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  يعلوم پزشك ديبر آموزش اثربخش اسات ياجتماع هيابعاد سرما ينقش تعامل
  

  يطاليب  زاده كاظم يكاتب، مهد ي، مهد*يشاهعلي زاده ابوالفضل قاسم
  

 

  چكيده
 قيطر تواند از مي زيسازمان ن رايقرار گرفته است. ز شمندانيمورد توجه اند ياجتماع هيبه طور روزافزون سرما رياخ يها در سالمقدمه: 

 نييپژوهش حاضر با هدف تع نيخود را بهبود بخشد. بنابرا يناملموس اما ارزشمند، اثربخش يها هيسرما نيو گسترش ا تيتقو جاد،يا
  انجام شد. ياجتماع هيابعاد سرما قيآموزش اثربخش از طر يبين پيشرابطه و 
به  1394در سال  زيتبر يدر دانشگاه علوم پزشك علمي هيأت ينفر از اعضا 240تعداد  ،يهمبستگتوصيفي پژوهش  نيدر اها:  روش

و گوشال  تيناهاپ ياجتماع هياز پرسشنامه استاندارد سرماها  داده يگردآور يوارد مطالعه شدند. برااي  طبقه يتصادف گيري روش نمونه
)Nahapiet& Ghoshal (ونيو رگرس يهمبستگ هايمونآز قياز طر ها اثربخش محقق ساخته استفاده شد. داده شو پرسشنامه آموز 

  قرار گرفت. ليمورد تحل كننده ليچندگانه تعد
بود. شدت  نمره) 5(از مجموع  80/3±60/0و آموزش اثربخش  90/3±58/0 ، همدلي 25/3±8/0 دينمره اعتماد اسات نيانگيمنتايج: 

 ، r=12/0با آموزش اثربخش بود ( ياعتماد و همدل نيعنادار باز رابطه مثبت و م يحاك جيدر نوسان بود. نتا 45/0تا  13/0دو به دو از  همبستگي
40/0=r ، 05/0<p05/0تأييد شد ( يپزشك دانشگاه علوم يعلم أتيه يبر آموزش اثربخش اعضا ياعتماد و همدل ينقش تعامل ني). همچن<p 
  ).β=256/0و  R2=226/0و 

 يبا آموزش اثربخش رابطه وجود دارد و از طرف ياجتماع هيسرما يلابعاد اعتماد و همد نيپژوهش ب نيا يها افتهيطبق گيري:  نتيجه
 ياجتماع يها هيجو مناسب در رابطه با سرما جاديا نهيدر زم يزيشد. لذا برنامه ر تأييدبر آموزش اثربخش  ياعتماد و همدل ينقش تعامل

  ضرورت دارد. علمي اعضاي هيأت يدر دانشگاه وآگاه ساز
  

  آموزش اثربخش ،ياعتماد، همدل ،ياجتماع هيسرماهاي كليدي:  واژه
  647ا ت 639 ):81(15؛ 1394پزشكي/ آموزش در علوم مجله ايراني 

  
مقدمه  

كه  ييها يدگيچيتحوالت مداوم و فراپ ليامروزه به دل
 - ياسيس يها جهان همواره با آن روبروست، نظام

 گرياز د شيب ينظام آموزش عال اًخصوص ياجتماع
 يجامعه و افكار عموم ينقد و بررسدر معرض  ها نظام

                                                 
 ،يتي)، گروه علوم ترباري(استاد يشاهعلي زاده دكتر ابوالفضل قاسم نويسنده مسؤول: *

. رانيا ز،يتبر جان،يآذربا يمدن ديدانشگاه شه ،يو روانشناس يتيدانشكده علوم ترب
ghasemzadee@yahoo.com  

و  يتيدانشكده علوم ترب ،يمنابع انسان يارشد آموزش و بهساز يكارشناس دانشجوي كاتب، يمهد
)؛ mahdi_kateb@yahoo.com(. رانيا ز،يتبر جان،يآذربا يمدن ديدانشگاه شه ،يروانشناس

 ،يم انسانو علو اتيدانشكده ادب ،يآموزش تيريمد يدكتر يدانشجو ،يطالبي زاده كاظم يمهد
  )mehdikazemzadee@gmail.com( .رانيا ه،ياروم ه،يدانشگاه اروم

  21/9/94، تاريخ پذيرش: 21/9/94: ، تاريخ اصالحيه28/1/94 :تاريخ دريافت مقاله

كه بر دوش  ين). با توجه به نقش سنگي1اند( قرار گرفته
كه به  يگذاشته شده، لزوم توجه به عوامل اه دانشگاه

