس

ها  مدل لیبه تحل در ادامهپژوهش ارائه خواهد شد و 

  . ت پژوهش پرداخته خواهد شدسؤاالمطابق با اهداف و 

انسجام  یفیآمار توص يها شاخص) 2(جدول در

 آموزشیعملکرد تیفیک و یلیانسجام تحص ،یاجتماع

توان  می به دست آمده ریبر اساس مقاد. آورده شده است

 نیانگیم نیباالتر یانسجام اجتماع ریمتغ دره برد ک یپ

انسجام  ریدو بعد متغ نیاز ب، دیمتعلق به تعامل با اسات

و  یلیتحص شرفتیمتعلق به پ نیانگین میباالتر یلیتحص

 یکیفیت عملکرد آموزش رینه بعد متغ نیاز ب نیهمچن

  . استاي  متعلق به نقش حرفه نیانگیم نیباالتر

  مار توصیفی متغیرهاي پژوهششاخص هاي آ: 2جدول 

ابعادمتغیر
میانگین و 

  انحراف معیار
  کشیدگی  کجی  تعداد

  انسجام اجتماعی

êî!å±êæ!è!!!æåå!å!éèå!!08/078/0تعامل با گروه همساالن

î  تعامل با اساتید ç!å±ëí!è!!!åë!î î!!éçë!!78/0-  03/0-  

ëç!å±éç!è!!!êè!î  نگرانی اساتید î!!éçí!!31/0-  25/0

  تحصیلیانسجام 
ì  پیشرفت تحصیلی ì!å±ì í!è!!!êè!î î!!éçí!!12/2  62/20

êì!å±åë!è!!!êè!î  تعهد به هدف î!!éçí!!80/009/2

  کیفیت عملکرد آموزشی

í  اي نقش حرفه í!å±î ë!è!!!æåå!å!éèå!!12/1-78/0

íارتباطات í!å±í ë!è!!!æåå!å!éèå!!07/1-60/0

í  مدیریت ارائه ي دروس ë!å±ì é!è!!!æåå!å!éèå!!74/0-10/0-

í  تدریس و هدایت æ!å±ëì!è!!!æåå!å!éèå!!62/0-16/0-

í  شایستگی فرهنگی ì!å±ëë!è!!!í è!î í!!éçê!!71/0-11/0

í  نظارت و تضمین ç!å±ëë!è!!!í è!î í!!éçê!!69/0-21/0-

î  کیفیت بازخورد å!å±ì é!è!!!ì ë!î î!!éçî!!83/0-01/0-

ëî!å±éî!è!!!èå!î  تکالیف î!!éçì!!14/0-07/0-

ì  ت کالسمدیری è!å±ëç!è!!!êè!î î!!éçí!!43/0-27/0-
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 انیدانشجو یابیارزش بینی پیشمدل ، 1بر اساس نمودار 

بر اساس انسجام  علمی هیأت يعملکرد اعضا تیفیاز ک

دهد انسجام  نشان می هآنان برازش دارد ک یاجتماع

مثبت و معنادار ، میبه طور مستق، انیدانشجو یاجتماع

 ياعضا ییت عملکرد آموزشآنان از کیف یابیارزش

. کند می بینی پیشرا ) β=82/0و  <01/0p(علمی  هیأت

 یابیو ارزش یانسجام اجتماع نیرابطه ب يبراtمقدار

) 04/14( علمی هیأت يعملکرد اعضا تیفیاز ک انیدانشجو

، در مطالعه حاضر. معنادار است 01/0که در سطح  است

 60/114( يبه درجه آزاد يبا توجه به نسبت مجذور کا

قرار  تأییدمدل مورد  یبرازش کل) 54/2معادل  45به 

 ییکویشاخص ن(GFIریباال بودن مقاد نیهمچن. ردیگ می

شاخص ( NNFIبرازش يها شاخص) 88/0= برازش

= یقیشاخص برازش تطب(CFI،)96/0=برازش هنجار شده

97/0(،IFI )بودن نییوپا) 97/0= شیشاخص برازش افزا 

 شهیر نیانگیذور ممج يخطا(SRMRيخطا شاخص

؛ کنند می تأییدمدل را  یبرازش کل) 04/0= استاندارد شده

 نیانگیمانده م یباق( RMSEAياما مقدار باال

مدل  نای جینتا میتعم P-valueومعنادار بودن 09/0=شهیر

  . سازد میهمراه  اطیبه جامعه را با احت

  

