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Abstract  Article Info 

Introduction: Professional identification as a social process in order to 

define the individual and the professional community of the individual is 

affected by different environmental, individual and institutional factors. The 

aim of this study was to identify a model for examining the role of learning 

environment and professor-student rapport in predicting the professional 

identification of medical students. 
Method: This research is descriptive and correlational in terms of applied purpose 

and in terms of data collection. The statistical population included all students of 

Ardabil medical sciences that by using Morgan table, 227 people were randomly 

selected as a sample. To collect information from spelling learning environment 

assessment questionnaires, Tucker and Melissa Key Levy, Wilson and Ryan (2010) 

and Waz and Izason (2008) academic identity were used, and t-test, correlation and 

structural equation modeling tests in LISREL and SPSS were used to answer the 

research questions. 

Findings: Findings showed that the learning environment has a significant effect on 

the degree of teacher-student rapport and also through professor-student rapport on 

successful identification of students' professions and explains 0.185 changes in 

student identification behavior. 

Conclusion: The findings of the present study indicate a significant contribution of 

the learning environment in predicting the professional identification of medical 

students through professor-student rapport. Therefore, it can be concluded that the 

learning environment through students' perceptions as well as students' participation 

has a significant effect on the successful identification of medical students. 
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 یا یابی حرفه هویت بردانشجو  -و توافق استاد یریادگی طیمح ریتأثیابی  مدل

   یپزشک انیدانشجو
 

 3 حسن باشکوه اجیرلو ،2حجت الیق، 1*حسین تقوی
 

 ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران گروه علوم تربیتی 1
 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،اردبیل ، ایران 2

 مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران گروه 3
 
 
 

 
 Taqavi2004@yahoo.com ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران  حسین تقوی، گروه علوم تربیتیمسوول:  سندهی*نو

 دهکیچ
محیطی،  ای از فرد، متأثر از عوامل عنوان یک فرایند اجتماعی در جهت تعریف فرد از خود و جامعه حرفه ای به یابی حرفه هویت :مقدمه

 -و توافق استاد یریادگی طیمحنقش  ا هدف شناسایی مدلی برای بررسیب راستا این در فردی و نهادی متفاوتی است. مطالعه حاضر

 انجام گرفت. یپزشک انیدانشجو یا یابی حرفه هویت بینیپیش دانشجو در

ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه  نحوه گردآوری داده لحاظ ازکاربردی و هدف  نظرازاین تحقیق  :روش

نمونه انتخاب و  عنوان بهنفر  22۷ تصادفی تعداد صورت به تینها دردانشجویان علوم پزشکی اردبیل بود که با استفاده از جدول مورگان 

-، توافق استادلوی .کی ملیسا و تاکر .دی امال یط یادگیریی ارزیابی محها پرسشنامهبررسی شدند. برای گردآوری اطالعات از 

 سؤاالتپاسخگویی به  منظور بهو ( استفاده شد 2۰۰۸) ونیزاکسیاو منزلت هویت تحصیلی واز و  (2۰1۰دانشجوی ویلسون و رایان )

 گردید.   استفاده  SPSS و    LISRELی معادالت ساختاری در محیط ساز مدلی آماری تی، همبستگی و ها آزمونتحقیق از 

یابی  دانشجو بر هویت-دانشجو و همچنین از طریق توافق استاد-نشان داد که محیط یادگیری بر میزان توافق استاد ها افتهی :ها افتهی

 .کند یم نییرا تب انیدانشجو یابی هویترفتار  راتییتغ 1۸5/۰معنادار دارد و  ریتأثی دانشجویان ا حرفهموفق 

ای دانشجویان علوم پزشکی  یابی حرفه هویت بینیدر پیشهای پژوهش حاضر حاکی از سهم معنادار محیط یادگیری  یافته :گیری یجهنت

توان نتیجه گرفت محیط یادگیری از طریق ادراکات دانشجویان و نیز مشارکت  می رو نیازادانشجو است. -از طریق توافق استاد

 علوم پزشکی تأثیر معناداری دارد.یابی موفق دانشجویان  دانشجویان بر هویت

 ی، دانشجویان پزشکیا حرفهیابی  دانشجو، هویت-محیط یادگیری، توافق استاد :واژگان کلیدی
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 مقدمه
هویت همواره چالشی مهم در جوامع بشری بوده و از مفاهیم 

 عبارت است ازاجتماعی است. هویت ی ها پژوهشکلیدی 
. ]1[«دهد آگاهی از اینکه فرد چه چیزی را و چرا انجام می»

 اند کردههویت را فرایندی خودجوش و پویا معرفی  همچنین
 .]2[ گیرد ها، باورها و تجارب گذشته نشئت می که از توانایی

عنوان  به (Professional identity)یا هویـت حرفه
، باورهاها،  نگرش است مبتنی بر «یا درك از خـود حرفه»

و تجــارب، آگاهــی مداومــی  ها زهیها، انگ ، ارزشعواطف
 ه فـرد از اینکـه شـخصی جـدا و مجـزا از دیگـران اسـتکـ
فرایندی  صورت بهتفسیر و بازتفسیر تجارب که حاصل  ]3[

، اما نه در «من کیستم» سؤالمستمر بوده و در پاسخ به 
؛ این امر ]4[ گیرد اکنون و آینده، شکل می لحظه بلکه هم

 دانشجویان دارای دو بعد علمی و شخصی است. هویتبرای 
ها و نیز  و نگرش ها شیعلمی دانشجویان از طریق گرا

