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Abstract
The main purpose of this research was to study the
relationship
between
students'
Individual
Characteristics, Experienced Curriculum and their
leadership Competencies development. Statistical
population of this study included all students of
bachelor degree at Shiraz University who were
enrolled in 90-91. By cluster sampling method
256 persons were selected. The research
instrument used to collect data in this study
included researcher-made scale of experienced
curriculum and growth leadership competencies
questionnaire (Initial Leadership Assessment
Questionnaire; St. Cloud University,1996) which
after measuring their validity and reliability
distributed among sample and data analyzed with
multiple regression. Result indicated that: There is
significant relationship between average and
major with leadership competencies development
of students. There is significant relationship
between sex, average, major and residence with
their perception of experienced curriculum. The
experienced curriculum has significant mediated
role in relationship between the students'
individual characteristic and their leadership
competencies development.
Key words: Individual characteristic, experienced
curriculum, leadership competencies development,
students.

چکیده
 بررسی رابطه ب ین ویژگ یه ای ف ردی،ههف کلی این تحقیق
 ادراک آنان از برنام ه درس ی تجرب ه ش هه و رش ه،دانشجویان
 جامع ه.شایستگیهای آنان در قالب یک مهل توض یحی اس ت
آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناس ی دانش گاه ش یراز
 با اس تااده از. مشغول به تحصیل بودنه09-09 بود که در سال
 ک ا از91 روش نمون هگی ری خوش های مرحل های تع هاد
.دانشجویان سال آخر گروههای مختلف تحصیلی انتخاب ش هنه
ابزار مورد استااده شامل یک مقیاا محق ق س اخته ارزش یابی
برنامه درسی تجربه شهه و پرسشنامه رش ه شایس تگی رهی ری
 پس از محاسیه روایی و پای ایی اب زار و توزی ی ب ین اف راد.بود
 دادهها با استااده از روش آماری ضریب رگرس یون نن ه،نمونه
متغیره مورد تحلیل قرار گرفتنه و نتایج تحلیل آماری نش ان داد
که رابطه معناداری بین معهل و رشته تحص یلی دانش جویان ب ا
 رابط ه معن اداری ب ین.رشه شایستگی رهیری آنان وج ود دارد
 رشته تحصیلی و محل سدونت دانش جویان ب ا، معهل،جنسیت
 برنامه درسی.ادراک آنان از برنامه درسی تجربه شهه وجود دارد
تجربه شهه نق واسطهگری معناداری را در رابطه بین ویژگ ی
.فردی دانشجویان با رشه شایستگی آنان ایاا میکنه
، برنامه درسی تجربه شهه، ویژگیهای فردی:واژههای کلیدی
 دانشجویان،رشه شایستگی رهیری
planning - m48r52@gmail.com : نویسندهی مسؤول.*
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مقدمه و بیان مسئله
دانشجویان امروز با دانشجویان دهه ههای گذشهه ب هیار
مهفاوت اند ،چراک امروزه آنان به دناهال فکهر عمیه هر
درباره م ائل و مشارکت در صمیمگیهریهها مهیباشهدد،
آنان خواهان مشارکت در ابعاد گوناگون صمیمگیریههای
جامعههه ه ههههدد کهههیزا ( .2007 )Kiesaمضههها اً در
دانشگاههای امروزی ،گ هرش شدید میزان دانش پایه در
رشههه هههای مخهل ه  ،سههالا ت دشههواری را دربههاره آنچ ه
می وانیم و آنچ بایهد در برنامه درسهی دوره کارشداسهی
بگدجانیم ،پیش روی ما گذاشه است و شاید در این میان
آگاهی اسهادان از مرزهای همیش درحال وسع رشه های
خود ،رایج رین هشدار در دریس ،برنامه ریهزی درسهی و
روشهای اخهصاص یا هه بهرای پوشهش دادن به مههون
درسی در دانشگاه باشد شهل ( .2002 )Shel|lبه هرحهال
درست یا غلط ،موضوعات مهدوع و مهعددی را می هوان در
برنامهه درسههی یههک دوره حصههیلی ماندههد دورههههای
کارشداسی در آموزش عالی گدجانید؛ اما ایهن پرسهش که
مفاهیم و موضوعات چگون آمهوزش داده شهوند؟ به چه
صور ی مدهقل شهده و ها چه میهزان و بها چه کیفیههی
آموخه خواهدد شد؟ همیش را روی برنام ریزان درسهی
و مجریان آن است .ممکن است برنام های درسی هیچگاه
ب همانگون ک از ابهدا قصد مهیشهوند اجهرا نشهده و بها
آنچ آموخه شده و یاد گر ه میشهوند یک هان نااشهدد.
برای این گون فهاوت هها د یهل بهی شهماری را مهی هوان
برشمرد ک یا حاصل شداختها و یا ه هایی ه ههدد و یها
نیازمدد پژوهشهای مهعهدد مهیباشهدد گالسهر ()Glasse
.2005
ب اعهقاد وین و بروس ( )2002از بین سطوح مخهله
برنام درسی ،برنام درسی جرب شده وسهط راگیهران،
با رین سطح برنام درسی است ،یعدی نمی وانیم هر
کدیم ک قط ب این دلیهل که دانشهکدههها یهک برنامه
درسی دوین شده عالی دارنهد ،یهادگیری به سهادگی رخ
میدهد ،بلک بای هی ملزوما ی را در اخهیار آنان قهرار داد
ا برخی رصتههای رشهد را که در دانشهکده در اخهیهار

آنهاست ،کش کددهد و ایهن نیازمدهد وجه و دقهت در
جارب ،نگرشها ،مهارتهها و اح اسهات مباهت و مدفهی
دانشجو ن ات ب عملکرد خود و محیط دانشکدهاش است
ک در برنامه درسهی جربه شهده مهدعکس مهیگهردد و
می واند رشد و پیشر ت و ک ب دسهاوردهای دانشجویان
از حصههیل در یههک دانشههگاه را حههت ههیریر قههرار دهههد.
دسهاوردهای دانشجویان شامل میهزان پیشهر ت آنهان در
جهت حق اهداف مهم آموزشی اسهت که کهح و پهیس
( 2002 )Kuh&Peaceآن را در پههههدج گههههروه اصههههلی
دسه بددی کردند .1 :آموزش عمومی ،ادبیات ،هدر و علوم
اجهمههاعی  .2رشههد و به ههازی ههردی و شای هههگیهههای
اجهمههاعی  .2علههوم و دّههاوری  .4مهههارتهههای ذهدههی .5
شای هگی حر ای ویلیامز ( .2007 )Wiliamsاین نگرش
مدطا با رویکرد مهم در برنامه ریهزی درسهی بها عدهوان
"برنام درسی ب عدوان رشد راگیر" اسهت که ههدف آن
لفی اح اسات و عواط با قابلیتهای شداخهی و ذهدی
در جهت پرورش آنها است سایدی (.2005 )Saidi
اما یکی از مهم هرین دسههاوردهای دانشهجویآنکه در
دانشگاههای امروزی یکید عمدهای بر آن شهده اسهت و از
چالشانگیز رین اهداف نظام آموزش عالی مطرح میشهود
کمک ب پهرورش شای ههگی رهاهری در دانشهجویان ،به
ربیت ن ل جدیدی از رهاران یکید میکدد ک بهواندد بر
غییرات یریر بگذارنهد .ویژگهی ایهن رهاهران ،یکیهد بهر
ارزشها ،رشد خودآگاهی ،خدمت ب دیگران ،همکهاری در
کار ،برقراری عدالت اجهماعی و شههروندی اسهت کومیهوز
( ،2009 )Komivesکیدگ .)1997 ،درواقه دانشهجویان
باید جهت پذیرش نقهش رهاهری در آیدهده آمهاده شهوند
رودول ( 1990 )Rodoulfو آموزش عالی می واند نقهش
مهم و معداداری را در بالددگی و رشد این شای هگی ههای
رهاههری در دانشههجویان ایفهها کدههد آسهههین و آسهههین
(2000 )Astin&Astin؛ مههههههورس ( 1999 )Moorseو
2004؛ و زم مو قیت دانشگاههها در ایهن امهر ،طراحهی
برنام درسی است ک در ابعهاد اههداف ،کیفیهت ،محههوا،
کالی ارائ شهده و ارزشهیابی قهادر به رشهد و پهرورش
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دانشهها ،مههارتهها و نگهرشههای زم جههت بالدهدگی
شای هگی رهاری دانشجویان باشد.
مروری بر تحقیقات پیشین
حقیقههات انجههام شههده در حههوزه مهغیرهههای حقیهه را
می وان ب  2دسه ق یم نمود:
الف) رابطه بین ویژگي های جمعیت شناختي و رشدد