  
Chi-Square=114.60, df=45, P-value=0.00000, RMSEA=0.094  

بینی ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضاي  پیش: 1نمودار 

  هیأت علمی بر اساس انسجام اجتماعی دانشجویان

  

 یابیارزش بینی پیشمدل ، 2بر اساس نمودار شماره 

بر  علمی هیأت يعملکرد اعضا تیفیاز ک انیدانشجو

 نشانآنان برازش دارد که  یلیاساس انسجام تحص

، میبه طور مستق، انیدانشجو یلیدهد انسجام تحص می

 یآنان از کیفیت عملکرد آموزش یابیمثبت و معنادار ارزش

 بینی پیشرا ) β=82/0و  <01/0P( علمی هیأت ياعضا

و  یانسجام اجتماع نیرابطه ب يبراtمقدار. کند می

 يعملکرد اعضا تیفیاز ک انیدانشجو یابیارزش

. استمعنادار  01/0که در سطح  است) 04/14( علمی هیأت

به درجه  يبا توجه به نسبت مجذور کا، در مطالعه حاضر

مدل  یبرازش کل) 88/2معادل  42به  34/121( يآزاد

باال بودن  نیهمچن. ردیگ می قرار تأییدمورد 

 يها شاخص) 88/0= برازش ییکویشاخص ن(GFIریمقاد

= شاخص برازش هنجار شده( NNFIبرازش

98/0(،CFI)99/0= یقیشاخص برازش تطب(،IFI ) شاخص

 شاخص بودن نییوپا) 99/0= شیبرازش افزا

استاندارد  شهیر نیانگیمجذور م يخطا(SRMRيخطا

 نیانگیمانده م یباق( RMSEAیومقدار منطق) 03/0= شده

اما  ؛کنند می تأییدمدل را  یبرازش کل زین) 08/0=شهیر

مدل به جامعه را با  نای جینتا میتعمP-valueمعنادار بودن 

  . سازد می همراه اطیاحت

  
Chi-Square=121.34, df=42, P-value=0.00000, RMSEA=0.081,

بینی ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضاي  پیش :2نمودار 

علمی بر اساس انسجام تحصیلی دانشجویان هیأت

  

  

 انیدانشجو یابیارزش بینی پیشمدل ، 3بر اساس نمودار 
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انسجام  بر اساس علمی هیأت يعملکرد اعضا تیفیاز ک