. هویت ردیگ یشکل م علمی دانشجویان یها ها و کنش تالش
شخصی نیز درك و تصوری است که دانشجو از خودش 

عنوان یک کنشگر علمی و در محیط دانشگاهی به دست  به
  .]5[ آورد یم

قوی در دانشجو  هویت نداشتن احساس در صورت
را داشته  صحیح دانشجویی نقش انتظار ایفای میتوان ینم

 شاهد سردرگمی و رفتارهای از روی تقلید، جهیدرنت باشیم و

 تولید برای تمایل به تالش عدم ،]6[تفکر انتقادی  از پرهیز

، بیگانگی ]۷و 6[علمی و مشارکت و درگیری 
 ضعف در ،]۸[ (Academic alienationتحصیلی)

 کار و همکاری روحیه گری، پرسش اخالق و روحیه علمی

 پرورش برای نفس اعتمادبه خالقیت، عدم تیمی پایین، عدم

 انفعال در فرایند آموزشی، در ناکافی مشارکت مستقل، اندیشه

میان دانشجویان  در بودن غیرتأملی و ایستایی یادگیری،
 . ]6[خواهیم بود 

تحت  شده، نییثابت و از قبل تع یامر ای حرفه هویـت
 ستین و منطقی مند نظامدارای یک فرایند کنترل کامل خود و 

و   نهیزم است که در یکسان نیارتباط ب جهیآن نت یریگ و شکل
 یها تیفعال ی، کنش متقابل داشته و زبان واجتماع طیشرا

ها نسبت  به آن یخاص یکرده و معان ریو تفس میرا تسه وستهیپ
و نظـام آموزشــی نـوع ، آمـوزش از متأثرو  دهند یم

 ]4[ (Learning environmentهای یادگیری) محیط
فضا و  اتیخصوص ؛ بنابراین شناسایی محیط یادگیری واسـت

آموزش و دیگر انواع تعامالت در جهت که  یا نهیزم
 تصویر جامعی تواند می افتد، هویت در آن اتفاق می یریگ شکل

 .]9[ نماید ترسیم را آموزش و پیامدهای آن کلی از وضعیت
اند از  عبارت یطورکل محیط آموزشی به و وجه مهم درد 

درسی و  ضوعبه مو یمند عالقهمل ویژگی استاد که شا

ول ساختن و درگیر نمودن غدانشجو و نیز توانایی در مش
دانشجو در تجربیات یادگیری است و ویژگی دیگر خصوصیات 

است که در آن فضای فیزیکی، اجرای برنامه و  موقعیتی
یادگیری دخالت دارند. در این میان، ویژگی استاد جو محیط و 

در کنار بعد فیزیکی یا  جهیدرنت. ]1۰[ اهمیت بیشتری دارد
مناسبات استادان و  مکانی که بر محیط یادگیری مترتب است،

آنان پژوهشگران، ارتباطات دانشجویان با همدیگر و تعامالت 
با استادان خود عنصر اساسی در ساختار محیط آموزشی 

 یجهت کسب آمادگ انیکه دانشجو یطیمح .]11[ باشد یم
و مجموعه  کنند تحصیل میورود به حرفه در آن  یبرا

 دیآنها باکه بر آنچه  ،محیط دانشگاه وجود داردکه در  یطیشرا
در  گذارد یم ریتأث افتیدر ییچرا و یکنند، چگونگ افتیدر

واسطه تأثیر بر  محیط دانشگاهی و ارزیابی آن بهنتیجه 
به  .]12[ تجربیات دانشگاهیان بر هویت دانشگاهی مؤثر است

ساختاری و  یها یژگیمحیط دانشگاه و و نظر پاسکارال
و با میانجی تعامالت  میرمستقیطور غ سازمانی آن، بیشتر به

بر پیامدهای بین دانشجویان و اساتید و کیفیت تالش دانشجو، 
 .]6[ شناختی مؤثر است

نقش  واست  یتعامل یاساساً امری ریادگیو  یاددهی ندیفرا
بسیار  در علوم پزشکی ژهیو بهتعامالت با دانشجویان استاد در 

عامالن  نیمهمتر ازجملهاساتید  و ]13[ باشد یبرجسته م
 و ]14[اند  با آنها در تعامل انیدانشجو ی هستند کها حرفه

، الگودهی، ]13[یی در جهت اعتمادسازی ها تیفعالانجام 
 نیتر از مهم ]14[مربیگری، حمایتگری عاطفی و علمی 

ی یادگیربرای ارتقای محیط  تواند یکه یک استاد مهایی  نقش
 ایفا کند. 
 (rapportstudent -professor)دانشجو -استاد توافق

از فرایند درگیری علمی و تلفیق دانشجو در محیط  نوعی
 15[است که بر یادگیری و رشد او تأثیرگذار است  دانشگاه

ترین ابعاد محیط یادگیری  یکی از مهم عنوان بهو از آن  ]16و
 پیامدهای با تنگاتنگی ارتباط تواند می کهاست  ادشدهی ]9[

 دانشجویانی که طوری به ]1۷[باشد داشته دانشجویان تحصیلی

 بیشتری رضایت اند، کرده تجربه استادشان با را خوبی رابطه که

 گزارش تحصیلی های فعالیت در درگیری و کالس در حضور از

دانشجویان از رفتار اساتید خود الگوبرداری  .]1۸[اند  کرده
ای در  ایجاد هویت حرفه درالگومحوری  کنند و روش می