شایستگي رهبدری :ویلکهی ویکهز (2000 )Wielkiewtz
درزمید ی نقش فهاوتههای جد هیهی در رشهد رهاهری
دانشجویان دریا ت ک زنان و مهردان (شهامل دانشهجویان
اسا ید کارکدان و دانشجویان ارغالهحصهیل شهده) ههم از
لحاظ فکری سل ل مرا ای و هم از لحاظ فکر نظاممدهد،
فاوت های معداداری با یکدیگر دارنهد .مهردان ن هات به
زنان اهمیت کمهری ب فکر نظاممدد میدهدهد و اهمیهت
بیشهری برای فکر سل ل مرا اهی قائهل ه ههدد .ویلکهی
ویکز ( )2000و کومیوز ( )2002 ،2004دریا هدد ک بین
زنان و مردان (دانشجویان ،اعضای هیئتعلمهی ،کارکدهان،
دانهشآموخهگهان) از نظهر نگههرش رهاهری ( فکهر سل ه
مرا ای و فکر نظهاممدهد) فهاوت معدهاداری وجهود دارد.
مردان اهمیت بیشهری را ب فکر سل مرا ای ن ات به
زنان میدادند .درزمید ی رشهه حصهیلی ،شهاه و بهور
( 1992 )Burkeدریا هدههد کهه زنههان شههانس مو قیههت
بیشهری ن ات ب مهردان دارنهد ،امها در برخهی رشهه هها
همچون بازرگانی ،حقوق و مهددسی نهایج بهرعکس اسهت.
هیلر ،پاف و میلز ( 1995 )Heller,Puff & Millsو شیپرو
( .1990 )Shapiroنیز معهقدند ک اعهمادب نفس و اعهقهاد
دانشجویان زن ب مو قیت در رشه های مهددسی و علهوم
پای بعد از سال دوم دانشجویی ا زایش مییابد .همچدهین
در ردههایی ک میانگین درسی کالس در طی دوره بها ر
است ،میانگین نمره رهاری با ری نیز دارند.
سهرانجام حقیقهات انجههام شهده درزمیده ی هیریر محههل
سکونت بر رشد ،رضایت و مو قیت دانشجو ک وسط مک
گریگهههور ،لیدهههدبالد و یدههههو ()Macgregor,Lindblad
 ،2000چکریدهههگ ( ،)1974نوئهههل ،لهههو یز و سهههالوری
( ،1995 )Noel,Levilz & Saluriآسههههین (،)1970

شرودر و جک ون ( ،1997 )Schroeder & Jacksonگلور
( ،1992 )Gloverرنزیده هی ،پاسه هکار و بله هی ملیدهههگ
( ،1994 )Blimlingبله هی میلیدهههگ ( ،)1992که هوئین و
همیدگههههز ( ،)1999کههههوئین ( ،)2000ردریک ههههون
( 1992 )Ferdriksenانجههام شههده نشههاندهدههدهی ههیریر
مبات محیط خوابگاهی بر این مهغیرهاست .شرودر ،میدور
و ارکوف ( ،1999 )Minor & Tarkowشرودر و دیگهران
( )1994و شهیپرو و لیهوین (1999 )Shapiro & Levine
نیز دریا هدد ک دانشجویانی ک در گهروهههای خوابگهاهی
زنههدگی مهیکددههد ،معههدل حصهیلی بهها ری ن ههات به
دانشجویان غیر خوابگاهی دارند .حقیقات ،پیس (،)1999
براون ،آل هون و مهور (2002 )Brown,Alton & Moore
و مارجی ( 1994 )Marjiنشاندهددهی مهارت ،شای هگی
و ان ههجام بیشهههر دانشههجویان خوابگههاهی ن ههات بهه
دانشجویان بهومی اسهت ،امها حقیقهات شهرودر ،میاهل و
همکارانش ( 1994 )Schroeder & Mableو نشان داد ک
فههاوت معدههاداری میههان دانشههجویان خوابگههاهی و غیههر
خوابگههاهی وجههود نههدارد .مطالعههات مههوریس ()Mooris
 ،1994هههوارد ،کههرا و وودوارد ( & Howard,Kroc
 1994 )Woodwardنشاندهدده ی رشد ،رضایت مو قیت
و نرخ دانهشآمهوخهگی بها ر دانشهجویان بهومی اسهت و
دانشجویان بومی ک با خانواده زندگی مهیکددهد رضهایت،
مو قیت با ری ن ات ب دانشهجویان غیهر بهومی سهاکن
خوابگاه دارند.
ب) رابطه بین ویژگيهای جمعیت شناختي و ادراک از

برنامه درسدي ترربده شدده :بهر اسهاس حقیه پارسها
( ،)1295دانشجویان پ ر به صهورت معدهاداری بیشههر از
دانشجویان دخهر ن هات به دوره حصهیلی خهود راضهی
بودند در برخی مطالعات زنان جهتگیری معدایی بیشهری
از مردان گزارش داده و نمره آنان در مر اط سازی ایدههها
و یادگیری عملیا ی با ر بود .در جهتگیری باز ولید نیز
نمره زنان بیشهر از مردان بود.
ج) رابطه بدین ادراک دانشدرویان از برنامده درسدي