برازش دارد که  زمان همآنان به طور  یلیتحصو  یاجتماع

و ) β=54/0و  <01/0p(یدهد انسجام اجتماع می نشان

به طور ، انیدانشجو) β=31/0و  <01/0p(یلیتحص

آنان از کیفیت عملکرد  یابیمثبت و معنادار ارزش، میمستق

. کند می بینی پیشرا  علمی هیأت ياعضا یآموزش

 یابیو ارزش ین انسجام اجتماعیبطه برا يبراtمقدار

) 04/14( علمی هیأت يعملکرد اعضا تیفیاز ک انیدانشجو

نقش  ،مرحله نای در. معنادار است 01/0که در سطح  است

به طور  انیدانشجو یلیو تحص یمعنادار انسجام اجتماع

 یآنان از کیفیت عملکرد آموزش یابیدر ارزش زمان هم

، در مطالعه حاضر. ددرگ می مشخص علمی هیأت ياعضا

 89/137( يبه درجه آزاد يبا توجه به نسبت مجذور کا

 قرار تأییدمدل مورد  یبرازش کل) 62/2معادل  53به 

 ییکویشاخص ن(GFIریباال بودن مقاد نیهمچن. ردیگ می

شاخص ( NNFIبرازش يها شاخص) 90/0=برازش

شاخص برازش (CFI،)97/0= برازش هنجار شده

) 99/0= شیشاخص برازش افزا( IFI،)98/0= یقیتطب

مجذور  يخطا(SRMRيبودن شاخص خطا نییوپا

مدل را  یبرازش کل 04/0=استاندارد شده شهیر نیانگیم

مانده  یباق( RMSEAيکنند اما مقدار باال می تأیید

 میتعمP-valueومعنادار بودن 09/0= شهیر نیانگیم

   .زدسا می همراه اطیمدل به جامعه را با احت نای جینتا

  
Chi-Square=137.89, df=53, P-value=0.00000, RMSEA=0.090  

بینی ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضاي  پیش :3نمودار 

  علمی بر اساس انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان هیأت

  

  بحث

پژوهش حاکی از آن است که انسجام  نای ي یافته نینخست

بت و معنادار مث کننده بینی پیش، انیدانشجو یاجتماع

 ياعضا یآنان از کیفیت عملکرد آموزش یابیارزش

    .است علمی هیأت

 سو هم یمطالعات قبل يها افتهیاز  یبرخ با افتهی نای

 کند یمدل انسجام دانشجوـ دانشگاه ادعا م). 13و12(است

 قاب، تیعدم موفق ای تیموفق يبر رو تواند یکه انسجام م

 افتهی نید و همچنبگذار تأثیردانشجو  يعدم بقا ای

 لیکه تما یانیاز آن است که دانشجو یحاک یپژوهش

به  يدر دانشگاه را دارند نمره باالتربقا به  يتر بیش

 ياز سو. )53(دهند یم یعملکرد آموزش تیفیک یابیارز

 یعلم یکپارچگیبا  انیدانشجو یاجتماع یکپارچگیگرید

، رت کپارچهی انیکه دانشجو يبه طور، آنها توازن دارد

 يها از مشارکت یکی). 26(.دارند يتر بیش یمشارکت علم

 یابیمشارکت در ارزش توان یرا م انیدانشجو یعلم

با توجه به  نیبنابرا. نام برد یعملکرد آموزش تیفیک

است که  یهیبه دست آمده بد  افتهیاوصاف ذکر شده و 

آنان از کیفیت  یابیبر ارزش انیدانشجو یانسجام اجتماع

  ). 66(باشد گذارتأثیر علمی هیأت ياعضا یزشعملکرد آمو

انسجام  پژوهش حاکی از آن است که نای گرید ي یافته

مثبت و معنادار  کننده بینی پیش، انیدانشجو یلیتحص

 ياعضا یآنان از کیفیت عملکرد آموزش یابیارزش

 نیشیپ يها افتهیاز  یبا برخ افتهی نای  .است علمی هیأت

  ). 23(هماهنگ است

کننده اهداف و سطوح   تحصیلی دانشجو تعیین انسجام

مدل  نای  يبر اساس ادعا، باشد می وي سازمانی عهدت

 ،برخوردار است یلیکه دانشجو از انسجام تحص یزمان

از موارد داشتن تعهد  یکی. دارد زین ییباال یتعهد سازمان

است که در  یعینسبت به وقا تیمسؤولباال احساس 

آن  یاحتمال نییتب کی، نیبنابرا. افتد یسازمان اتفاق م

برخوردارند  یلیکه از انسجام تحص یانیدانشجواست که 
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 یکیو  ندینما یدانشگاه احساس تعهد م عینسبت به وقا