 با دانشجویان میان ، دوسویه تعامالتمؤثر است.  دانشجویان

 . ]1۷[ گیرد می شکل اساتید با دانشجویان یا و یکدیگر
چنین فرایندهای عاملی وابسته به کیفیت آنهاست  اثربخشی

که یکی از وجوه اصلی آن توافق استاد دانشجو است. توافق به 

 مشخصه بودن مراقبتی و دوستانه شود که اطالق می ای رابطه
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 دانشجویان باورهای همانند مثبتی پیامدهای ااست و ب آن اصلی

شده  ادراك یادگیری و انگیزش دوره آموزشی، و استاد مورد در

 توافق، ]2۰[بهتر از تجربه دانشگاهی  تیرضا ،]19[

، و ]21[شناختی یادگیری و مشارکت یکدیگر، با دانشجویان

ی تحقیقاتی و ها مهارتآن موفقیت تحصیلی، توسعه  تبع به

 دارد.  ی فرادانشگاهی رابطهها مهارتانتشاراتی و 

های علوم پزشکی،  قبلی در دانشگاه شده انجام اتمطالعنتایج 

ادراکات دانشجویان از محیط آموزشی و ارتباط اساتید و 

در دسترس های مختلف، بسته به میزان  دانشجویان در دانشگاه

، مقطع تحصیلی و ]23[ درگیری دانشجو،  ]22[بودن اساتید 

و عوامل دیگری نظیر خصوصیات اساتید و  ]24[سطح تخصص 

تعامل توافق و درگذشته اساتید ؛ ]6[متفاوت است  دانشجویان

ی کمتری برای ها داشتند و چالش خود ی با دانشجویانبیشتر

میزان این تعامالت ای وجود داشت، ولی امروزه  عملکرد حرفه

است و  کاهش یافتهپزشکی عمومی  استاد و دانشجوی دوره بین

 . ]24[ ای وجود دارد موانع بسیاری برای عملکرد حرفه

هویت اینکه  باوجوددهد که  شواهد تحقیقاتی نشان می

در  گیرد، شکل میای بیش از همه در دوره پزشکی عمومی  حرفه

وجود بین استاد و دانشجو  تنگاتنگرابطه مستمر و  ها این دوره

های تخصصی و ارتباط  های عمومی به دوره دورهو بیش از  ندارد

شود و ارتباط  دستیاران تخصصی و فوق تخصصی بها داده می با

مانع از کمک  یعلم ئتیضعیف و کوتاه دانشجویان با اعضای ه

برای  یعلم ئتیو راهنمایی گرفتن دانشجویان از اعضای ه

؛ با ]6[شود می شان ینیبر تجارب بال شان یشیهدایت بازاند

تمرکز بر چنین مسائلی تحقیق حاضر عالوه بر کیفیت چنین 

توافق استاد دانشجو، در پی شناسایی مدلی  مشخصاًروابطی و 

ی توافق گر یانجیمبرای بررسی اثرگذاری محیط یادگیری با 

یابی دانشجویان است؛ در این راستا هم  دانشجو بر هویت-استاد

وم پزشکی، وضعیت محیط یادگیری دانشجویان دانشگاه عل

توافق اساتید و دانشجویان و وضعیت هویت پذیری دانشجویان 

پزشکی و هم روابط مستقیم و غیرمستقیم بین این متغیرها را 

 .کند یمبررسی 

 

 هاروش

ها،کمی  نحوه گردآوری و تحلیل داده اساس برتحقیق حاضر 

توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه تحقیق  تاًیماهبوده و 

حاضر متشکل از دانشجویان انترن و اکسترن رشته پزشکی 

نفر بوده که با  ۷۰۰دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به تعداد 

نفر با روش تصادفی  25۰استفاده از جدول مورگان تعداد 

ها توزیع گردید.  ها در بین آن عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه به