ترربه شده و رشد شایستگي رهبری آندان :درزمیده ی
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رابط بین برنام درسی و رشد رهاری ،یا هه ههای پارسها
( )1295نشههان داد کهه بههین ادرا از دوره حصههیلی و
رضایت از دوره ،هما ههگی بها و معدهاداری وجهود دارد.
بانههدورا (1991 ،1992 ،1994 ،1992 ،1977 )Bandura
نیهز در حقیقههات طههو نیمههدت خههود در مههورد ادرا از
برنام ه حصههیلی دوره دریا ههت ک ه ادرا قههوی از دوره،
پیشبیدیکددهده ای قهوی بهرای عملکهرد دانشهجو اسهت،
مخصوصاً زمهانی که در همهاهدگی بهادانش و مههارتهها،
جارب و اعهقاد رد ن ات ب خهود باشهد .وگهت ()2007
اذعان میدارد ک ر ههار رهاهری دانشهجویان ب ههگی به
جههارب رهاههری شخصههی آنههها و مشههارکت آنههان در
موقعیههتهههای مهعههدد دارد .آندرسههون ( ،)2000اولمههر

ویژگیهایفردی

( ،)2007کون ( ،)2009هی و دمپ هدز ( ،)2002آسههین
( ،)1994اشههدایدر ( )2002نیههز از ههیریر مشههارکت در
موقعیتهای مهعدد دانشجویان بهر روی بالدهدگی رهاهری
آنان سخن میگوید .بر اساس مجموع حقیقهات بررسهی
شده و نظری های زیر بدایی رشد دانشجو ،حقیه حاضهر
در قالههب یههک مههدل وضههیحی ب ه بررسههی رابط ه بههین
ویژگیهای ردی دانشجویان ،برنام درسی جرب شهده و
رشههد شای هههگیهههای رهاههری آنههان در دانشههگاه شههیراز
پرداخه است ک در شکل  1مهغیرها و ابعاد آن مشهاهده
میگردد.
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شکل  .1مدل مفهومي ویژگيهای فردی ،برنامه درسي ترربه شده و رشد شایستگيهای رهبری

اهداف تحقیق
هدف کلی این حقیه بررسهی رابطه بهین ویژگهیههای
ردی دانشجویان ،ادرا آنان از برنام درسی جرب شهده
و رشد شای هگی های رهاری آنان ،است و اههداف جزئهی
آن عاارتاند از:
 .1بررسی رابط بین ویژگیهای ردی دانشهجویان
با رشد شای هگیهای رهاری آنان.
 .2بررسی رابط بین ویژگیهای ردی دانشهجویان
با ادرا آنان از برنام درسی جرب شده
 .2بررسی رابط بین ویژگیهای ردی دانشهجویان
با رشهد شای ههگیههای رهاهری آنهان باواسهط
ادرا آنان از برنام درسی جرب شده.
روششناسي
روش پژوهش :با وج ب هدف پژوهش ک بررسی رابطه
بین ویژگیهای ردی دانشهجویان ،ادرا آنهان از برنامه

درسی جرب شده و رشد شای هگیهای رهاهری در آنهان
است ،روش پژوهش وصیفی و از نوع هما هگی است.
جامعهی آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آمهاری
این پژوهش کلیه دانشهجویان دوره کارشداسهی دانشهگاه
شیراز ک در سال  91-90مشغول ب حصیل بودند .بهرای
نمون ه گیههری از روش نمون ه گیههری خوش ه ای مرحل ه ای
اسهفاده شد ،ب ایهن صهورت که ابههدا به طهور صهاد ی
 20درصد از دانشکدههای دانشهگاه شهیراز در گهروه ههای
علوم پای  ،مهددسی ،علوم ان انی و هدر و معماری انهخاب
شدند و سپس از هر دانشکده  20درصد بخشهها و از ههر
بخههش یههک کههالس مربههوش ب ه دانشههجویان سههال آخههر
کارشداسههی انهخههاب شههدند و از کلیهه دانشههجویان ایههن
کههالسههها اطالعههات جمهه آوری گردیههد .نهایهههاً عههداد
دانشجویان نمون شامل  252نفر شد.
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ابزار پژوهش :ابزار پهژوهش شهامل یهک مقیهاس و یهک
پرسشدام بود.
الف) مقیاس محقق ساخته برنامه درسي ترربه شده:

برای سدجش برنام درسی جرب شده از مقیهاس محقه
ساخه ارزشیابی برنام درسی جرب شده ماهدی بهر بعهد
رضایت از برنام درسی و آمهوزش اایهی ( 2012 )Zhaiiو
جرب برنام درسی دوره (مک لدهیس و همکهاران)2001،
اسهههفاده شههد .ایههن مقیههاس شههامل دو ق ههمت الهه )
ویژگی های جمعیت شداخهی دانشجویان شامل (جد یت،
محل سکونت ،رشه حصیلی و معدل) و ب ) ادرا آنهان
از برنام درسی جرب شده در قالب  15گوی  5گزیده ای
از نوع لیکرت از طی ب یار مخالفم ا ب یار موا قم بود؛ و
بعد از انجام حلیل گویه و محاسها روایهی ابعهاد برنامه
درسی (هدف برنامه درسهی بها میهانگین  ،0/74کیفیهت
برنام درسی با میانگین  ،0/22محهوای برنامه درسهی بها
میهانگین  ،0/49کههالی ارائه شهده بهها میههانگین  0/59و
ارزشیابی برنام درسی با میانگین  )0/92مام ابعهاد دارای
رابط مبات و معدادار با نمره کل پرسشدام برنام درسهی
نشان دادند ک نشان دهدده ی روایی با ی این پرسشهدام
اسههت؛ و همچدههین بهها محاسهها مقههدار ضههریب آلفههای
ب دستآمده از هم ابعاد برنام درسی جرب شده (ههدف
 ،0/92کیفیهههت  ،0/95محههههوا  ،0/77کهههالی ،0/79
ارزشیابی  ،)0/99این پرسشدام دارای پایایی درونهی بها
است.
ب) پرسشدنامه رشدد شایسدتگي رهبدری Leadrship

) :Growth Questionnaire(LGQبههرای سههدجش رشههد
شای هگی رهاری دانشجویان از پرسشدام ارزیابی رهاری
مقدما ی دانشگاه ایالت کهالد ( )1992اسههفاده شهده که
ایههن پرسشههدام نیههز دارای  21گوی ه و از نههوع  5گزید ه
لیکرت از طی ب یار مخالفم ا ب یار موا قم بهوده اسهت.
پس از انجام حلیهل گویه و محاسها روایهی مهام ابعهاد
پرسشدام رشد شای هگی رهاری (خودآگاهی با میهانگین
 ،0/2کههارگروهی بهها میههانگین  ،0/50اصههول رهاههری بهها
میانگین  ،0/55حل م ئل با میانگین  ،0/41مشهارکت بها