برونداد  نيارائه بهتر يها برا بهبود و سطح توان دانشگاه
احساس  شياز پ شيممكن به جامعه منجر شده، ب

كه  يعلم  أتيه ينقش اعضا ان،يم ني. در اشود يم
را  ندهينسل آ يانسان يرويپرورش ن ميمستق تيمسؤول

  ).2(و حساس باشد ياتيح اريبس تواند يبر عهده دارند م
 تيمسؤولدر رابطه با  علمي هيأت ينقش اعضا نهيزم در

 نده،ينسل آ يانسان يرويآنها در پرورش ن ميمستق
). 3(برخوردار است ييباال تياز اهم ياجتماع هيسرما

مناسب  يي ديگر بسترها مانند سرمايه يسرمايه اجتماع
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و اهداف زندگي را آماده  ها براي دسترسي به فرصت
مهم موفقيت سازماني و  عيكي از مناب سازد و مي

 اماي). چنانچه فوكو3(شود مي اجتماعي محسوب
)Fukuyamaهيكند سرما مي عنوان ان،يوري) به نقل از گ 

 يها ستميوجود در سم يمجموعه هنجارها ،ياجتماع
 ياعضا يسطح همكار يهستند كه موجب ارتقا ياجتماع

 يها نهيآمدن سطح هز نييو موجب پا دهيآن جامعه گرد
  .)4(گردد مي و ارتباطات دالتمبا

را به  ياجتماع هي) در آثار مختلف سرماPutnam( پوتنام
ارتباط متقابل،  يهنجارها ،ياجتماع يها عنوان شبكه
كرده است.  فياز آن تعر يو اعتماد ناش تياعتماد و قابل

افراد و منابع  انيخود به روابط م فيدر واقع او در تعار
). 5كند، توجه دارد( مي جاديا يارتباطات نيكه چن ياجتماع

از روابط اي  شامل مجموعه ياجتماع هياز آن جا كه سرما
 رديگ مي را در بر يو ابعاد متفاوت ها جنبه نياست، بنابرا

در مطالعات مربوط به  يدو بعد اعتماد و همدل نيب نيدر ا
). اعتماد 6(برخوردارندای  ژهيو تياز اهم يرفتار سازمان

، تصورات و ها صورت مثبت نگرش ممكن است به
قرار دهد. اعتماد  تأثيرسازمان را تحت  ياعضا يفتارهار

تواند  مي اعتماد ،است مرتبط ها به عملكرد مناسب سازمان
 تأثير بت بر عملكرد و سطح اثربخشيصورت مث به

 ياثربخش يباعث ارتقا علمي اعضاي هيأتگذارد، اعتماد 
 نفكيبخش ال يگردد چرا كه روابط اعتماد مي دانشگاه
افراد  ني. اعتماد باست سازمان كي ياجتماع هيسرما

 در نهايتدانشگاه و  كي ياجتماع هيسرما يباعث ارتقا
شود.  مي دانشگاه يمثبت آن بر سطح اثربخش تأثير
 اتتأثيردانشگاه  كي ياجتماع هيچون سرما نيبنابرا

از  اعتمادبخشيكند و چون  تر مي بيشآن را  يسازمان
 ندتوا مي رابطه كيدانشگاه است،  كي ياجتماع يةسرما

به دانشگاه  يو اثربخش ها ارتباطات اعتماد در دانشگاه نيب
م متقابل، به درك و احترا يهمدل ي). از طرف7(ديآوجود 

اي  دامنه يو مشاركت داوطلبانه اشاره دارد. همدل ياريهم
و  يفهم حاالت عاطف يبرا ييتا توانا ياجتماع نشياز ب

 املرا ش گرانيمشابه با د جاناتيهي  و تجربه يشناخت
روابط،  ميافراد در تنظ نياديبن تيظرف يشود. همدل مي
قش ن ييتوانا نيمشترك است. ا يها تياز فعال تيحما

 يرفتارها زندهيبرانگ يرويو ن ياجتماع يدر زندگ ياساس
 يرا در پ ياست كه اثربخش ييو رفتارها ياجتماع
  .)8(دارد

و براي  1916سرمايه اجتماعي قبل از سال  اصطالح
) Hani Fanني فان (ها  توسطاي  نخستين بار در مقاله

واژه به طور جدي در اثر كالسيك جين  نيمطرح شد و ا
شده  به كاربرده 1960) در سال Jacobsجاكوب (

  ).9(است
به شدت مورد  ياجتماع هيمفهوم سرما 1980در دهه  

در اي  گرفت و توانست جايگاه تعريف شده قرارتوجه 
 باجامعه شناسي به خود اختصاص دهد. ي ها ميان نظريه