تفکیک وضعیت به  دهندگان پاسخی جمعیت شناختی ها یژگیو

 یها با استفاده از ابزار کم داده زیر است. بیبه ترتتحصیلی 

مربوط به  یها داده یآور جمع یشد. برا یآور پرسشنامه جمع

استفاده  یریادگی طیمح یابیاز پرسشنامه ارز یریادگی طیمح

این ابزار توسط پامال دی. تاکر و ملیسا کی. لوی توسعه  ؛شد

 وپرسشنامه توسط استرانگ، دی پائوال  نیشده است. اعتبار ا داده

 یابیاستفاده در ارز یو برا دیتائ ]25[ی پائوال و هو یدو تاکر 

 یآلفا بیضر زانیاست. م شده هیتوص یآموزش یها طیمح

 ییایاز پا نانیحاضر جهت اطم قیشده در تحق محاسبه

 .حاصل شد ۸9/۰پرسشنامه، 

دانشجو از -مربوط به توافق استاد یها داده یآور جمع یبرا 

که توسط  ]19[ انیو را لسونیو یدانشجو-توافق استاد اسیمق

شده است  یابیترجمه و هنجار ]26[ یو کارشک یتنها، ارخود

پرسشنامه  ییمحتوا ییروا ]26[. تنها و همکاران دیاستفاده گرد

 دیو تائ یابیاز متخصصان آموزش ارز ینظرخواه قیاز طر

درصد  15/62 نییتب انگریب زین یعامل لیتحل جیاند. نتا کرده

 دیو ادراکات اسات انیتوسط دو عامل مشارکت دانشجو انسیوار

 ریدو ز نیا یشده برا محاسبه یآلفا بیضرا نیبود. همچن

حاصل  ریاست. مقاد شده گزارش 92/۰و  ۸6/۰ بیبه ترت اسیمق

کرونباخ در  یفاآل بیبا محاسبه ضر یدرون یهمسان یاز بررس

به  دیو ادراکات اسات انیابعاد مشارکت دانشجو یمطالعه برا نیا

 د. حاصل ش 92/۰و  ۸4/۰ بیترت

ی نیز از لیتحص تیمربوط به هو یها داده یآور جمع جهت

که توسط  یلیتحص تیمنزلت هو اسیمق یابی موفق بعد هویت

 .دیشده است، استفاده گرد توسعه داده ]2۷[زاکسونیواز و ا

 نیا یسنج روان یها یژگیو ]2۸[یزدانیو  یامان ،یحجاز

بعد مذکور در مطالعه  ییایپا. اند کرده دیو تائ یابیرا ارز اسیمق

گزارش شده  ۷6/۰ایشان، با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 

که حاصل شد  9۰/۰نیز ضریب مذکور  مطالعه حاضراست. در 

  .پرسشنامه دارد یباال نانیاطم تیاز قابل تیحکا
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 دهندگان پاسخی جمعیت شناختی ها یژگیو -1جدول شماره 

 کل ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ شاخص متغیرها

 ۱۰۸ ۲ ۴۸ ۱۷ ۲۳ ۱۸ فراوانی مرد جنسیت

 ۸/۴۷ ۹/۱ ۴/۴۴ ۷/۱۵ ۳/۲۱ ۷/۱6 درصد  

 ۱۱۸ ۳ 6۲ ۸ ۲6 ۱۹ فراوانی زن 

 ۲/۵۲ ۵/۲ ۵/۵۲ ۸/6 ۲۲ ۱/۱6 درصد  

 ۱۰۰ ۵ ۵۸ ۱۲ ۱۸ ۷ فراوانی انترن دوره

 ۲/۴۴ ۰/۵ ۵۸ ۱۲ ۱۸ ۰/۷ درصد  

 ۱۲6 ۰ ۵۲ ۱۳ ۳۱ ۳۰ فراوانی اکسترن 

 ۸/۵۵ ۰/۰ ۳/۴۱ ۳/۱۰ 6/۲۴ ۸/۲۳ درصد  

 ۲۲6 ۵ ۱۱۰ ۲۵ ۴۹ ۳۷ فراوانی  کل

 ۱۰۰ ۲۲ ۷/۴۸ ۱/۱۱ ۷/۲۱ ۴/۱6 درصد  

 

 نتایج
شده  که در ادامه آمده، ارائه یشده در قالب جداول حاصل جیانجام و نتا شده ینیب شیپ یها حاصل شده با استفاده از روش یها داده لیتحل
 است.

 وضعیت متغیرهای پژوهش :2 شماره جدول

انحرررا   میانگین حداکثر  حداقل  رشته ها مؤلفه

 معیار

میرررانگین  کشیدگی چولگی

 کل

    ۴۹۰/۰ ۲۱۳/۲ ۰۰/۳ ۰۰/۱ انترن محیط

 ۲6/۲ ۴۷۵/۰ -۳۸۳/۰ ۴۷۲/۰ ۲۰۵/۲ ۰۰/۳ ۰۰/۱ اکسترن

مشرررررررارکت 

 دانشجویان

    ۷۴۷/۰ ۵۱۵/۳ ۰۰/۵ ۰۰/۱ انترن

 ۴۱/۳ ۴۷۱/۰ -۲۱6/۰ ۸۰۴/۰ ۳۲۳/۳ ۰۰/۵ ۰۰/۱ اکسترن

    ۹۱۱/۰ ۴۸۵/۳ ۰۰/۵ ۰۰/۱ انترن ادراکات اساتید

 ۴6/۳ 666/۰ -6۱6/۰ ۷66/۰ ۴۵6/۳ ۰۰/۵ ۰۰/۱ اکسترن

توافررق اسرراتید   

 دانشجویان

    ۷۸۸/۰ ۴۹۷/۳ ۰۰/۵ ۰۰/۱ انترن

 ۴۴/۳ ۷۹۰/۰ -۵۱۴/۰ ۷۲۵/۰ ۴۰۲/۳ ۰۰/۵ ۰۰/۱ اکسترن

 

 هویت موفق

    ۴۴۲/۸ 6۴۳/۳6 ۰۰/۵۰ ۰۰/۱ انترن

 ۷۳/۳۵ ۲۲6/۰ -۷۲۱/۰ ۱۴۹/۸ ۸۲۵/۳۴ ۰۰/۵۰ ۰۰/۱ اکسترن

 

 

ها به نسبت  دهد که اکسترن یمنشان  -2جدول شماره 
(، احساس حمایت بیشتری از 31/2در مقابل  21/2) ها انترن

. البته درندااساتید داشته و احساس بهتری نسبت به محیط خود 
و بیانگر  26/2نمره کل محیط یادگیری ازنظر دانشجویان 

تر از حد متوسط( محیط یادگیری  یینپانامساعد ) نسبتاًوضعیت 
 بوده است.