اجهماعات مهعدد با میانگین  0/52و پیوسهگی بها اجهمهاع
با میانگین  )0/2دارای رابط مبات و معداداری با نمره کل
پرسشدام نشان دادهاند ک نشاندهددهی روایی با ی این
پرسشههدام اسههت؛ و همچدههین بهها مقههدار ضههریب آلفههای
ب دستآمده از ابعاد پرسشهدام رشهد شای ههگی رهاهری
(خودآگاهی  ،0/72کارگروهی  ،0/79اصول رهاری ،0/71
حل م ئل  ،0/71مشارکت بها اجهماعهات مهعهدد  0/75و
پیوسهگی با اجهمهاع  ،)0/74در مهام ابعهاد دارای پایهایی
درونی با است.
روش اجددرا :پههس از ک ههب مجههوز و همههاهدگی بهها اداره
آمههوزش و اعضههای هیئههتعلمههی دانشههکدههههای مخهل ه
دانشگاه شیراز ب کالسها مراجع شد ،پرسشدام هها بهین
دانشجویان وزی و پس از ده دقیق جم آوری گردید.
روش ترزیه وتحلیل اطالعدات :بهرای حلیهل سهالا ت و
بررسی ار ااطات موجهود در مهدل پیشهدهادی حقیه از
رگرسیون چدد مهغیره ب روش مهوالی ههمزمهان اسههفاده
شد .برای بررسی ار ااطات بین مهغیرهای مدل با اسهفاده
از روش حلیل م یر ،مراحل زیر اجرا شد .بهارون و کدهی
( )1 :1992Barown&Kennyبررسي رابطده مت یرهدای
برون زاد اولیه با مت یرهای درونزاد نهایي :در این مرحل
مهغیرهای ورودی جد یت ،رشه حصیلی ،محل سکونت،
معدل حصیلی ،مهغیرهای برون زاد و مهغیهر پاسه رشهد
شای هگی رهاری ک شامل ر هار و نگرش رهاهری اسهت،
درونزاد نههایی در نظههر گر هه شهد .ایهن مرحله جهههت
بررسههی ههیریر مهغیرهههای بههرونزاد بههر درونزاد انجههام
میگیرد )1 .بررسي رابطه مت یرهای بدرونزاد اولیده بدا
مت یرهددای واسددطه :در ای هن ق ههمت مهغیرهههای ورودی
جد یت ،رشه حصیلی ،محل سکونت ،معهدل حصهیلی
مهغیرهای بهرونزاد اولیه و مهغیهر پاسه برنامه درسهی
جرب شده ب عدهوان مهغیرههای درونزاد در نظهر گر هه
می شوند )9 .بررسي رابطه مت یرهای واسطهای با مت یدر
درونزاد با کنترل مت یرهدای بدرونزاد :در ایهن ق همت
مهغیرهای ورودی و مهغیرهای واسط ب عدوان مهغیرههای
برونزاد و مهغیر پاس رشد شای ههگی رهاهری به عدهوان
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درونزاد اولیه در نظههر گر ه ه شههدند هها ههیریر م هههقیم
مهغیرهای واسهط و همچدهین بهرونزاد اولیه بهر مهغیهر
درونزاد رشد شای هگی رهاری ب دست آید )1 .بررسدي
مقدار کاهش ضرایب رگرسدیون مت یرهدای بدرونزاد از

مرحله یک به مرحله سه :در این مرحل مقدار پیشبیدهی
مهغیرهای برونزاد از مرحل یک به مرحله سه بررسهی
میگردد .اگر این مقدار از مرحل یک ب مرحل  2ب صهفر
قلیل یابد واسط گری کامل است ،اگهر کاهشهی مشهاهده
نشود واسط گری وجود ندارد و اگر کاهش مشههود باشهد
واسط گری وجود دارد؛ اما اگر کامهل نی هت که در ایهن
صورت نشاندهددهی مهغیرهای برونزاد دیگری است که
بای هی مدنظر قرار گیرند.
یافتههای تحقیق
در این مرحل  ،مطاب با مراحل حلیل مدل سهالا ت زیهر
مورد بررسی قرار گر ه اند:
 .1آیا رابطه معناداری بین ویژگيهای فردی دانشدرویان
(مت یرهای برون زاد) با رشد شایستگيهای رهبری آنان

(مت یر درونزاد) وجود دارد؟ در ایهن مرحله مهغیرههای
ورودی جد یت ،رشه حصهیلی ،محهل سهکونت ،معهدل
حصههیلی ،مهغیرهههای بههرونزاد و مهغیههر پاسهه رشههد
شای هگی رهاری ک شامل ر هار و نگهرش رهاهری اسهت
(خودآگاهی ،کهار گروههی ،اصهول رهاهری ،حهل م هئل ،
مشارکت با اجهماع و پیوسهگی با اجهماع) اسهت ،درونزاد
نهههایی در نظههر گر ههه شههد .در ایههن مرحلهه  ،جد ههیت
پیشبیدیکدددهی مباهت و معدهادار خودآگهاهی و معهدل
پیشبیدیکدددهی مبات و معدادار خودآگهاهی ،مشهارکت،
اصول رهاری ،حل م هئل  ،پیوسههگی بها اجهمهاع و کهار
گروهی است و رشه حصیلی و محل سکونت ،پیشبیدهی
کددده مدفی و معدادار مههارت خودآگهاهی ،کهار گروههی،
حل م ئل  ،مشارکت دانشجویان و پیوسههگی مهیباشهدد.
سایر ویژگیهای ردی پیشبیدهیکددهدهی معدهادار ابعهاد
برنام درسی جرب شده دانشجویان نمیباشدد (شکل .)2

 .1آیا رابطه معناداری بین ویژگيهای فردی دانشدرویان
با ادراک آنان از برنامه درسي ترربه شدده آندان وجدود

دارد؟ در مرحل ه دوم ک ه ب ه بررس هی ههیریر مهغیرهههای
برونزاد اولی بر مهغیرهای واسهط برنامه درسهی جربه
شده پرداخه است ،مهغیرههای بهرونزاد اولیه جد هیت،
رشه حصیلی ،محل سکونت ،معدل حصیلی مهغیرههای
برونزاد اولی و مهغیر پاسه برنامه درسهی جربه شهده
ب عدوان مهغیرهای درونزاد در نظر گر ه شدند .در شکل
 2جد یت پهیشبیدهی کددهده مباهت و معدهادار کیفیهت
برنام درسی ،میباشدد ،معدل پیشبیدی کددهده مباهت و
معدههادار ارربخشههی هههدف ،کیفیههت ،محهههوا ،کههالی و
ارزشیابی است و محل سکونت ،پیش بیدی کددده مدفهی و
معدههادار ارربخشههی هههدف و محهههوا و رشههه حصههیلی
پیشبیدهی کددهده مدفهی و معدهادار کیفیهت و ارربخشهی
برنام درسی است (شکل .)2
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0/12
0/08
-0/03

جنسیت

خودآگاهی

0/83

0/04
0/04

R= 0/41 R2=0/15

0/01

کارگروهی

0/50

-0/17

-0/5

R= 0/70 R2=0/49

رشتهتحصیلی

-0 / 2
-0/12

اصولرهبری

0/73

-0/18
-0/29
0/17
0/ 3

R=0/52 R2=0/26
حلمسئله

0/70

0/ 4

معدل

0/48

R=0/54 R2=0/28

0/43
0/22

مشارکتبااجتماع

0/68

-0/16
0/01

محلسکونت

-0/04

R=0/56 R2=0/30
پیوستگیبااجتماع

0/01
-0/06

R=0/44 R2=0/18

-0/01

شکل  .1رابطه بین ویژگيهای جمعیت شناختي و رشد شایستگيهای رهبری
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0/02
0/15
جنسیت