را  ياجتماع هيسرما يها سازه تأثيركه  يحال، مطالعات نيا
مورد  يكاركنان آموزش يشغل تيفعالبر ابعاد گوناگون 
 يصورت گرفته است. بررس تر كمتوجه قرار دهد، 

 ياجتماع هيمثبت سرما تأثير دهنده نشان نيشيپ قاتيتحق
  ).10(كاركنان است يشغل تيبر فعال

كه  يزانيم ايتحت عنوان درجه  ياز اثربخش ،يطرف از
 نام د،يآ مي ليمورد نظر خود نا يها سازمان به هدف

از آن به عنوان مجموعه  يگريد دگاهي). د11(برند مي
انجام شده سازمان كه موجب تكامل و تداوم  يها تالش

 في). در تعر12(كند مي اديسازمان است،  كيو بقاء  اتيح
را انجام اقدام  ي)، اثربخشRobbinsنز (يراب يگريد

  ).12(كند مي فيبه اهداف تعر دنيدرست در جهت رس
آموزش  ياثربخش ،يابيوم ارزچند در مورد مفه هر
 نيبه خاطر ا نيوجود ندارد و ا يجامع و مشخص فيتعر

است؛ اما،  يبه آن كار دشوار يابيدست ندياست كه فرا
 نييتع يتا حداين كه  يعنيآموزش  ياثربخش يابيارز
 جاديانجام شده تا چه حد منجر به ا يها آموزش ميكن

 يابيزشده است. ار ازمانس ازيمورد ن يها مهارت
تحقق اهداف  زانيم نييتع ؛يعنيآموزش  ياثربخش
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شده در اثر  جاديا يها ييتوانا زانيم نييتع ،يآموزش
  ). 13آموزش(

آن است كه در  يايانجام شده گو يها پژوهش يبررس
به عنوان  يمختلف يها مطالعات متفاوت شاخص

(آموزش) اثربخش مورد توجه قرار  سيتدر ينشانگرها
 انيشاخص تعامالت م انيم نيكه از ا ).14(گرفته است

 مشترك نام برده يژگيو كياستاد و دانشجو به عنوان 
  شود. مي
 هيسرما نيو استادان در تكو انيتعامالت دانشجو نييتع

 يها عرصه نيتر ياز اصل يكي يدانشگاه ياجتماع
 يدانشگاه هيسرما نيتر مهمو  يارتباطات در آموزش عال

 يدارا انيتادان با دانشجو. تعامالت اسشود يمحسوب م
تعامالت  ني. ااست يعاطف-يو اخالق يذهن ،ينيابعاد ع

 يها رشته يافتگي بودن آموزش و توسعه  يجد انگريب
به ضعف روابط استاد و دانشجو  رانياست. در ا يعلم
و  شود يم دهيد يدانشگاه يها رشته هيدر كل ريفراگ طور

به انتقال قادر  يمطرح شده است كه اجتماع دانشگاه
از  ).15نيست( انيبه دانشجو يعلم يها و هنجارها ارزش
روابط  ،يدانشگاه يماعاجت هيمفهوم سرما ،يطرف

 انيو استادان با دانشجو انيمرب محترمانهدوستانه و 
 يفضا كيمناسبات  نيدهد. ا مي خود را نشان

 يفيو ك يو در بهبود كم كند يفراهم م زانندهيبرانگ
 .)15(و آموزش مؤثر است انيانشجود يريادگيپژوهش، 

و  يورك  ي) و همكارش به نقل از شعبانDasyn( نيداس
در  ياجتماع هيكه سرما افتنديدر يپژوهش ي، ط مكارشه

دارد كه به  يرا درپ يمشاركت گروه ،يريادگي يها گروه
 يبرا گريد ياجتماع يو سودها يشناخت ،يرشد اخالق

داد و ستد آنان  زانيو م انجامد يم يريادگيگروه  ياعضا
   .)16(دهد يم شيافزا گريكديرا با 
 تأثير"و همكاران تحت عنوان  انيقتيحق يپژوهش در

 يكارمندان آموزش يشغل تيبر فعال ياجتماع هيسرما
 هيسرما يها همؤلف يبه بررس "شهرستان اصفهان

معلمان را در  يشغل يها تيپرداختند و فعال ياجتماع

، ها در انجمن تياعتماد، عضو چون هم يميارتباط با مفاه
را به  رانيدب يرسم ريارتباطات غ و ارانهيهم يرفتارها

 يشغل تيفعال تيفيو ك زانيدر م يعنوان عامل اثربخش
كه هرچه  افتنديقرار دادند. آنان در يآنان، مورد بررس