 شده حاصلدهد که میانگین  یمهمچنین نتایج تحلیل نشان 
 ( بیشتر از دانشجویان51/3ها ) مشارکت انترن مؤلفهبرای 

ادراکات اساتید  مؤلفهوده است. در ( ب32/3اکسترن )با میانگین 
( حاکم است. 46/3در مقابل  4۸/3نیز وضعیت مشابهی )

 4۰/3ها  و اکسترن 49/3ها  میانگین کل توافق اساتید و انترن
احساس  دهد که دانشجویان انترن یمبوده است. این نتایج نشان 

 44/3 توافق بیشتری با اساتید دارند. عالوه بر این میانگین کل

باالی اساتید و  نسبتاًتوافق  دهنده نشانکه  شده حاصل( 5ز )ا
 دانشجویان پزشکی است.

دهد  یمی نیز نتایج تحلیل نشان ا حرفهیابی  در متغیر هویت
ها  و اکسترن 64/36ها  برای انترن شده حاصلکه میانگین 

 63/35نیز برابر با  شده حاصلبوده است. میانگین کل  ۸2/34
یابی موفقی  است. بنابراین دانشجویان فرایند هویت آمده دست به

ی پزشکی را به در حد ا حرفهی ها ارزشرا سپری کرده و به 
اند خودشان را با هنجارهای  توانستهو  یداکردهپباالیی تعهد 

تری  یابی موفق هویت ها بین انترن ؛ دراینسازگار کنند ای حرفه
ای و  ا در محیط حرفهه اند که با توجه به حضور بیشتر آن داشته

ای  های حرفه تعامل بیشتر با پزشکان و قبول برخی مسئولیت
در متغیر  جز بهها  انحراف معیار نمرات انترن مورد انتظار بود.

ها بوده  مشارکت دانشجویان در مابقی متغیرها باالتر از اکسترن
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 ریمقاددهد پراکندگی نمرات آنها بیشتر است.  است و نشان می
 نیب زین یچولگ ریو مقاد ۷9/۰تا  226/۰ نیب زین یدگیکش

به  یکیدهنده نزد شده است که نشان حاصل ۷21/۰و  216/۰
 نرمال است. عیتوز

 همبستگی بین متغیرهای تحقیق:

 ماتریس همبستگی متغیرها -3 شماره جدول

 ۳ ۲ ۱ مقیاس

    محیط یادگیری -۱

   ۲۴۲/۰** مشارکت دانشجویان -۲

 ۳6۵/۰** اساتیدادراکات – ۳
**۷۰۳/۰  

 ۰۵6/۰ هویت موفق -۴
**۳6۱/۰ 

**۳۳6/۰ 

 

 

 
 ضرایب رگرسیونی - 4 شمارهجدول 

 

همبستگی بین محیط یادگیری، مشارکت دانشجویان و 
برابر با  بیبه ترتیابی موفق دانشجویان  ادراکات اساتید با هویت

دهد بین  یماست که نشان  شده حاصل 33/۰و  36/۰ ۰56/۰
یابی موفق دانشجویان همبستگی  محیط یادگیری و هویت

 معناداری وجود ندارد؛ 
یابی  دانشجویان با هویت –اما همبستگی ابعاد توافق اساتید 

موفق دانشجویان مثبت و معنادار بوده است. عالوه بر این 
 همبستگی بین حمایت محیطی با بعد مشارکت دانشجویان

و معنادار بوده  36/۰نادار و با ادراکات اساتید و مع 23/۰ اندازه به
بین محیط یادگیری و  شده حاصلهای  است. بنابر یافته

جهت در  ینبدشود.  ینمی مشاهده ا رابطهیابی موفق  هویت
بررسی نقش متغیرها رابطه غیرمستقیم این متغیر و نقش 

ی ا حرفهیابی  دانشجو در تبیین هویت-میانجی ابعاد توافق استاد
توسط محیط یادگیری تحلیل خواهد شد. جزئیات مربوط به 

 است. شده ارائه 3 شماره جدولهمبستگی متغیرها در 
 

ضررررررررررای   متغیرها

 یراستانداردغ

ضررررررررررای  

 استاندارد

 معناداری مقادیر بحرانی خطای استاندارد

 *** ۵.۰۵۵ ۱۵۰. ۴۴۵. ۷۵۹. محیط یادگیری و ادراکات اساتید

 *** ۴.۱۱۳ ۱۳۳. ۳6۲. ۵۴۷. محیط یادگیری و مشارکت 

 ۰۲۲/۰ ۲.۲۹۳ ۰6۵. ۱6۷. ۱۴۹. ادراکات اساتید و هویت موفق

 *** ۳.۷۳6 ۰۸۲. ۳۰۴. ۳۰6. مشارکت دانشجویان و هویت موفق

، مسیر مستقیم شده دادهنشان  4در جدول شماره  گونه همان
، محیط 44/۰محیط یادگیری به ادراکات اساتید با ضرایب 

، ادراکات اساتید 36/۰یادگیری به مشارکت دانشجویان با ضریب 
و مشارکت دانشجویان به  16۷/۰به هویت موفق با ضریب 

صدم معنادار  5و  1در سطوح  3۰/۰هویت موفق با ضریب 

و  یبررس رهایمتغ نیب روابط یدر ادامه مدل ساختار .اند بوده
معادالت  یابیبا استفاده از مدل مدلحاصل از آزمون  جینتا

شده  ارائه زیر در نمودار یبه روش حداکثر درست نمائ یساختار
 است

 