عملکرد  تیفیمناسب از ک یابیتعهدات ارزش نای از

با توجه به  نیبنابرا. است علمی هیأت ياعضا یآموزش

است که  یهیبدبه دست آمده   افتهیاوصاف ذکر شده و 

آنان از کیفیت  یابیان بر ارزشیدانشجو یلیانسجام تحص

  .باشد گذارتأثیر علمی هیأت ياعضا یعملکرد آموزش

در  انیدانشجو یلیو تحص یتوان انسجام اجتماع یبررس

 یعملکرد آموزش تیفیآنان از ک یابیارزش بینی پیش

نشان  رازیش یدانشگاه علوم پزشک علمی هیأت ياعضا

 یلیو تحص یهر دو نوع انسجام اجتماعداد که 

 یابیمثبت و معنادار ارزش کننده بینی پیش، انیدانشجو

. است علمی هیأت ياعضا یشآنان از کیفیت عملکرد آموز

 ها پژوهشبرخی  جیپژوهش حاضر با نتا جینتا

  . )14تا12(باشد یراستام هم

 - نمونه مدل تعامل غیررسمی دانشجو يبرا

یت تعامل و ارتباط غیررسمی بر اهم) 12(علمی هیأت

تاکید نمود و بر نقش تعاملی  علمی هیأتدانشجو با 

ارتباط غیررسمی (انسجام دانشجو ، اي هاي زمینه ویژگی

در رضایت از ) علمی و دیگر تجارب دانشگاهی أتبا هی

، و ذهنی شخصیرشد ، ي آموزشیها آرمان، دانشگاه

. ده استمحوریت دا، در دانشگاهبقا موفقیت تحصیلی و 

تابعی از تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم  يبقا، مدل نای در