0/04
0/02
0/06

هدف

0/68

2

R=0/56 R =0/30
0/76

-0/04
رشتهتحصیلی

-0/13

-0/17

کیفیت
R=0/49 R2 =0/23

-0/19
-0/22

0/38
0/33

محتوا

0/80

R=0/44 R2=0/18

تکالیف

0/82

معدل

0/26
0/31

2

R=0/41 R =0/16

0/26
ارزشیابی
-0/28

0/82

R=0/42 R2=0/16

-0/07
محلسکونت

-0/16
0/06
0/007

شکل  .9رابطه بین ویژگيهای جمعیت شناختي و برنامه درسي ترربه شده

 .9آیا رابطه معناداری بین ادراک از برنامه درسي و رشد
شایستگي های رهبری دانشرویان با کنترل ویژگيهدای

فردی آنان ،وجود دارد؟ سرانجام در این مرحل ک هیریر
مهغیرهههای واسههط بههر مهغی هر درونزاد رشههد شای هههگی
رهاری را با کدهرل مهغیرهای برونزاد را نشهان مهیدههد.
مهغیرهای واسط ارربخشی ارزشیابی و کیفیت ،پیش بیدی
کددههده مباههت و معدههادار مهغیههر درونزاد خودآگههاهی
مهههیباشهههدد و ههههیچیهههک از مهغیرههههای بهههرونزاد
پیشبیدیکدددهی معدادار خودآگاهی نمیباشدد؛ و به جهز
مهغیر واسط هدف بقی ابعاد برنام درسهی جربه شهده
شههامل ارربخشههی محهههوا ،کههالی  ،کیفیههت و ارزشههیابی
پیش بیدیکددده ی مباهت و معدهادار مهغیهر درونزاد کهار
گروهی میباشدد .از بین مهغیرهای واسط برنامه درسهی

دها ارربخشی کالی پیشبیدهیکددهدهی معدهادار اصهول
رهاههری نی ههت و ارربخشههی هههدف ،کیفیههت ،محهههوا،
ارزشههیابی ،پههیشبیدههیکددههدهی مباههت و معدههادار مهغیههر
درون زاد اصول رهاری می باشدد .از بین مهغیرهای واسط
دها ارربخشی هدف ،پیشبیدیکددهدهی مباهت و معدهادار
مهغیر درونزاد حل م ئل بوده و بقی ابعاد مهغیر واسهط
پیش بیدیکددده ی معدادار حل م ئل نمی باشهدد .از بهین
مهغیرههههای واسهههط ارربخشهههی کهههالی و ارزشهههیابی،
پیش بیدیکدددهی مبات و معدادار مشارکت شهده و بقیه
ابعاد پیشبیدیکدددهی معدادار مشارکت نی هدد و از بهین
مهغیرهههههای واسههههط دههههها ارربخشههههی ارزشههههیابی
پیش بیدیکددهده ی مباهت و معدهادار شهده و بقیه ابعهاد
پیشبیدیکدددهی معدادار پیوسهگی نشدهاند (شکل .)4
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شکل  .1رابطه بین ادراک دانشرویان از برنامه درسي ترربه شده و رشد شایستگي رهبری
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از بررسی و مقای میزان ضرایب رگرسهیون از مرحله
اول ا مرحل سوم نهایج زیر ب دست آمد:
 .1ضههریب رگرس هیون جد ههیت در مرحل ه اول بهها
مهغیههر خودآگههاهی0/12 ،؛ کههار گروهههی0/09 ،؛
اصهههول رهاهههری0/02 ،؛ حهههل م هههئل 0/04 ،؛
مشههارکت بهها اجهماعههات 0/04 ،و پیوسهههگی بهها
اجهمههاع 0/01 ،بههوده اسههت که ایههن ضههریب در
حالت یریر م هقیم (مرحل سوم) دها در مهغیر
خودآگههاهی ب ه  0/07کههاهش یا ه ه اسههت ک ه
نشاندهدده نقش واسط گری معدادار ابعاد برنام
درسی جرب شده در ار ااش بین مهغیهر ویژگهی
جمعیهت شهداخهی بها رشهد شای ههگی رهاهری
اسههت؛ و در بقیهه ابعههاد بههدون غییههر ،سهههم
واسط گری مشاهده نمیشود.
 .2ضریب رگرسیون رشه حصیلی در مرحل اول با
مهغیر خودآگاهی0/17 ،؛ کارگروهی0/5،؛ اصهول
رهاههری0/2 ،؛ حههل م ههئل 0/12،؛ مشههارکت بهها
اجهماع 0/19 ،و پیوسهگی با اجهماع  0/29بهوده
است ک در مرحل سوم با مهغیر خودآگهاهی به
 0/09کاهش یا ه است ک نشهاندهدهده سههم
واسط گری برنام درسی جرب شده اسهت؛ و در
بقی ابعاد سهم واسط گری مشاهده نمیشود.
 .2ضریب رگرسیون معدل در مرحل اول بها مهغیهر
خودآگاهی0/17،؛ کارگروهی0/2،؛ اصول رهاری،
0/4؛ حل م هئل 0/49 ،؛ مشهارکت بها اجهمهاع،
 0/42و پیوسهگی با اجهماع 0/22 ،بوده است ک
در مرحلهه سههوم بهها خودآگههاهی بهه ،0/002
کارگروهی ب  ،0/21اصول رهاری ب  ،0/11حل
م ئل ب  ،0/27مشهارکت ا اجهمهاع به  0/22و
پیوسهگی با اجهماع ب  0/11کاهش یا ه اسهت
ک نشان دهدده نقش واسط گری معدادار برنامه
درسی جرب شده است.

 .4ضریب رگرسیون محل سکونت در مرحل اول بها
خودآگههاهی0/12،؛ کههار گروهههی0/01 ،؛ اصههول
رهاری0/04 ،؛ حهل م هئل 0/01،؛ مشهارکت بها
اجهماع 0/02 ،و پیوسهگی با اجهماع  0/01بهوده
است ک در حالهت سهوم مهغیهر خودآگهاهی به
 0/09کههاهش یا ه ه ک ه نشههاندهدههدهی نقههش
واسط گری معداداری ابعاد برنام درسی اسهت و
با بقی ابعاد سهم واسط گری مشاهده نمیشود.
بر این اساس بها حهذف م هیرهای غیهر معدهادار مهدل
نهایی پژوهش حاضر در شکل  5نشان داده شده است؛ ک
در این مدل نهایی مشاهده میشود که معهدل به عدهوان
قوی رین مهغیر با پدج بعد کهار گروههی ،اصهول رهاهری،
حل م ئل  ،مشارکت بها اجهمهاع و پیوسههگی بها اجهمهاع
ب طور م هقیم و با هم شش بعد رشد شای هگی رهاهری
(خودآگاهی ،کهار گروههی ،اصهول رهاهری ،حهل م هئل ،
مشارکت با اجهماع و پیوسهگی با اجهماع) باواسط برنامه
درسی جرب شده رابط معدادار دارد و به ر یهب رشهه
حصیلی با س بعد کهار گروههی ،مشهارکت بها اجهمهاع و
پیوسهگی با اجهماع ب طور م هقیم و با مهغیر خودآگهاهی
باواسط برنام درسهی جربه شهده رابطه معدهادار دارد،
محل سکونت ب طور م هقیم با ههیچکهدام از ابعهاد رشهد
شای هگی رهاری رابطه معدهادار نهدارد و دهها از طریه
هههدف و محهههوای برنامهه درسههی جرب ه شههده بهها بعههد
خودآگههاهی رابطهه معدههادار دارد و جد ههیت بهه عدههوان
ضعی رین مهغیر ب طور م هقیم رابط معداداری با ابعهاد
رشد شای هگی رهاری ندارد و دها با خودآگهاهی دهها از
طری یریر کیفیت برنام درسهی جربه شهده بهر رشهد
شای هگی یریر میگذارد و رابط معدادار دارد.
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جدول  .9برازش مدل نهایي