 دآزمون شده پژوهش در حالت استاندار یالگو - ۱ شماره نمودار

CMIN=1469.604, P≥.000; CMIN/DF=1.939; RMSEA=.06; AGFI=.742; GFI=.783; NFI=.815; CFI=.835; 

TLI=.812; IFI=.902 
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 یکا یکه باوجود معنادار دهد ینشان م 1 شماره نمودار
 (شود یاسکوئر )که در مطالعات با نمونه باال معموالً معنادار م

بوده است.  2از  تر یینپا یبر درجه آزاد راسکوئ یمقدار کا
 مانند شاخص هنجار شده زین یمقتصد یها شاخص نیهمچن

NFI برآورد یمربعات خطا شهی، ر۸/۰تر از  بزرگ زین 

RMSEA برازش  انگریشده است که ب حاصل ۰۷/۰از  تر یینپا
 .نسبتاً مناسب مدل است

 ضرای  مسیر متغیرها - ۵ شماره جدول

 

 کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم 

 معنادار ضری  معنادار ضری  معنادار ضری  مسیر

 است ۴۴۵/۰ - - است ۴۴۵/۰ دیادراکات اسات <- یریادگی طیمح

 است ۳6۲/۰ - - است ۳6۲/۰ انیمشارکت دانشجو <- یریادگی طیمح

 است ۱6۷/۰ - - است ۱6۷/۰ موفق تیهو <- دیاسات ادراکات

 است ۳۰۴/۰ - -  ۳۰۴/۰ موفق تیهو <- انیدانشجو مشارکت

 است ۱۸۵/۰ است ۱۸۵/۰ - - موفق تیهو <- یریادگی طیمح

 

 

 نییدر تب یرهانقش متغ یابیارز 5جدول شماره  بر اساس
 انگریبر اساس نمودار و جدول فوق ب یا حرفهیابی موفق  هویت
مشارکت دانشجویان و  اساتید ادراکات میمستق یرتأث یمعنادار

رفتار  راتییتغ 3۰4/۰و  16۷/۰ بیبه ترت است؛ طوری که
 یبرااخذشده آزمون  ؛کند یم نییرا تب انیدانشجو یابی هویت
 ینبگری متغیرهای مذکور در رابطه  یانجیم یمعنادار یبررس

محیط  یرتأث یدمؤ ان،یدانشجو یابی هویتو  محیط یادگیری
یابی  هویتبر  مشارکت دانشجویان و ادراکات اساتیداز  یادگیری

نیز معنادار بوده  اثر غیرمستقیم زانیبوده است. م یا حرفهموفق 

توان گفت زمانی که دانشجویان فرصت  یماست. بر اساس 
یابند و احساس مثبتی نسبت  یمدرگیری در فعالیت دانشگاهی را 

ی گرایی استاد داشته و به ا حرفهخواهی، اساتید و دلسوزی، خیر
پذیرند، محیط  یمی نقش از طرف او را ساز مدلاو اعتماد کرده و 

ی ا حرفهیابی موفق  توجهی بر هویت یر مثبت و قابلتأثیادگیری 
دانشجویان دارد. زمانی که دانشجویان چنین احساسات مثبتی را 

یر محیط تأثکنند،  ینمدر مورد روابط خود با اساتید تجربه 
 رسد. یمیادگیری مساعد به حداقل 

 
 
 

 بحث
 یها پژوهشدر یکی از موضوعات محوری  هموارههویت 

یک هویت اجتماعی است و  یا هویت حرفه .است بودهاجتماعی 
در ارتباط با دیگران و از طریق یادگیری و آموزش عملی و 

. در شود یایجاد م یا حرفهی و در زمینه و فضای ا تجارب حرفه
پژوهش حاضر، با تمرکز بر این موضوع، به بررسی نقش محیط 

ای  یابی حرفه دانشجو در هویت-یادگیری و توافق استاد
دانشجویان پزشکی پرداخته شد. بررسی وضعیت متغیرهای 

کیفیت الزم برای محیط  دانشجویان که داد نشان پژوهش
. یافته دیگر اند کردهارزیابی  متوسط تر از حد پایین در آموزشی را

دانشجو نشان -این تحقیق در رابطه با بررسی توافق استاد
دهد که میانگین این مؤلفه باالتر از متوسط بوده و توافق  می

دانشجو در وضعیت مطلوبی قرار دارد و هرچه این ارتباط -استاد
ها با  توافق بین آنمندی و  شود، میزان رضایت تر می طوالنی

ی پارك و همکاران ها افتهشود. ی اساتیدشان بیشتر و بهتر می
ی دانشجویان از اساتید مشاور در مند تیرضانشان داد که میزان 

 نیهمچن .]22[استبیشتر  ها آنصورت در دسترس بودن 

ی دانشجویان مند تیرضا، ]29[موسوی و همکاران تحقیق
های مختلف پزشکی از اساتید مشاور را مطلوب توصیف  حوزه
یابی نیز نشان  . نتایج مربوط به بررسی وضعیت هویتاند کرده

ی خود ا حرفهیابی  که دانشجویان علوم پزشکی در هویت دهد یم
ی پزشکی را به در حد ا حرفهی ها ارزشو به  اند بودهموفق 

اند خودشان را با هنجارهای  نستهتوایداکرده و پباالیی تعهد 
به خاطر ماهیت رشته علوم  اینکه خصوصاً. سازگار کنند ای حرفه

این دانشجویان در تعامالت و توافق با  طرف کی ازپزشکی، 
اساتید خود احساس حمایت بیشتری دارند و از طرف دیگر 

