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 چکیده
ثر بر رضاايت دانشاجويان راورر ترفتاه     ؤهاي فراوانی براي تعيين عوامل م در ساليان اخير تالش

باشاد. ايان تيقيار در     برنامه درسی تجربه شده توسط دانشجو مای  است. يكی از مهمترين اين عوامل،
تالش بود تا نقش برنامه درسی تجربه شده را در رضايت دانشجويان مهندسی و علوم پايه را به منظور 

هااي   از دانشاجويان ورودي رشاته   نفر 888پيشنهاد مدل بهينه برنامه درسی بررسی نمايد. بدين منظور 
جمع آوري شده با استفاده هاي  دانشگاه شيراز به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده مهندسی و علوم پايه

نتايج نشان داد كاه:   و با روش تيليل مسير مورد تيليل قرار ترفتند. Lisrelو  Spssاز نرم افزارهاي 
هماه   -2داري باراي رضاايت دانشاجويان ساال اول باود.       یبرنامه درسی تجربه شده واساهه معنا   -1

داري براي رضايت دانشجويان سال اول بودند. در پايان  یرهاي برنامه درسی تجربه شده واسهه معنمتغي

هاا و   ميادوديت  ريازي درسای ارا اه شاد و     بر اساس نتايج به دسات آماده مادلی از ارزياابی برناماه     
 هاي تيقير ارا ه شدند.پيشنهاد
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 مقدمه
هاادن نهااايی آمااوزش عااالی تاادار     

ها،  ها، مهارر هاي مناسب كسب دانش فررت

ها باراي   ها، باورها و ارزش ها، نگرش ی توانا

دانشجويان است، به نياوي كاه باه آناان در     

اثربخشی و ثمربخشی باراي خاود و جامعاه    

كمك نماياد و ايان رشاد بايساتی در قالاب      

اهها منعكس تردد. اما باه  برنامه درسی دانشگ

به رغم تذشات  "( 1884) اعتقاد مهرميمدي

ساليان متمادي از به رساميت شاناخته شادن    

برنامه درسی به عنوان يك حاوزه تخصصای   

حوزه برنامه درسی به عناوان ياك    ،در كشور

قلمرو تخصصی و ركن ارلی نظاام تعلايم و   

وجااودي و جااوهر اياان  ةتربياات، كااه فلسااف

 ر ايان ركان متولاور يافات،    را باياد د ها  نظام

نتوانسته است در عصار جدياد باا مهالواار     

نوظهور از تعليم و تربيت رسمی در جوامع و 

تيااو ر و دسااتاوردهاي نظااري در عررااه 

فقاار   ،اياان رو از همگااام شااود.  جهااانی،

پردازي باراي پاساخگويی    نظرورزي و نظريه

بااه نيازهاااي تعلاايم و تربياات كشااور در آن  

ی تفكر سنتی يا پارادايمی باشد. تلق مشهود می

تلقاای  مورياات اياان رشااته،أاز رسااالت و و م

ماديريتی   –الوته اتر نگوييم منساو  - ميدود

يا نهادي است. بدين معنا برنامه درسی ابازار  

دست ياا نقشاه راهای اسات كاه چنان اه در       

 دسترس مجريان تعلايم و تربيات قارار تيارد،    

مادي  آمديريت نظام اجرايی باا ساهولت و كار  

به ديگر سخن، عرره  پذيرد. ري انجام میبيشت

دانش برنامه درسی باه مااباه ميادانی تعريا      

يناد مشخصای   آشده كه داراي ابتدا، انتهاا و فر 

بارداري   است و هيچ دغدغه ديگري جز نقشاه 

دقياار بااه منظااور ساار و سااامان دادن بااه      

هايی كه طی چند سااعت در ياك روز    فعاليت

 ."ور نيستافتد، براي آن متص می مدرسه اتفاق

در بعااد دانشااگاهی، اياان ساااده انديشاای 

لهمار جوران ناپذيرتري وارد خواهد كرد. به 

عوارتی تصور ميدانی برنامه درسی در سهوح 

زيرا آن اه كاه    ،آموزش عالی غيرممكن است

دانشگاهی  ةدر قالب برنامه درسی تدوين شد

 تعيااين شااده در معاارر تغيياارار ناشاای از 

رهنگاای و اجتماااعی، ف تجااارب تخصصاای،

سياسی اساتيد در اجراي ايان برناماه تادوين    

شده از ياك ساو و تجاارب دانشاجويان در     

ادرا  اين برنامه درسی اجارا شاده از ساوي    

 با توجه به بعد تجاارب،  ،بنابراين. ديگر است

تااوان  ماای هاااي دانشااجو ادراكااار و نگاارش

رضايت دانشجويان را فراتر از آن ه كه ناشی 

لی با ست، تضامين  تيصيهاي  هاز كسب نمر

 نمود.
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 تيري به آموزش جهت .1جدول 