شاخص

مقدار

NFI

0/28

CFI

0/28

GFI

0/28

IFI

0/28

SRMR

0/00

برای عیین برازش مدل ،با اسههفاده از نهرما هزار 8.54

 ،Liserمقادیر مخهل بهرازش محاسها شهد (جهدول .)2
طا جدول می وان دریا ت که بها وجه به بها بهودن
شاخصهای برازش  RMR،IFI ،CFI ،NFIو  GFIو پایین
بودن شاخص خطای  SRMRمی وان دریا هت که مهدل
مذکور از برازش مداسای برخوردار است.
بحث و نتیرهگیری
الف) رابطه بین ویژگي هدای جمعیدتشدناختي و رشدد

شایستگي رهبری در دانشدرویان :بهر پایه یا هه ههای
حاصل از این پژوهش در مرحل اول (رابطه بهین ویژگهی
جمعیت شداخهی و رشهد شای ههگی رهاهری) ،جد هیت
دانشجویان پهیش بیدهی کددهده معدهادار و م ههقیم رشهد
شای هگی رهاری نی ت .بدین معدا ک فاو ی بهین رشهد
شای هگی رهاری دانشجویان دخهر و پ هر وجهود نهدارد.
این نهیج با نهایج حقیقات ایلر ( ،)1999کووز و پوسهدر
( ،)1997برودسههکی ( 1994 )Brudeskiو هههی (،)2000
بد ون ( ،)1991مهوری-ههاروی ( ،)1992هو ن و ویهگ
( ،)1990ولت ،رنشاو و یهزل ( )1994هم راسها است؛ و با
حقیقات ویلکی ویکهز ( ،)2000کومیهوز (،)2002،2004
آرمیدو و همکاران ( ،)2000ورسهیت ( ،)1995کهی زار و
موریهها ی و آسهههین ( )2000و سههاگاریا ( ،)1999اورت و
رابیدز ( ،)1991مک کللدد و کروگهر ( ،)1992پاسهکار و
رنزیدهی ( ،)1992هایلر و هایههد ( )2002غیهر ههمراسههها
می باشدد .شاید بهوان چدین گفهت که بهر اسهاس نههایج
ب دست آمده هر دو گروه دانشجویان چ زن و چ مهرد بها

وج ب ایدک با شرایط یک هان وارد دانشهگاه مهی شهوند
وانایی مشابهی را در پرورش ابعاد رشد شای هگی رهاری
خود دارا میباشدد و وجود شرایط و عوامل دیگر در م هیر
رشد شای هگی رهاری دانشجویان می واند ب هر دو گروه
دانشهههجویان در ک هههب مههههارتهههها ،وانمدهههدیهههها و
شای هگیهای رهاری یاری نماید.
رشه حصیلی پیشبیدیکددهده ی معدهادار و م ههقیم
ابعاد مشارکت با اجهماعات مهعدد ،پیوسهگی با اجهمهاع و
کار گروهی مهغیر رشد شای هگی رهاری می باشدد؛ ک بها
یا ه های آسهین ( ،)1992شاه و بور ( ،)1992پاجاراس
و میلههر ( ،)1994ویگفیلههد ،اک ههلز و پیدهههریج ()1992
همراسها است .نهایج حقی نشاندهدهدهی آن اسهت که
دانشههجویان رشههه علههوم ان ههانی درزمیدهه ی ک ههب
مهارت های رهاری مو قیت بیشههری را ن هات به سهایر
دانشجویان ک ب میکددد .یکهی از د یهل ایهن فهاوت را
می وان به ایهن م هئل ن هات داد که در رشهه علهوم
ان انی ،ب خاطر نوع دروس ،مشارکت گروهی دانشهجویان
با یکدیگر بیشهر است .ب عاار ی ،نوع دروس همکاریهای
بیشهر دانشجویان را بها یکهدیگر بهرای کمیهل پهرواه هها
می طلاد ک درنهیج مههارت در رهاهری آنهان را قویهت
مینماید .از سوی دیگر رشه های هدر و معماری ب دلیهل
آن ک بیشهر کارهای دانشجویان ب صورت هدرهای هردی
است و کمهر کارهای گروهی در دروس این رشه مهدنظر
است ،دانشجویان کمهر از شای هگی های رهاری برخوردار
میگردند.
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همچدین معدل پیشبیدیکددده ی معدهادار و م ههقیم
مام ابعاد رشد شای ههگی رهاهری (کهار گروههی ،اصهول
رهاهری ،حههل م هئل  ،مشههارکت بها اجهماعههات مهعههدد و
پیوسهگی با اجهماع) است؛ ک با حقیقات آسهین ،گهرین،
کورن ( ،)1997روجرز ( ،)1990یدهو ( )1997ههمراسهها
بهههوده اسهههت ولهههی در حقیقهههات کهههوئین و همیدگهههز
( 1999 )Queen&Hemingsو کهههوئین ( )2000مهههورد
حمایت قرار نگر ت .بدین معدا ک ا راد با میانگین درسهی
با ر وانایی بیشهری برای بیان م ائل و مشارکت چ در
کارگروهی ،حل م ئل و مشارکت و چ در رعایهت اصهول
و دون شای هگی رهاری در محیط دانشگاهی خود دارنهد
و عملکرد و ارربخش بودن این ا راد با میهانگین بها ر در
گروههای مخهله حهائز اهمیهت اسهت .طایعهی به نظهر
میرسد ک دانشجویانی ک عملکرد حصهیلی بها ری در
دانشگاه دارند ،از سوی سایر دانشهجویان پذیر هه شهده و
در گروه های کلی یا حقی ب عدهوان سهرگروه انهخهاب
میشوند و این امر شای ههگی رهاهری را در آنهان قویهت
مینماید.
محل سکونت نیز پیش بیدیکددده ی معدادار و م ههقیم
رشد شای هگی رهاری نی ت .این با یا هه ههای شهرودر،
میال و همکارانش ( )1994ههم راسهها اسهت؛ و بها نههایج
حقیقههات مههک گریگههور ،لیدههد بههالد و یدهههو (،)2000
چکریدگ ( ،)1974نوئل ،لو یز و سالوری ( ،)1995آسهین
( ،)1970شهههرودر و جک هههون ( ،)1997گلهههور (،)1992
رنزیدی ،پاسکار و بلهی ملیدهگ ( ،)1994بلهی میلیدهگ
( ،1992 )BelliMilingکوئین و همیدگز ( ،)1999کوئین
( ،)2000ردریک ون ( ،)1992شرودر و دیگران (،)1994
شیپرو و لیوین ( ،)1999آسهین ( ،)1977پهیس (،)1999
آل ههههون و مهههور ( ،)2002مهههارجی ( ،)1994مهههوریس
( ،)1994ههههههههههههههوارد ،کهههههههههههههرا و وودوارد
( 1994 )Hovarld,Krak,Woodwardغیر هم راسها است؛
یعدی دانشجویان صرفنظر از ایدکه خوابگهاهی و یها غیهر
خوابگاهی باشدد از ک ب مو قیت ،مهارت ههای عمهومی و
رشد شای هگی رهاری یک انی برخوردار خواهدد بهود .در