اي  هاي زمینه ویژگی. باشد یمجموعه اصلی متغیرهام 5

شود تا میزان تأثیر  می دانشجو با محیط سازمانی ترکیب

، نساال همدانشجو با  تتعامال(یآنها بر انسجام اجتماع

جام به عبارتی انس، را بسنجد) علمی هیأتکارکنان و 

گذارند تا میزان  بر تالش دانشجو تأثیرمی یاجتماع

سطح باالي . و موفقیت دانشجو را تعیین نمایندبقا احتمال 

اهداف و تعهد فرد براي ، انسجام تحصیلی و اجتماعی

نموده و  تجهت ماندن در دانشکده را تقوی گیري تصمیم

سطح پایین انسجام منجر به حالی که در ، دهد افزایش می

براي ترك  گیري گرددکه نهایتا به تصمیم نگی میبیگا

در مدل ) Tinto ()13(تینتو نیهمچن. انجامد تحصیل می

یت دانشگاه براي مسؤولخود بر مشارکت دانشجو و 

مشارکت دانشجو . نماید بهبود بقاي دانشجو تمرکزمی

ربه و روانی که وي به تج ییعنی میزان انرژي فیزیک

دهد که به عنوان انسجام  تحصیلی خود اختصاص می

در این مدل تحت  يبقا. شود می شناخته یلیتحص

و تجارب آموزشی است که دانشجو را  ها سیاستتأثیر

این تئوري در . کند میوادار به تالش و صرف انرژي

تالش براي بررسی تأثیرات محیطی در رشد دانشجو 

سازمانی هاي  است که رویه تقدبوده و مع

توانندتأثیرمستقیمی بر یادگیري و رشد دانشجو داشته  می

 یبه عنوان بخش براي مثال حضور منظم در کالس، باشند

تواندتأثیرمستقیمی بر زمان و  می يو یلیاز انسجام تحص

در مدل  .)14(میزان تالش دانشجو در کالس داشته باشد

گرچه تصمیم دانشجو ، ودانشج لیترك تحص یمفهوم

رفتار ترك  کننده بینی ترین پیش ترك تحصیل قوي براي

نقش دسته متغیرهاي اما ، استتحصیل دانشگاهی 

اي  سازمانی و زمینه، محیطی، یلیتحص، نگرشی و پیامدي

را در توضیح واریانس ترك تحصیل  یو انسجام اجتماع

 یلیتحص يرهایمتغ. توان نادیده گرفت دانشگاهی نمی

و ساعات  یلیمشاوره تحص ساعات، مهارت مطالعه انندم

دانشجو و عضویت  یلیانسجام تحص کننده جادای  مطالعه

علمی و  تأارتباط با هی، و کتابخانه یعلم يها انجمندر 

  . است يو یانسجام اجتماعي  کننده جادای همکالسان

استنباط نمود که  نیبتوان چن دیشا جیتوجه به نتا با

نه اانشگاه آزادد طیکه بتوانند در مح یزمان انیدانشجو

 گرید انیرا با دانشجو تري مانهیصم یروابط شخص

 تأثیر تاًیداشته باشند و روابط را گسترش داده و نها

آنها  يها و ارزش ها دگاهید، یبر رشد شخص یمثبت

آنقدر که  انیدانشجو يبرا، بتوان گفت دیشا. بگذارد

 اتیتجرب، یو رشد ذهن شرفتیدر مورد پ تیرضا

 يو موضوعات فکر ها دهای  عالقه به شیو افزا یلیتحص

 لیمباحث مربوط به فارغ التحص، است تیاهم يدارا دیجد

انتخاب دانشگاه و ثبت ، اخذ نمرات خوب، شدن از دانشگاه
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 نای لذا ؛ستین یانچند تیاهم يبعد دارا يها نام در دوره