 رورشآموزش و پ رانيدب انيدر م ياجتماع هيسرما
 تيفعال تيفيك زانيماز  يباالتر باشد با سطوح باالتر

 نيا يايپژوهش گواين  جينتاهمچنين همراه است.  يشغل
 تيفيك شيدر افزا رانياعتماد دب زانيمطلب بود كه م

 يرابطه مثبت و معنادار يو دارا مؤثرآنان  يآموزش
 هيو همكارش، رابطه سرما انيوريگ نطوري). هم10(است

دادند و معلمان را مورد مطالعه قرار  يبخشو اثر ياجتماع
مورد نظر  يها همؤلفدر  ياجتماع هيسرما نيكه ب افتنديدر

  ).4وجود دارد( يميمعلمان رابطه مستق يبا اثربخش
از ابعاد  يپژوهش حاضر دو بعد اعتماد و همدل در

 يها در پژوهش ندهياستفاده فزا ليبه دل ياجتماع هيسرما
 ني). بنابرا17استفاده شد( يو روان شناس يتيريمد

 يدو بعد همدل ينقش تعامل نييحاضر با هدف تعپژوهش 
بر آموزش اثربخش  ياجتماع هيو اعتماد از ابعاد سرما

  انجام شد. يشكعلوم پز دياسات
  

  ها روش
 كي ها اين تحقيق از لحاظ نحوه گردآوري اطالعات و داده

است و از نظر هدف، از  يتوصيفي از نوع همبستگ قيتحق
پژوهش  نيا عه آماري. جاماست نوع تحقيقات كاربردي

 يدانشگاه علوم پزشك علمي هيأت يشامل كليه اعضا
 نفر بود. حجم نمونه انتخاب شده با 650به تعداد  زيتبر
 گيري نفربود . روش نمونه 240ازجدول مورگان  ادهاستف

) ها (طبقات بر اساس دانشكدهاي  طبقه ياز نوع تصادف
  بود.
ز دو پژوهش ا نياطالعات در ا آوري جمع يبرا

 ريپرسشنامه استاندارد و محقق ساخته به شرح ز
  .دياستفاده گرد
 هيگيري سرما : به منظور اندازهياجتماع هيسرما پرسشنامه
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) و همكارش Nahapiet( تياز پرسشنامه ناهاپ ياجتماع
). با توجه به هدف پژوهش حاضر بعد از 18استفاده شد(

ا صرفاً ه داده ليو تحل هيكل پرسشنامه، جهت تجز ياجرا
دو بعد  تيازدو بعد آن در پژوهش حاضر به علت اهم

استفاده شد.  يدر مطالعات رفتار سازمان يهمدلاعتماد و 
 اسياست كه براساس مق هيگو 21 يابزار دارا نيا

 في) با ط5تا كامالً موافقم= 1اي (كامالً مخالفم= نهيگز پنج
ز ابزار ا نيا ييايسنجش پا يشده است. برا ميتنظ كرتيل

 اسيمق نيا يكل ييايكرونباخ استفاده شده است. پا يآلفا
كرونباخ  يآلفا قيمحاسبه شده از طر يياي% است. پا91
%، شبكه و 79ها عبارتند: اعتماد  از مؤلفه كيهر يبرا

و  ي%، همدل74 يجمع ي%، همبستگ70مشترك  يهنجارها
  ).3(74/0يجمع تي%، هو81 ياريهم

 يخود، آماره آلفا قيحق) در ت3كاظم زاده و همكارش( 
ابزار  نياند. ا به دست آورده 87/0آن  يكرونباخ را برا

 قاتيمكرر به كار رفته و در تحقبه طور توسط محققان 
 اسيمق نيا ييايو سازه و پا ييمحتوا ،يصور ييروا

پرسشنامه  في). با توجه به اين كه ط4گزارش شده است(
 3مفروض  نيانگي) م5تا  1(از  دبو كرتيل فياز نوع ط

به  نيانگيم يابزار در نظر گرفته شد. به عبارت نيا يبرا
  شد. سهيمفروض مقا نيانگيم نيبا ا ليدست آمده از تحل

آموزش  يسؤال 15آموزش اثربخش: پرسشنامه  پرسشنامه
تا كامالً  1(كامالً مخالفم=  كرتيل فيط به صورتاثربخش 
به اين  شد. با توجه ي) توسط پژوهشگران طراح5موافقم=
 نيانگي) م5تا  1بود (از  كرتيپرسشنامه از نوع ل فيكه ط