 تحول تعامل انتقال 

 هدن
ها  انتقال حقاير، مهارر

 هاي مشتر  و ارزش

دادن فررت به دانشجويان 
براي بازسازي دانش و 

 هاي شناختی رشد مهارر

ارتقاء مسئوليت فردي و 
يادتيري عملی براي تيول 

 فردي و اجتماعی

 تأكيد
هاي  بيادتيري كتا

هاي  درسی، مهارر
 اساسی و آزمون

حل مسئله، راهوردهاي 
 تيري يادتيري و تصميم

تجربه شخصی و تفكر 
 انتقادي

 توري 
 ها كننده

عملكرد، دانش ارلی، 
هاي ارلی،  مهارر
 ها و پيامدها شايستگی

رشد، خودتنظيمی، 
 چارچوب مفهومی

 تقويت، آتاهی، آزادي

 

 سه( 1985) 1يلر و سيالرم، از سوي ديگر

را مهاارح تيااري اساساای بااه آمااوزش  جهات 

 .اند نموده

 .4تيول -8 و 8تعامل -2 ،2انتقال -1

فرهنا    ،تار و سانتی   دانشگاههاي قديمی

تيااري بااه آمااوزش    انتقااالی را در جهاات 

پذيرناد و دانشاگاههاي جدياد و جاوانتر      می

تمايل به حركت باه سامت آماوزش تعااملی     

اههاي در تماامی دانشاگ   ،حاال  با ايان  .دارند

هاي مهندسای   در رشتهكشور قديمی و جديد 

رود دانشجويان را به سمت ابعاد  می كه انتظار

                                                 
1-  Miller & Sellar  

2-  Transition 

3-  Transaction  

4-  Transformation  

رشااد تعاااملی و تيااولی هم ااون مساائوليت 

هااي شاناختی، تفكار     پذيري، رشاد مهاارر  

انتقادي و حال مسائله ساوق داده و آناان را     

تيري با  در  افرادي خالق و با قدرر تصميم

ميتاوا  ورش دهند، توسعه پرهاي  ريزي برنامه

چه عوامال   زند. اتر ميوري حرن اول را می

تيااري  بسااياري وجااود دارنااد كااه جهاات   

كنند، اما تأكيد  مؤسسار آموزشی را تعيين می

هاااي  كتااابماتن  بايش از حااد بار يااادتيري   

هاااي اساساای و آزمااون و   درساای، مهااارر 

نقش منفعل دانشجويان ماا در ايان    ،هم نين

ؤسسااار تيااري م هم نااان جهاات ،هااا رشااته

آموزش عاالی ماا را در مرحلاه انتقاالی نگاه      

. ماهيت سنتی برنامه درسی آماوزش  دارند می

كياد كنناده و مشاوق نقاش     أعالی در كشور ت
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فعال استاد باه عناوان انتقاال دهناده حقااير،      

ها و نقش منفعال دانشاجو    ها و ارزش مهارر

هااي   هاي درسای، مهاارر   در يادتيري كتاب

بر اساس برناماه   اساسی و موفقيت در آزمون

باشد بدون آنكه در ايان   می رسمی قصد شده

هاي دانشجويان از  مسير به ادراكار و نگرش

اين برنامه درسی كه در حقيقت همان برناماه  

 درسی تجربه شده است توجهی شود.
 

 پژوهش ةپیشین
( معتقاد اسات كاه تعريا      2004) 1باتلر

برنامه درسی وابسته باه ديادتاهی اسات كاه     

توان برناماه   می ،بنابراين .رش ماستمورد پذي

ساندي نوشاته    ،درسی را طرحی براي عمال 

، شده براي كسب اهدان ياا غاياار مهلاوب   

اي از  طرحااای باااراي تااادار  مجموعاااه   

همه تجاربی ، هاي يادتيري براي افراد فررت

كه فراتيران تيات راهنماايی معلماين خاود     

نظامی براي ارتواط با ماردم و  ، كنند كسب می

هاا   ا يا ساازماندهی كاركناان و روش  فراترده

اي از  براي اجراي آن نظام و با خره مجموعه

حقاير، مفاهيم و تعميمار در ياك موضاو    

 خاص، تعري  نمود.