وجی این نهیج می وان چدین برداشت نمود ک حضهور
دانشهههجویان خوابگهههاهی در جمهه دوسههههان برخهههی از
شای هگیهای رهاری همچون مشارکت با اجهماع ،اصهول
رهاری و پیوسهگی با اجهماع را در آنان قویت میکدد .از
سوی دیگر دانشجویان غیر خوابگاهی بها قهرار گهر هن در
کدار خانواده و امکانات و هیالت بیشهری ک در اخهیهار
دارند از شای ههگیههای خودآگهاهی ،حهل م هئل و کهار
گروهههی برخههوردار مههیگردنههد ،از ایههنرو مقای ه رشههد
شای هههگیهههای رهاههری دانشههجویان غیههر خوابگههاهی بهها
دانشجویان خوابگهاهی فهاوت معدهاداری را نشهان نهداده
است.
ب) رابطه بین ویژگيهای جمعیت شدناختي و برنامده

درسي ترربه شده :جد یت پیش بیدیکدددهی م هقیم و
معدادار بعد کیفیت برنام درسی جرب شده است؛ ک این
یا ه ها با حقیقات دیپهل ،ههو رو اسههایم ( ،)1999جهی
گههروپین ههو ( ،)1991باسههو و مههدکال ( ،)1999داربههی
( ،)2002هد و مهادوکس ( )2009ههمراسهها اسهت؛ و بها
حقیقات ولت ،رنشاو یهزل ( )1994غیر هم راسهها اسهت
بدین معدا ک ادرا دانشهجویان دخههر و پ هر از برنامه
درسی جرب شده برح ب جد یت آن ها مهفاوت اسهت و
مردان ادرا مبات ری ن هات به زنهان از ابعهاد برنامه
درسی جرب شده دارند .یکی از د یل آن می واند ناشهی
از راهم بهودن شهرایط و رصهتههای بیشههر مهردان در
راگیری و کاربرد آموخه ها ،ک ب دانش و مهارتهها در
محیطهای علمی باشد و در دانشگاه نیز این روند کماکان
مشاهده میشهود که مهردان بر هری خهود را ن هات به
ارربخشی کیفیهت دوره و ک هب شای ههگیههای رهاهری
نشان میدهدد.
رشه حصیلی پیش بیدیکددده ی مبات و معدادار بعهد
کیفیت ،محهوا ،کالی و ارزشیابی برنامه درسهی جربه
شده می باشهدد که بها حقیقهات پارسها ( ،)1295هده و
مادوکس ( )2009ههم راسهها اسهت .دهوع در رشهه ههای
حصههیلی مخهلهه در ک ههب دسهههاوردهای دوره ههیریر
ب زایی دارد و دانشجویانی ک در برخی رشه ههای خهاص
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مشغول ب حصیل ه هدد مهبالً رشهه علهوم ان هانی به
خاطر میزان سادگی دروس طایعهی اسهت در مقای ه بها
رشه هایی ماندد رشه های مهددسی و علوم پای از برنامه
درسی و دروس نگرش مبات ری داشه باشدد.
معدل پیش بیدی کددده م هقیم و معدادار ابعهاد ههدف،
کیفیت ،محهوا ،کالی و ارزشیابی برنامه درسهی جربه
شده می باشدد؛ ک بها یا هه ههای اکهل ( )1999در مهورد
یریر ادرا از برنام درسی بر عملکهرد و روبر هز و ههوی
ک ما ( )1999همراسها است .نهایج حقی بیهان مهیدارد
ک دانشجویانی با عملکرد بها ر ههم و ادرا بهههری از
دوره حصیل خود ک ب می کددهد و دانشهجویانی که در
طههول دوره عملکههرد بهها ری دارنههد در عملکههرد عالیههت
اسا ید و ایدک آن ها چگون کارشان را انجهام مهی دهدهد و
چگون می واندد پیشر ت کددد و یا چطور این دانشجویان
می واندد مالرر باشدد نقش اساسی ایفا میکددد.
محل سکونت پیش بیدی کددده معدادار و م هقیم دهها
ابعاد هدف و محهوای برنام درسی جرب شده می باشهدد؛
ک نههایج ایهن حقیه بها یا هه ههای حقیقهات شهرودر،
میدورو هههارکوف ( ،)1999شهههرودر و دیگهههران ( )1994و
شیپرو و لیوین ( )1999ههمراسهها اسهت و بها یا هه ههای
شرودر ،میال و همکارانش ( )1994غیر ههم راسهها .بهدین
معدا ک دانشهجویان غیهر بهومی که در خوابگهاه زنهدگی
می کددد ادرا مبات ری از برنامه درسهی جربه شهده
دوره حصیلی مورد نظر خود دارند .به دلیهل زنهدگی در
خوابگههاه و عامههل ،کههار گروهههی و انجههام کههالی بیشهههر
دانشههجویان بهها یکههدیگر ،زمیدهه بههرای مطالعهه بیشهههر
دانشجویان راهم شده و عامل آن ها با دانشجویان بیشههر
از ا راد بومی است ک ایهن رصهت مطالعه بیشههری را و
ک ههب جربهه در مهههارتههها و ادرا مباههت ههر از دوره
حصیلی را ب آنها میدهد.
ج) سهم واسطهگری برنامه درسدي ترربده شدده در
رابطه بین ویژگي جمعیت شناختي و رشدد شایسدتگي

رهبددری :هههدف و کیفیههت برنام ه درسههی جرب ه شههده
پههیشبیدههی کددههده معدههادار و م هههقیم خودآگههاهی،