يعملکرد اعضا تیفیاز ک انیدانشجو یابیامر در ارز

 زمان همتوان  یبررس. گذارد می یرتأثشان  علمی هیأت

 بینی پیشدر  انیدانشجو یلیو تحص یانسجام اجتماع

 ياعضا یآنان از کیفیت عملکرد آموزش یابیارزش

از  یحاصل حاک رازیش یدانشگاه علوم پزشک علمی هیأت

به  انیدانشجو یلیو تحص یآن بود که انسجام اجتماع

عنادار مثبت و م کننده بینی پیش، زین زمان همطور 

 ياعضا یآنان از کیفیت عملکرد آموزش یابیارزش

پژوهش حاضر  جینتا، نیهمچن. است علمی هیأت

 یانسجام اجتماعتر  نقش برجستهي  دهنده نشان

 یآموزش دآنان از کیفیت عملکر یابیدر ارزش انیدانشجو

توان اذعان نمود که  می بود لذا علمی هیأت ياعضا

دیدگاه دانشجویان به  از علمی هیأتتعامالت مثبت با 

علمی و  ش ارزش افراد توسط هیأتپذیر عنوان شاخص

یعنی هر جا که دانشجو ). 25(شود دانشگاه شناخته می

ن خود و ساال همو کافی با  ثبتقادر به ایجاد ارتباطات م

احتماالً احساس انزوا و ، ایجاد اهداف رضایتبخش نباشد

د داشت در زندگی اجتماعی خود خواه تر کمانسجام 

انسجام  تیاهمي  دهندهموضوع خود نشان نای که

آنان از کیفیت عملکرد  یابیدر ارزش انیدانشجو یاجتماع

  . است علمی هیأت ياعضا یآموزش

است که از  یاز جمله موضوعات اساس یجتماعانسجام ا

بوده  ینظران علوم اجتماع مورد توجه صاحب ربازید

بتوان گفت که از  دیبدست آمده شا افتهی هیدر توج. است

روابط  رندهیدر برگ یکه انسجام اجتماع ییآنجا

 و کارکنان علمی هیأت ياعضا، انیبا دانشجو انیدانشجو

از  انیدانشجو یابیرزشدر ا ییبسزا تیاز اهم است

برخوردار  علمی هیأت ياعضا یکیفیت عملکرد آموزش

، انیدانشجو گریبا د یروابط مقتض ياست چرا که برقرار

 یتیحما زانیو کارکنان نشان از م علمی هیأت ياعضا

و  علمی هیأت يدر دسترس بودن اعضا، بودن جو

 یگکه هم استمنعطف بودن ، ییگو کارکنان جهت پاسخ

ادامه  يبرا انیو عالقه در دانشجو تیرضا جادای منجر به

حفظ انسجام . دیخواهد گرد شان يریادگیو  لیتحص

به مثابه ، یوزش عالآم رینظ یینهادها ياز سو یاجتماع

 رایز، است تیحائز اهم ها فرهنگ ملت تیهو فیباز تعر

ملت واحد را به افراد القاء  کیبا  وندیاحساس پ یستیبا

 يها و ارزش یاجتماع يهنجارها، گرید ياز سو دوینما

احساس  نای  .بخشد میرا تحک یررسمیو غ یغالب رسم

افتخار احساس  یشکل خود به نوع نتری یانسجام در عال

با توجه به . شود می یمنته یرسم يها از اطاعت از ارزش

 يها ذکر آموزه یستیبا، شدن یاقتضائات عصر جهان

و به  میبر احساس ملت واحد به موازات تکر یمبتن

 یزبان يها تیو اقل ها تیقوم یشناخته شدن تمام تیرسم

بر نقش  یمبن جیباتوجه به نتا. صورت یو فرهنگ

 تر بیش یکنندگ بینی پیشو  نییت تبتر و قدر برجسته

آنان از کیفیت  یابیدر ارزش انیدانشجو یانسجام اجتماع

 نیچن توان علمی می هیأت ياعضا یعملکرد آموزش

از جمله  یلیبه مسا انیبرداشت نمود آنقدر که دانشجو

دانشگاه و  دیاسات نیتعامالت ب، نساال همتعامالت با 

کالس  طیاز مح رونر بید ها روابط و ارتباط، انیدانشجو

انتخاب ، یلیتحص شرفتیاز پ تیدهند به رضا می تیاهم

، بنابراین. ندارند یتوجه یعقالن یزندگ، رشته

دانشجویانی که تجارب تحصیلی و اجتماعی داشته باشند 

که به انسجام آنها در زندگی اجتماعی و عقالیی کمک 

ي از تجارب دانشگاهی کسب تر بیش رضایت، کند می

احتمال ، تر باشد هر چه تجارب منسجم، لذا. نمایند می

است و هر چه  تر بیشرضایت دانشجو از دانشکده 

، است تر بیشباشد احساس انزوا و بیگانگی  تر کمانسجام 

کارکنان و ، نساال همتعامالت دانشجو با ، گریاز طرف د

گذارد تا میزان  دانشجو تأثیرمی یابیارزشبر  علمی هیأت

 ياعضا یاز کیفیت عملکرد آموزشآنان  تیرضا

  . را تعیین نماید علمی هیأت

 يتوان به عدم همکار می پژوهش يها تیمحدود از

 لیدر تکم انیاز دانشجو یبرخ عالقگی یمطلوب وب
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 یدگیچیپ، کنندگان در پژوهش پرسشنامه به عنوان شرکت

و  یلیو تحص یانسجام اجتماع میبودن مفاه يو چند بعد

 یآنها به عوامل درون یو وابستگ یوزشعملکرد آم تیفیک

حاضر امکان  قیآنها در تحق رلمتعدد که کنت یرونیو ب

حاصل از  يها داده ریتفس يدشواره جینت در نبود و ریپذ

استفاده از ، قیتحق میمفاه یدگیچواسطه پی به جینتا

اطالعات اشاره  يپرسشنامه به عنوان تنها ابزار جمع آور

  . نمود

پژوهش و رابطه مثبت و معنادار  يها افتهیاساس  بر

آنان  یابیبا ارز انیدانشجو یلیو تحص یانسجام اجتماع

شود که  می شنهادیپ، علمی هیأت يعملکرد اعضا تیفیاز ک

 تیو تقو یلیو تحص یانسجام اجتماع شیجهت افزا

تعامالت  شیبا افزا انیدانشجو پذیري جامعه يندهایفرآ

بر اعتماد و  یمبتنمشترك و  تیهو تیتقو، ییارویرو

 یاجتماع يها مهارت تیتقو، انیدانشجو نیدر ب تیمیصم

 یو کارگروه یجمع يها فعالیتنقش  شیافزا، انیدانشجو

نسبتاً  يریادگی يها گروه لیتشک، یدر آموزش دانشگاه

 همچنین ،صورت گیرد انیدانشجو نیبادوام در ب

 یبا موضوعات آموزش ییدانشجو يزگردهایم يبرگزار

و  ها انجمن يبرگزار، بحث و گفتگو يفضا جادای نظوربه م

 جادای يبرا مند هدف آموزشی –ییدانشجو ياردوها

بر مشارکت  دیتأک، یمطلوب تعامل اجتماع يفضا

و  ها همایش لیاز قب یجمع يها فعالیتدر  انیدانشجو

و  یجمع فیو تکال ها پروژه فیتعر، یعلم يها انجمن

بر اهداف مشترك  دیتأک با انیدانشجو یگروه یابیارزش

در  "انیهمتا"به عنوان گروه  ها یکالس همنقش  شیو افزا

 يها نهیزم، انیدانشجو ریو تالش سا تیموفق یابیارز

 علمی هیأت يمانند شرکت در نشست با اعضا ییها فعالیت

 يها فعالیتاستفاده از کتابخانه و حضور در ، و مشاوران

کردن  دایپ، گرید نایمالقات با دانشجو، کالس کیآکادم

فوق برنامه و حضور در  يها فعالیتدوستان در 

  . می تواند مفید واقع گردد یاجتماع يها برنامه

  