                                                 
1-  Butler 

مفهوم سازي برنامه درسی كه توسط تودلاد،  

( ارا اه شاده اسات بار     1999) 2كالين و تاي

هااااي ساااهوح اجتمااااعی  تياااري تصاااميم

كناد.   كيد مای أهاي آموزشی و فردي ت سازمان

هااي زيار را باراي برناماه درسای       آنها نشانه

 اند:  مشخص نموده

آرمااانی باار اساااس مقارااد و نيااار   -1

رساامی بااه عنااوان  -2 ،رياازان درساای برنامااه

ادرا  شااده توسااط  -8 ،مسااتندار قااانونی

 و كاربردي در فراتارد آموزشای   -4 ،معلمين

 تجربه شده بر اساس تجارب فراتير. -5

باه   (2002، 4ه نقال از وس ب ،2008) 8آكر

اين نظام يك نشانه ديگار هام اضاافه نماوده     

)نتاايج   برنامه درسای كساب شاده    -6 است:

 يادتيري فراتيران(.

ساه  ارالی را باراي     چهاربه طور كلی 

تاوان قا ال شاد: اولاين و      برنامه درسای مای  

اي است كه توساط   ترين سه  مجموعه پايين

ن شاود و ايان هماا    نظام آموزشی تدوين مای 

دانشجويان يااد   رود است كه انتظار میچيزي 

 اياان (.1996، 5)روبيتااال و ماكسااول بگيرنااد

سه  برنامه درسی را تيات عنااوين برناماه    

                                                 
2-  Goodlad, Klein, & Tye 

3-  Akker 

4-  Vos 

5-  Robitaille, & Maxwell 
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)مااك كورميااك و   1درساای تصااري  شااده 

؛ 1992، 4)پوساانر 8( رساامی1999، 2مااورفی

؛ كالياان، 1898؛ مهرميماادي، 2004باااتلر، 

( آشااكار يااا 2008، 5؛ وياان و بااروس1869

ريازي   ( طارح 1999، 9)ويلساون  6شده نوشته

 10( قصاااد شاااده 2008، 9)سيسااال 8شاااده

طراحاای  ( و2008، آكاار، 2000، 11)يونيساا 

، ماااارش و 2008، 18پرايااادوكس) 12شاااده

 كنند. ( توري  می2008، 14ويليس

اما دومين سه  برناماه درسای ميتاوايی    

ر علماای در عماال آمااوزش أاساات كااه هياا

دهند و ممكن اسات باا طراحای اولياه و      می

(. ايان  2008ی متفااور باشاد )سيسال،    ارل

سه  تيت عناوينی چون برنامه درسی منتقل 

 ،(2008؛ پرايادوكس،  2008)سيسال،   15شده

                                                 
1-  Specified Curriculum  

2-  McCormick, & Murphy 

3-  Official  

4-  Posner 

5-  Wine & Bruce  

6-  Overt Or Written   

7-  Wilson 

8-  Designed  

9-  Ciscel 

10-  Intended  

11-  Unicef   

12-  Planned  

13-  Prideaux 

14-  Marsh & Willis 

15-  Transfered  

اجارا   ،(2000)يونيس ،  16آموزش داده شده

 ،(2008 ،آكار  ؛2008)وين و باروس،   19شده

 19عملای  ،(1999)ويلساون،   18مورد اساتفاده 

 (، آموزشاای1992؛ پوساانر، 1869)كالياان، 

)مااك  20(، عماال شااده1898دي، )مهرميماا

ماارش و ويلايس،    ؛1999كورميك و مورفی، 

 بندي شده است. طوقه ، (2008

در سه  سوم، برناماه درسای متعلار باه     

فراتيران و تجربه آنها از برناماه درسای قارار    

(. ايان  1999دارد )مك كورميك، و ماورفی،  

سه  را با عنااوينی هم اون برناماه درسای     

؛ مااك 2008 )پراياادوكس، 21تجربااه شااده 

؛ تودلد باه نقال از   1999كورميك و مورفی، 

؛ وياان و بااروس، 1899ساايلور و الكساااندر، 

، ماااارش و ويلااايس، 2008؛ سيسااال، 2008

، 1898؛ مهرميماادي، 1869، كالياان، 2008

( تجربه باه عناوان برناماه درسای     2008آكر، 

( 1995)مااك لااين بااه نقاال از زايدوسااكی،  

 اند مشخص نموده

 رساای اساات كااهسااه  چهااارم برنامااه د
 

                                                 
16-  Taught  

17-  Implemented  

18-  Curriculum In use  

19-  Operational  

20-  Enacted  

21-  Experienced  
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كنند  دانشجويان واقعاً از كالس درس اخذ می