 يابزار در نظر گرفته شد. به عبارت نيا يبرا 3مفروض 
مفروض  نيانگيم نيبا ا ليبه دست آمده از تحل نيانگيم

 يتعداد نيابزار ب نيا ،ييشد. به منظور سنجش روا سهيمقا
 ايثر از خبرگان در دسترس كه در حوزه آموزش صاحب ا

  شد.  عيداوطلبانه توز به صورتپژوهش بودند 
 بياز ضراين ابزار ييايپا يابيارز يپژوهش برا نيدر ا 

 يجهت بررس بيترت ني. به اديكرونباخ استفاده گرد يآلفا
نفر از  36 يحاضر ابتدا بر رو يها پرسشنامه ،ييايپا

 يقرار گرفت. آلفا دييمورد تا ييايو پا اجرا شد دياسات
  بود. 82/0اخ پرسشنامه آموزش اثربخش كرونب
حاضر، با  يها پرسشنامه ييروا نيبه منظور تام نيهمچن

وجود استاندارد بودن ابزارها و استفاده مكرر آنها در 
در گروه  اسيمق نيا يحاصل از اجرا يها ، داده پژوهش

 ليتحل وهيبه ش ليتحل نيشدند. ا يعامل لينمونه تحل
) با چرخش PC( ياصل يها به روش مؤلفه ياكتشاف

 KMO بياست. مقدار ضر شدهانجام  ماكسيوار
 يمقدار خو  72/0) برابر يريگ نمونه تيكفا بي(ضر

 )Bartlett's Test of Sphericityبارتلت ( تيآزمون كرو
بود و  معنادار 01/0آمد كه در سطح  به دست 8/14406
 ليانجام تحل ينمونه برا يرهاينمونه و متغ تينشانه كفا

 يعيتجم انسيوارو  دييحاصل مورد تأ جياست. نتا يعامل
  آمد.  به دست 78/0حدود 

دانشگاه  يپژوهش جامعه آمار نيدر ااين كه توجه به  با
دانشگاه  نيكه ا ييبود و از آنجا زيتبر يعلوم پزشك

 گيري ابتدا با استفاده از نمونه است دانشكده 13 يدارا
 ها از دانشكده كيهر  ديتعداد اساتاي  طبقه يتصادف

 انيدر م ها پرسشنامه عيمشخص شد و بعد اقدام به توز
منظور پس از  ني. بدديگرد ها از دانشكده كيد هر ياسات

 ها پرسشنامه ،ها دانشگاه و دانشكده نيمسؤولبا  يهماهنگ
در قالب  ها ارائه شد. پرسشنامه ديتك به اسات تك به طور

 عيستورالعمل توزهمراه با مقدمه و د يپرسشنامه كل كي
پژوهشگر براي كليه اساتيد هدف از مطالعه را  شد.

توضيح مي داد و پس از جلب رضايت آنان پرسشنامه به 
از  حاتيشد كه با ارائه توض يسع آنان داده مي شد.

نامطلوب بر  تأثير قتيو در حق دياسات يليم يو ب يخستگ
 آنها جلوگيري شود و در نهايت پس از تكميل ييجوابگو

پرسشنامه توسط اساتيد، جمع آوري پرسشنامه ها 
   صورت مي گرفت.

ها از آمار  داده ليو تحل هيتجز يپژوهش برا نيا در
 ،ي) و آمار استنباطاريو انحراف مع نيانگي(م يفيتوص
روابط دو گانه  يسرر(جهت ب رسونيپ يهمبستگ بيضر
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 كننده ليچندگانه تعد وني) و رگرسرهايمتغ نيب
)Moderated multiple regression يبين پيش) جهت 

اعتماد  بين پيش يرهايتعامل متغ يوآموزش اثربخش از ر
 .SPSS 15يبا استفاده از نرم افزار آمار يو همدل

  .دياستفاده گرد
  

  نتايج
 علمي هيأت ينفر از اعضا 240شامل  قيتحق نينمونه ا

مشغول به خدمت در سال  زيتبر يپزشكدانشگاه علوم 
  .درصد) 100دهي  در صد پاسخبود.( 93-94

 66نفر ( 151علمي مورد پژوهش تعداد  هيأت ياعضا نياز ب 
تجربه  نيانگي) زن بودند. مصددر 37نفر ( 89درصد) مرد و 

علمي  هيأت ياعضا سال بود. اكثر 12 ± 5/2آنها  سيتدر
  بودند.  ارياستاد يرتبه علم يدرصد) دارا 55(
در بعد اعتماد  ديت اساتو انحراف استاندارد نمرا نيانگيم
اثربخش  و آموزش 90/3±58/0 ، بعد همدلي25/3 8/0±