صورتی کاربردی و عملی دارد و این امر در  ها آنی ها آموخته
 بوده است.  مؤثر ها آنی ا حرفهموفق هویت  یریگ شکل

از  متأثریابی دانشجویان  آزمون مدل نشان داد که هویت
دانشجو بوده است. -ی توافق استادگر یانجیممحیط یادگیری با 

ی است که در آن اجتماع یریادگچنین نتایجی سازگار با نظریه ی
عوامل  و نیز یتیو موقع یطیمح یها کننده نییتع تیبر اهم

. در این نظریه یادگیری شود یم دیتأک ی و بین فردیفرد
 زشیو انگ دیبازتول ،یتوجه، حفظ و نگهدارمشاهده، مشتمل بر 

های  است. تعامل استاد دانشجو در یک محیط مساعد فرصت
ی برای دانشجویان ا حرفهبیشتری برای مشاهده رفتارهای 

نگرش، دانش و کند که بر اساس این مشاهدات آنها  فراهم می
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یی را دریافت کرده، در صورت نیاز تعدیل و اصالح ها مهارت
های خود  بازخوردهایی بر تکمیل صالحیت حال نیدرعنموده و 

 3۰، 23، 22، 19، 16، 6[کنند. نتایج سایر مطالعات دریافت می
 مفروضات این نظریه در جامعه پزشکی بوده دیمؤنیز ] 31و

دهد که  نشان می ]3۰[اراناست. برای مثال یاکوب و همک
و  یکارآموز یها دوره زیآم تیدر گذراندن موفق دیروابط با اسات

توسط دانشجویان  یرشته تخصص مناسب انتخاب نیهمچن
 نیا تیفیامر وابسته به ک نیدارد که ا یتوجه قابل ریتأثپزشکی 

. سانتوس و از آن توافق است یمهم یروابط است که وجه
دهند که دانشجویان پزشکی  نیز نشان می ]31[همکاران

ی تحت عنوان برنامه جهانی ا برنامهجدیدالورودی که در 
مثبتی از آن  ریتأث اند داشتهارتباطات استادشاگردی شرکت 

مشارکت و  یریگ میتصم یها تیدر موقع که ینحو به، اند رفتهیپذ
ی نقش ا حرفهی به آینده ده شکلهای اساسی برای  در فعالیت

 می بازی ایفا کرده و عالوه توسعه صالحیت رفتاری، ارتقایمه
کند.  را تسهیل می بازار کاربرای  ازیموردن یرهبر یها مهارت

اتفاق  خألدر  تأثراتو  ریتأثالبته باید توجه داشت که این 
 افتد.  نمی

، هرچند انتظار بر شوند میمتذکر  ]25[ پائوال و هویدی 
موقعیت رسمی تحت عنوان این است که یادگیری در یک 

 تر کالس درس یا کارگاه رخ دهد، لکن تحت تأثیر زمینة وسیع
آنچه در دانشگاه و یا محیط بیمارستان  از این منظرنیز هست. 

 بوم دهد و آنچه عوامل و کادر آموزشی و دانشجویان از رخ می
 دانشگاهی فضای و فرهنگ حوزه، جو، موقعیت، محیط، شناخت،

بر نحوه و کیفیت درونی  کنند، می درك آن داخلی کیفیت و
 ها و اخالقیات صالحیتکردن دانش، مهارت و نگرش و اساساً 

ی ها افتهی .خواهد بود رگذارییابی تأث تبع آن هویت ای و به حرفه
عوامل محیطی را ]33[مهرام و همکاران ]32[ترابی و ظهیری
 دیتأکبر اهمیت آن  و دانند یم مؤثردانشجو -در تعامل استاد

آنان با  توافقتعامالت دانشجویان با همدیگر و ؛ بنابراین دارند
ساختار اجتماعی محیط آموزشی  عرصه نیتر خود برجسته اتیداس
 . باشد یم

مسئله مهم دیگر سازگاری بین اجزا و عناصر سیستم 
 اصل ]34[میسکل  و هوی دیدگاهاز . ]25و 34[آموزشی است

میزان تجانس میان عناصر که هرچه  کند یری بیان مسازگا
سیستم بیشتر باشد اثربخشی سیستم بیشتر است. عناصر اصلی 

طور مؤثر عمل کنند  باهم تناسب یابند و به توانند ییک سیستم م
عملکرد اساتید و پیشرفت باالی  ارتقایکه این امر منجر به 

و برعکس اگر این عناصر باهم در تضاد  شود یدانشجویان م
مهم  دالیل از یکی شود. عملکردی ایجاد میباشند، مشکالت 

این امر، سازگاری بین دو عنصر اساسی موقعیت آموزشی، یعنی 
  استاد و شاگرد است.