کارگروهی ،اصهول رهاهری ،حهل م هئل و پیوسههگی بها
اجهماعات رشد شای هگی رهاری است؛ ک ایهن نههایج بها
یا ههه هههای بانههدورا (،)1991،1992،1994،1992،1997
شههانگ و هان ههون ( )1995و شههانگ و دیگههران ()1997
هم راسها است؛ و نهایج حاصل از کیفیت برنامه درسهی بها
یا ه های شل و دیگهران ( ،1999 )Shell& Othersلیهون
( ،1992 )Lyonمههک دونالههد ( ،1990 )Mcdonaldآلههن
( ،1999 )Allenمل ههههون ( ،1994 )Melsonسدل ههههک
( ،1997 ،1992 )Sedlacekماویهههههها (،1992 )Mboya
مدیههز و مهولر( ،1977 )Minitz & Moolerمهک کهار ی،
می هرو ریدههدرر (1995 )Maccartthy,myer & Rindrer
ویل هایت ( ،1990 )Wilhiteکهوئین و همیدگهز (،)1999
که هوئین ( ،)2000بو هههارد -بوچهههارد (،1999 )Boufard
پاجارس ( )Pajarasو جان ون ( ،)1992مهار ین ()2002
هم راسها می باشهد .از دیهدگاه دانشهجویان اههداف برنامه
درسی (روشن بودن ،قابل هم بودن ،قابل سدجش بودن و
قابل حق بودن) و همچدین کیفیت برنامه درسهی اجهرا
شده و دوره در ابعاد (کمهک به صهمیمگیهری حر ه ای،
آیدده نگر بودن آن ،دادن اعهمادب نفس و دانهش خصصهی
با ) نقش عیین کددده ای در بالددگی و رشد مههارت ههای
مخهل ب ویژه مهارت ههای رهاهری دارنهد؛ و دانشهجویان
کیفیت دریس اسهاد و دوره را در ابعاد ذکهر شهده بها و
ارزشههمدد ادرا مههیکددههد و درنهیج ه شههرایطی ههراهم
می شود ک ب خودآگهاهی از نقهاش قهوت و ضهع خهود،
همکاری و مشارکت با گروه های مخهل دانشهجویی ،حهل
م ائل مخهل و  ...مهیرسهدد .بررسهی ههای انجهام شهده
درزمید ی برنام درسی نیز یییدکدددهی نقهش و جایگهاه
مهههم اهههداف برنامهه درسههی و کیفیههت آن مههیباشههد.
ب نحوی ک ب یاری از محققان هدف را محور و مرکز سایر
عداصر برنام درسی قلمداد می کددد و معهقدند که سهایر
عداصر برنام درسی بر مادهای ههدف دظهیم مهی شهوند؛
بدابراین طایعی است درصور ی که ههدف برنامه درسهی
دارای غدای زم باشد و کیفیت دوره در ابعهاد ذکهر شهده
آن با باشد می واند عیهین کددهده ی رشهد مههارت هها و
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شای هگیهای رهاری دانشجویان شهود .محههوای برنامه
درسی جرب شده پیشبیدیکددهده ی معدهادار و م ههقیم
دها خودآگاهی ،کارگروهی و اصول رهاری و کالی دهها
پیشبیدیکددده ی معدادار کار گروهی می باشد که نههایج
حاصل از پژوهش با یا ه ههای پارسها ( ،)1295پدهیهر و
دی گروت ( ،)1990سهی و ههحآبهادی ( )1297شهیپرو
( 1990)Shapiroهم راسها می باشد .بدین معدا ک ادراکهی
ک دانشجویان در طی دوره حصیل از چگهونگی کیفیهت
دوره ،ههدریس و محهههوای کههالی ارائ ه شههده در دروس
ک ب می کددد می واند مدا اصلی بهرای وسهع و رشهد
بالددگی آنان باشد.
ارزشیابی نیز پیشبیدیکدددهی معدادار و م هقیم مام
ابعاد رشد شای هگی رهاهری (خودآگهاهی ،کهار گروههی،
اصول رهاری ،حل م ئل  ،مشارکت با اجهماعات مهعهدد و
پیوسهگی با اجهماع مهی باشهد؛ که بها یا هه ههای داربهی
( ،)2002مههادوکس( ،2009 )Madoxکههی ( ،)1979پههو
( ،)2000وگهههت ( ،)2007آندرسهههون ( ،)2000اولمهههر
( ،)2007کهههون ( ،)2009آسههههین ( ،)1994اشهههدایدر
( ،2002 )Ischnaider-جان ون ،کوبرن ،کاشهین ()2002
هم راسها می باشد .ارزشهیابی دانشهجویان از حصهیل دوره
مورد نظر و نحوه جزی و حلیل آن ها از عملکهرد اسههاد و
آزمههون پایههانی دوره حصههیل نقههش ب ههزایی در رشههد
شای هههگی رهاههری دانشههجویان خواهههد داشههت ک ه اگههر
ارزشیابی برنام درسی با کیفیت نهایج حاصل از کهارکرد و
عملکرد دانشجوی ک از پیشر ت حصیلی ک ب میکدهد
ا زایش یابد این ارزشیابی هها به رشهد بالدهدگی ههر چه
بیشهر آنها در این زمید یاری خواهد رساند.
نتیرهگیری
امروزه ،قاضا برای بررسی برنام درسی جربه شهده که
دربرگیرنههده باز ههابهههای اجهمههاعی ،عملکههرد اسهها ید و
مشارکت دانشجویان در شکلدهی م همر محیط دانشهگاه
و اجهماع است ،رو ب ا زایش گذاشه است؛ بدهابراین بایهد
در برنام ریزی درسی آموزش عالی ب دیدگاهها ،جهارب و
نگرشهای دانشجویان ب برنام درسی جرب شهده وجه

بیشهری معطوف شود ،زیرا این گروه از اجهماع اصلی رین
دریا تکدددهی برنام درسهی در محهیطههای دانشهگاهی
ه هدد و جارب ایشان از برنام درسی ب طور م هقیم بهر
مو قیههت و رشههد شای هههگی رهاههریشههان ههیریر خواهههد
گذاشت .اگر بخواهیم دانشهجویانی داشهه باشهیم که به
شای هگی رهاری دست پیدا کددد ،می وان بدون در نظهر
گر هن جد یت آنان و با طراحی برنامه درسهی باکیفیهت
در هم ابعاد و عداصر شرایطی را راهم نمود که آنهان از
با رین میزان دسهاوردها و ب ویژه دسهاوردهایی درزمیده ٔ
رهاههری (خودآگههاهی ،کههارگروهی ،اصههول رهاههری ،حههل
م ئل  ،مشارکت با اجهماعات مهعدد ،پیوسهگی با اجهماع)
برخوردار شوند .ب عاار ی درصور یک بهوان برنام درسی
باکیفیهی را در سهطح آمهوزش عهالی هراهم نمهود و ایهن
برنام درسهی را باکیفیهت بها وسهط اسها ید مجهرب و
مهخصص ارائ نمود می وان انهظار داشت ک دانشهجویانی
با مهارت های با درزمید های مخهل ب ویژه مهارتههای
رهاری داشت ک ب آنان در بدو ورود ب زنهدگی واقعهی و
مو قیت در آن کمک شایانی خواهد نمود.
منابع
پارسا ،محمد .)1229( .روانشداسی یهادگیری بهر بدیهاد نظریه هها.
انهشارات علمی ،هران.
سی  ،علهیاکاهر .)1229( .روانشداسهی پرورشهی .انهشهارات آگهاه،
هران.
سیلور ،جی گالن؛ الک اندر ،ویلیام ام.؛ لوئیس ،آر ور جهی (.)1277
برنام ریزی درسهی بهرای هدریس و یهادگیری بهههر ،مههرجم
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محمدی ،مهدی ( .)1295بررسی یریر برنام درسی جرب شده بر
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ارائ مدلهای وضیحی ،پایاننامه دوره دکههری برنامه ریهزی
درسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز
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