 بودن تراز باال يها حاك داده نيهمچن بود. 60/0±80/3
علمي  هيأت يآموزش اثربخش از طرف اعضانمرات  نيانگيم

حاضر است.  ينمونه پژوهش بعنوان يدانشگاه علوم پزشك
رد پژوهش، نمونه مو ديطبق اظهارنظر اسات يبه عبارت

  بود. نيانگيباالتر از م ياثربخش يآموزش آنها دارا
) ارائه شده 1پژوهش در جدول ( يها ريمتغ نيب يهمبستگ

 بيشود، ضر مي است. چنانچه در جدول مشاهده
  .معنادار هستندپژوهش  يها ريمتغ نيب يهمبستگ

  
  پژوهش ي اصليها ريمتغ نيب يهمبستگ :1جدول 

 شآموز همدلي اعتماد متغير
   1 اعتماد
  1 13/0* همدلي

 1 40/0** 12/0*  آموزش اثربخش
٠١/٠ p < ، **٠۵/٠ p< *  

 يبين پيش يكننده برا ليتعد ونيرگرس ليتحل جينتا :2 جدول
  آموزش اثربخش

  ∆β  R2  آموزش اثربخش
  گام اول: عوامل دموگرافيك

    25/0 * سن
   04/0* رتبه

  03/0 24/0 * سابقه
  ت اصليگام دوم: تأثيرا

  E( **44/0  **166/0(همدلي
  T( 02/0  166/0(اعتماد

  E*T(  **256/0  **226/0(گام سوم: تعامل 
٢۴٠=n  ٠١/٠و p <  ، **٠۵/٠ p <*  

  
دهد.  كننده را نشان مي ليتعد ونيرگرس جي) نتا2جدول (

و  يهمدل يتعامل يبين نقش پيشبررسي در ارتباط با 
 يرهايابتدا متغ ،دياعتماد در آموزش اثربخش اسات

. سن ميكرد ليجهت كنترل وارد تحل ار كيدموگراف
)05/0 p<  25/0و=β) 05/0)، رتبهp<  04/0و=β سابقه ،(
)05/0 p< 24/0و=βيبين ) آموزش اثربخش را پيش 

و  >05/0p( يبين همدل پيش ريگام متغ نيكند. در دوم مي
44/0=βكند.  مي يبين را پيش دي) آموزش اثربخش اسات

آموزش  يبين قادر به پيش ييالي كه اعتماد به تنهادر ح
). در مرحله β=02/0و  p<05/0( ستين دياثربخش اسات

و اعتماد وارد معادله شد كه  يتعامل همدل يينها
دهد  مي حيآموزش اثربخش را توض ندهيفزا انسيوار

)05/0 p<  226/0و =∆ R2  256/0و=βتعامل  ني). ا
 هيدو بعد سرما نيا يرتشود. به عبا مي دهيمعنادار د

آموزش اثربخش  نييتب هدر تعامل با هم قادر ب ياجتماع
 نييدر تب يابعاد اعتماد و همدل نيهستند. تعامل ب دياسات

  آمده است. 1آموزش اثربخش در نمودار
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  و همدلي در تبيين آموزش اثربخش ابعاد اعتمادتعامل بين  :1نمودار 

  
  بحث

ابعاد  ينقش تعامل يپژوهش حاضر با هدف بررس
علوم  ديبر آموزش اثربخش اسات ياجتماع هيسرما
  انجام شد.  تبريز يپزشك

 ياعتماد و همدل يرهايمتغ نيمطالعه نشان داد ب نيا جينتا
وجود دارد.  يمعناداربا آموزش اثربخش رابطه مثبت و 

سن، رتبه  كيعوامل دموگراف نيمشخص شد كه ب نيهمچن
وجود  معنادارش رابطه مثبت و و سابقه با آموزش اثربخ

 ارانو همك شيانازر قيتحق جيبا نتا قيتحق نيا جيدارد. نتا
سو  همزاده  ي)به نقل از ممTramvntو ترامونت(

خود با عنوان  قيو همكارانش در تحق شي). انازر19است(
 جهينت نيمعلمان به ا يو اثربخش ياجتماع هيسرما
 تأثيرمعلمان  يبر اثربخش ياجتماع هيكه سرما دنديرس

مشخص شد كه ابعاد  نيهمچن قيتحق نيدارد در ا معنادار
از هنجار مشترك، تعاون،  كه عبارت ياجتماع هيسرما

 يهستند با اثربخش يجمع تيو هو ياعتماد، انسجام، همدل
 زانيم نيتر بيش .دارند معنادارمعلمان در كارشان رابطه 