  گیري نتیجه

موفق و تعامالت منسجم  یو دانشگاه یلیتجارب تحص

علمی بر  کارکنان و هیأت، نساال همبا  انیدانشجو

میزان  اساس نای و بر گذارد تأثیرمی آنان یابیارزش

 ياعضا یآنان را از کیفیت عملکرد آموزش تیرضا

پژوهش مشخص شد که  نای در. نماید می تعیین علمی هیأت

در  تري رجستهنقش ب انیدانشجو یانسجام اجتماع

 ياعضا یآنان از کیفیت عملکرد آموزش یابیارزش

 یبه دست آمده که مبتن جیبا توجه به نتا. دارد علمی هیأت

و  یانسجام اجتماع نینادار ببر وجود رابطه مثبت و مع

عملکرد  تیفیآنان از ک یابیبا ارزش انیدانشجو یلیتحص

 رازیش یدانشگاه علوم پزشک علمی هیأت ياعضا یآموزش

 شرفتیدر مورد پ ینگران علمی هیأت ياگر اعضا، است

از  رونیداشته و به تعامالت خود در ب سیدانشجو و تدر

 انیبا دانشجو یررسمیغ يها کالس و تعامالت و مالقات

الزم  يها خود آموزش انینموده و به دانشجو یتوجه کاف

تعامل با  حیصحي  نحوه، یلیتحص شرفتیپ نهیزم  در

 نای ، ن و تعهد به اهداف و دانشگاه داده شودساال همگروه 

 يعملکرد اعضا تیفیاز ک انیدانشجو یابیمسأله در ارزش

 چه مهم آن ،نیبنابرا. خواهد بود گذارتأثیر علمی هیأت

جهت آشنا ساختن و  یطیشرا دیبا، است که نای  است

فراهم  انیدانشجو یلیو تحص یتوسعه انسجام اجتماع

عملکرد  تیفیآنان از ک یابیارزش، قیطر نیتا بد نمود

 یدر دانشگاه علوم پزشک علمی هیأت ياعضا یآموزش

  . ابدیبهبود  رازیش

  

  قدردانی

  

ا محترم هیأت علمی و اعضمدیریت محترم، بدینوسیله از 

کلیه دانشجویان گرامی در دانشگاه علوم پزشکی که در 

همکاري نمودند، کمال تشکر و انجام این مطالعه صمیمانه 

. گرددمی قدردانی
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Abstract

Introduction: The purpose of this study was to explore the relationship between students’ social and 
academic integration and their evaluation of the faculties’ educational performance quality in Shiraz 
University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive-correlational study was performed on all students of Shiraz University of Medical 
Sciences. The participants (n = 431) were selected through two-stage cluster sampling method. The data was 
collected through the institutional integration questionnaire and faculties’ educational performance quality 
questionnaire. After verifying the validity and reliability of the questionnaires, they were distributed among 
students. The collected data were analyzed using structural equation modeling.
Results: Students’ social integration, by itself, was a positive and significant predictor of their evaluation of 
faculties’ educational performance quality. Students’ academic integration, by itself, was also a positive and 
significant predictor of their evaluation of faculties’ educational performance quality. Students’ Social and 
academic integration, simultaneously, was a positive and significant predictor of their evaluation of 
faculties’ educational performance quality. Findings also showed that the proposed models had appropriate 
fitness.
Conclusion: Students’ successful academic experiences and their social integration with peers, staff and 
faculty members affect their evaluation and determine their level of satisfaction with faculties’ educational 
performance quality.
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