 خصوصیات یساز متناسب و بررسیدهد،  نشان میتحقیقات 
های  جنسیت، ریشه برمبنایها  آن یبند طبقهو  شاگردان و اساتید

قومی و خصوصیات فرهنگی و اجتماعی مشابه دغدغه اصلی 
برای  یاز روابط استادشاگرد در پی استفادهنهادهایی است که 

 یها یتوسعه توانمند یطورکل انتقال دانش، نگرش و مهارت و به
بین اساتید و شاگردان به  توافق. ]35[هستندمورد انتظار 

در جهت توسعه هویت  یدشاگردبهتر روابط استا یریگ شکل
کند و هرچه استاد و شاگرد نسبت به  ای موفق کمک می حرفه

ت بیشتر و رضایت تعامالبیشتری داشته باشد،  سازگارییکدیگر 
شود و سازگاری بیشتری را  بیشتری از طرف شاگردان تجربه می

راهنمایی بهتر، حمایت به  نیز بیشترآورد؛ سازگاری  به ارمغان می
 نقش یساز مدل و بیشتر ای حرفه حمایت واجتماعی  روانی

. ]36[شود  منجر میتوسعه بیشتر شاگردان  جهیمؤثرتر و درنت
بنابراین غنای محیط یادگیری و بهبود آن، اگر با توافق اساتید و 

ی مثبت و قوی در ا حرفهیابی  دانشجویان همراه شود به هویت
 دانشجویان منجر خواهد شد.

هایی  هر تحقیق دیگری محدودیت مانند بهها:  محدودیت
و نحوه گردآوری  موردمطالعهطرح تحقیقی، جامعه  ازلحاظ

ها بر تحقیق حاضر مترتب است که باید در تعمیم و تفسیر  داده
ها مدنظر قرار گیرد. نخست اینکه گروه مورد مطالعه در  یافته

تحقیق حاضر محدود به دانشجویان پزشکی عمومی، روش 
در  که ییازآنجاابزار مورد استفاده پرسشنامه بود. توصیفی و 

ها متغیرهای دیگری، احتماالً، نتایج پژوهش را  طرح گونه نیا
ها باید به این مسئله توجه  قرار دهد، در تفسیر یافته ریتأثتحت 

و سنجش  یآموزش طیمح یابیارز زانیم کرد. عالوه بر این،
مختلف،  یها در دانشگاه انیبا دانشجو دیتعامالت اسات زانیم

ها  دانشگاه در هم یتیمتفاوت دارد و البته که تنوع هو جینتا
 .ردیمدنظر قرار بگ یآت قاتیالزم است در تحقکه  حاکم است

 نییبا توجه به برآورد متوسط و پا نکهیا تاًینها
 یخود ، بررس یآموزش طیحاضر از مح قیکنندگان تحق مشارکت

در  ژهیو به یآموزش طیمح یرتقاعوامل مؤثر بر بهبود و ا
 یبعد یها پژوهش تیدر اولو دیبا یعلوم پزشک یها دانشگاه

هرچه  تیعوامل مؤثر در تقو ییشناسا یبرا طور نیباشد. هم
 ریشناخت سا یو برا طرف کیتوافق استاد و دانشجو از شتریب

 نیعوامل مؤثر بر آن ، عالوه بر آنچه که در ا ریو سا تیابعاد هو
 بیترت یشتریو مطالعات ب قاتیتحق یستیشد، با یبررس قیتحق

 داده شود.
 

 گیرینتیجه
های پژوهش حاضر تأثیر معنادار محیط یادگیری از  یافته

یابی  گری توافق استاد دانشجو بر هویت طریق نقش میانجی
ای دانشجویان علوم پزشکی را نشان داد. بدین معنی که  حرفه
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محیط یادگیری از طریق ادراکات دانشجویان و نیز مشارکت 
یابی موفق دانشجویان علوم پزشکی تأثیر  دانشجویان بر هویت

 طیمح تیمشخص شد وضع جیدر نتا نیهمچنمعناداری دارد. 
د مطلوب یکه با کنندگان چندان مشارکت یابیدر ارز یریادگی
تا  گردد یم هیو مخاطبان توص نیبه مسئول نی. بنابراستین

و  دی، اساتمحتوی آموزشیبا  رییادگی طیتناسب و تجانس مح
، ایجاد نظام  کاربردی کردن محتوی قیاز طر انیدانشجو

آموزشی دانشجویان و  ی حمایتی مناسب ، توجه به امر مشاوره
 .گردد نیو امکانات آموزشی مطلوب تأم تتسهیال نیتأم

و درگذر  هستند ایپو یآموزش یها طیمح ن،یعالوه بر ا 
و  یابیعصر خود دارند، لذا ارز اتیبا مقتض یبه سازگار ازیزمان ن

 انیو ادراك آن توسط دانشجو یریادگی یها طیمستمر مح شیپا
 رات،ییشناخت نقاط قوت و ضعف، اصالح و اعمال تغ یبرا

 یامر ،یمقتض ماتیتصم ریمثبت و اتخاذ سا یها توسعه جنبه
 یها هدف، انجام طرح نیجهت تحقق ا نیاست. بنابرا یضرور

 د.و مؤثر خواهد بو دیخصوص مف نیدر امشابه 

 مالحظات اخالقی
شفاهی رضایت  صورت کنندگان در مطالعه به کلیه شرکت
به کردند و پژوهشگران  اعالمدر این مطالعه  خود را از شرکت

ها و اطالعات شخصی اطمینان  دادهها را از محرمانه بودن  آن
 – 1996طرح پژوهشی) کد طرح این پژوهش برگرفته از  دادند.

 دباش یمط( در دانشگاه محقق اردبیلی 

 عمناف ضادت

مطالعه تضاد منافعى وجود  نیدر ا دارند یم مالنویسندگان اع
  نداشته است

 سپاسگزاری
نیز  پزشکی اردبیل و علوم دانشگاه مسئوالن از

همکاری  ها پرسشنامه تکمیل در که قدری گران دانشجویان

 شود می تشکر و تقدیر کردند،
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