اد با بعد هنجار و اعتم نيب قيتحق نيدر ا يهمبستگ
انسجام و  نيب يهمبستگ زانيم نيتر كمو  ياثربخش
  ). 19شد( دهيد ياثربخش

) و Nahapiet( تيو نهاپ )،Putnamپاتنام (
 نيخود به ا يها و پژوهش قاتي) در تحق20و18(همكارش

تواند اثرات و  مي ياجتماع هيكه سرمااند  نكته اشاره نموده

 زچه كه اگذارد. اما آن ياز خود برجا يتبعات متفاوت
است كه  نيا دهنده آنها به دست آمده است نشان يها افتهي

و  يفرد يها هيسرما جاديا موجب ياجتماع هيسرما
در سطوح مختلف جامعه و به تبع آن  يو گروه يجمع

  ).20و18و9گردد( مي در آنها يحس وفادار جاديا
و  جاديدر ا تيريخود با عنوان نقش مد قيدر تحق يالوان 

است كه هر  دهيرس جهينت نيبه ا ياجتماع هيتوسعه سرما
تر، شدت و استحكام  يررسميچه روابط در سازمان غ

 يو ب افتهي، روابط ساختار نقوي تراعضا  انيروابط م
موجود در سازمان  يها باشد و اندازه شبكه بينظم و ترت

 تر كم تيتبع يو اجبار براباشد  يليتحم تر كمو  عيوس
 نيا ياعضا نيدر ب ياجتماع هيسرما جهيدر نت ،باشد
 يحس وفادار تيكه باعث تقو شودمي تر بيش ها گروه

  ).21(گردد مي كاركنان
 انيقتيحق قاتيتحق جيحاضر با نتا قيحاصل از تحق جينتا 

مقطع متوسطه شهر اصفهان  رانيدب نيكه در ب و همكاران
 باالتر افتنديخود در قيآنها در تحق ،سو است همانجام شد 
آموزش و پرورش  رانيدب انيدر م ياجتماع هيرمارفتن س

 يشغل تيفعال تيفيك زانياز م يمنجر به سطوح باالتر
 جيبا نتا نيمطالعه حاضر همچن جي)؛ نتا10شود( مي آنان
شهر  يها رستانيدب رانيدب نيمحمدي كه در ب قيتحق

خود با  قيدر تحق يو سو است همسنندج انجام شد 
رابطه سرمايه  جامعه شناختي يينعنوان تب

 نياجتماعي/فرهنگي و اثر بخشي آموزش معلمان به ا
ي متغير سرمايه ها كه از ميان تمام شاخص ديرس جهينت

اجتماعي و فرهنگي، شاخص همياري اجتماعي داراي 
ين ضريب همبستگي و ضريب تعيين با اثربخشي تر بيش

براي وي بيان مي دارد كه  .مان استلآموزشي مع
ي ها بخشي آموزشي فقط توجه به ويژگيدستيابي به اثر

و استعدادها) كافي نيست  ها فردي (مهارت، دانش، توانايي
ي عينيِ ها بلكه تالش براي تغيير و بهبود وضعيت

  ).22اجتماعي و فرهنگي نيز ضرورت دارد(
خود با عنوان  قيدر تحق و همكارش انيوريگهاي يافته 
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 نيدر ب كه ياثربخش ياجتماع هيرابطه سرما يبررس
كه نشان داد شهرستان تاكستان  ييمعلمان مقطع راهنما

آنها رابطه وجود  ياعتماد معلمان و اثربخش زانيم نيب
ابعاد روابط متقابل و مشاركت معلمان  نيب نيهمچن ؛دارد

پژوهش  نيا جي). نتا4آنها رابطه وجود دارد( يبا اثربخش
و  انيقتيحق يها مده از پژوهشآ به دست جيبا نتا

ز ي) ن23(و همكارش يي) و مطالعه فخرا10(همكاران
مطلب  نيذكر ا يدارد. در هر صورت نكته اصل يخوان هم

و  يكيزيف هينسبت به سرما ياجتماع هياست كه سرما
 فايو جوامع ا ها ي در سازمانتر مهم ارينقش بس يانسان
 ريسا ،ياجتماع هيسرما ابيدر غ قت،يكند. در حق مي

 مودنيدهند و پ مي خود را از دست ياثربخش ها هيسرما
و سرآمدي ناهموار و  يسازمان يتعال وي توسعه ها راه

  شود.  مي دشوار
در تعامل با هم  ينشان داد كه ابعاد اعتماد و همدل جينتا

نتايج هستند.  ديآموزش اثربخش اسات نييقادر به تب
 تأثير"صفرزاده و همكاران در پژوهش خود تحت عنوان 

كه  يشغل تيبر فعال ياجتماع هيسرما يها آموزش مؤلفه
مستقر در  يدولت يها دانشگاه علمي هيأت ياعضا نيدر ب

 ياعضا يشغل تينشان داد فعال ،شد نجامتهران ا
مثبت و  يآنها همبستگ با سرمايه اجتماعي يعلم أتيه

در  و همكاران اين سيير ني). همچن24(دارد يمعنادار
 تيفيو ك ياجتماع هيخود با عنوان رابطه سرما قيتحق
 يبدن تيمعلمان ترب يگروه يبا اثربخش يارك يزندگ

 انسواري ٪6/6 كه دنديرس جهينت نيشهرستان مالرد به ا
 هيابعاد سرما بين پيش يرهايتوسط متغ ياثربخش
  . )25است( نييقابل تب ياجتماع
از جمله عدم كنترل همه  ييها تيفوق با محدود پژوهش

را تحت  قيتحق جيمكن بود نتاناخواسته كه م يرهايمتغ
گسترده،  ينظر يبه مبان يو عدم دسترس قرار دهند تأثير

پژوهش دو بعد اعتماد و  نيدر اهمچنين  روبه رو بود.
شود  مي شنهاديقرار گرفت، لذا پ يمورد بررس يهمدل

در نظر  زيرا ن ياجتماع هيابعاد سرما گريد ،يمحققان بعد
  .رنديگب
حوزه  كي قيتحق نيوق، در اف يها تيوجود محدود با

 نيبنابرا ،و در حال رشد گشوده شد ديجد يمطالعات
به  گريد يها در دانشگاه قيتحق نيشود ا مي شنهاديپ

 يدولت هايدانشگاه هيو كل يصنعت يها خصوص دانشگاه
 نتيجه گيريبه  جيانجام شود تا با تكرار نتا يدولتريو غ

آنها به  سهيو مقا جيبه نتا نگاهو با  ميبرس بهتري
 ثياز ح ها دانشگاه نيا نيب يها و شباهت ها تفاوت
  . ببريم يو آموزش اثربخش پ ياجتماع هيسرما

  
  گيري نتيجه

 يابعاد اعتماد و همدل نيبنشان داد پژوهش  نيا يها افتهي
 معني دار با آموزش اثربخش رابطه ياجتماع هيسرما

بر وجود  ينمطالعه مب نيا جيوجود دارد لذا با توجه به نتا
با آموزش اثربخش  ياعتماد و همدل نيمثبت ب هرابط

 جادين دانشگاه با امسؤوالو  رانيشود كه مد مي شنهاديپ
 يآگاه ساز ،ياجتماع هيجو مناسب در رابطه با سرما

بر  ياعتماد و همدل تأثير نيا نهيدر زم علمي اعضاي هيأت
 نهيالزم در زم يبسترها جاديآموزش و ا ياثربخش

  .ندياقدام نما ها آموزشتر كردن  بخشاثر
  

  قدرداني
 يدانشگاه علوم پزشك نيمسؤولاز همكاري  لهينوسيبد
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Abstract 
 
Introduction: Social capital has been increasingly attracted scholars’ attention in recent years because 
organizations can improve their effectiveness through establishing, strengthening and developing this 
intangible but valuable capital. Hence the present study was conducted with the aim of identifying the 
relationship and predicting effective training through social capital dimensions. 
Methods: In this descriptive-correlational study, a number of 240 faculty members of Tabriz University of 
Medical Sciences were selected through stratified random sampling in 2015. Data collection tools were 
Ghoshal & Nahapiat’s standard social capital questionnaire and a researcher-made effective training 
questionnaire. The data were analyzed using correlation tests and moderated multiple regression. 
Results: The mean scores of trust, empathy and effective training variables were respectively 3.25±0.80, 
3.90±0.58 and 3.80±0.60 (out of 5). Findings showed a significant positive correlation between trust and 
empathy and effective training (r=0.12; r=0.40; P<0.05). Moreover, the interactive role of trust and 
empathy in effective training of medical sciences faculty members was confirmed (β=0.256 and ∆R2=0.226 
and p<0.05). 
Conclusion: According to the findings of the present research, there was a correlation between trust, 
empathy dimensions of social capital and effective training. On the other hand, the interactive role of trust 
and empathy in effective training was confirmed. Therefore, planning for establishing a proper environment 
in relation to social capital in universities and accordingly informing faculty members are of great necessity. 
 
Keywords: Social Capital, trust, empathy, effective training. 
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