ياااد  و مفاااهيم و ميتواهااايی كااه حقيقتاااً   

ساارارند )ويلسااون،  تيرنااد و بخاااطر ماای ماای

(. اين سه  تيت عناوين برنامه درسی 1999

، روبيتال و ماكسول، 2008)آكر،  1كسب شده

و ياا   (2000)يونيس ،  2آموخته شده (1996

، ويلسااون، 1992ان، )كوباا 8دريافاات شااده 

 شود.   می ( مهرح1999

برناماه   (2008به اعتقااد ويان و باروس )   

درسی تجربه شده توسط فراتياران، باا ترين   

تاوانيم   نمای سه  برنامه درسی اسات. يعنای   

بااه اياان دلياال كااه   طفاارر كناايم كااه فقاا 

 تادوين شاده   ها يك برناماه درسای   دانشكده

ساادتی  ه عالی دارند، يادتيري رشد يافتاه با  

دهاد، بلكاه بايساتی ملزومااتی را در        مای ر

هااي   برخای فررات   ااختيار آنان قارار داد تا  

ا قارار  رشد را كه در دانشكده در اختياار آنها  

و اين نيازمند توجه و دقات   ، كش  كننددارد

ها و احساسار  ها، مهارر در تجارب، نگرش

ماوت و منفی دانشجو نسوت به عملكرد خود 

ه در برنامااه باشااد كاا و مياايط دانشااكده ماای

تااردد.  درساای تجربااه شااده ماانعكس ماای  

                                                 
1-  Attained  

2-  Learned 

3-  Recieved  

( هاام كااه مقااا ر 1996، 1994) 4توسااكين

متعاااددي را در بااااب نيااااز باااه بازساااازي 

دانشگاهها براي تمركز بر ياادتيري دانشاجو   

نوشته است معتقد است كاه تعريا  كيفيات    

دانشااگاهها باار موناااي رتوااه و منابعشااان     

ه تيري ريييی از ارزش واقعی دانشگا اندازه

نيست. ارزش دانشگاهها به فراتردها و نتاايج  

دهند و آن چيازي   كارهايی است كه انجام می

شاود بلكاه چيازي     نيست كه آموزش داده می

 شود.   است كه آموخته می

هااي   تر چنان ه آموختاه  به عوارر روشن

يادتيرناادتان تجلاای عيناای و ملمااوس در    

هاي آموزشی ساود   عملكرد آنها نيابد، فعاليت

را باراي جامعاه باه هماراه نخواهاد       چندانی

داشت. ارزشيابی برنامه درسی بر موناي آن اه  

قصد شده امري ساده لوحانه و پيش  اًًانيصار

تواند نتاايج   پا افتاده است و به هيچ وجه نمی

واقعی حارل از برنامه درسی را منعكس كند 

و اين تجربيار واقعای و نااب يادتيرنادتان    

عااد قصاد شاده و    تواند شاامل اب  است كه می

قصد نشده باشد و تصاويري نساوتاً جاامع از    

برنامه درسی فراهم سازد )فتيای واجارتااه،   

( برنامااه درساای  2008) (. الوتااه آكاار 1884

                                                 
4-  Guskin 
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 (2008    ،آكر)نو  شناسی مظاهر برنامه درسی  .2جدول 

 قصد شده
 بينش )منهر يا فلسفه اساسی زيربناي برنامه درسی( آرمانی

 شوند قاردي كه در مستندار برنامه درسی و ميتوا مشخص میم رسمی/ مكتوب

 اجرا شده
 شود برنامه درسی كه توسط مجريان )به خصوص معلمين( تفسير می ادرا  شده

 فراترد واقعی ياددهی يادتيري )برنامه درسی در عمل( عملياتی

 کسب شده
 شود تجارب يادتيري كه توسط فراتيران ادرا  می اي تجربه

 پيامدهاي يادتيري به دست آمده توسط فراتيران خته شدهآمو

 

آموخته شده و تجربه شده را در زير مجموعه 

برنامااه درساای كسااب شااده آورده اساات.    

كيد بر ياادتيري  أبا توجه به اهميت ت ،بنابراين

واقعی فراتيران و تجارب، ادراكار، تعامالر 

هاي آنان نسوت به مييط اطرافشان،  و نگرش

اي  اضر به دنوال يافتن نقاش واساهه  تيقير ح

برنامااه درساای تجربااه شااده در رضااايت و   

يكی از رويكردهااي  . موفقيت دانشجويان بود

برنامه درسای باه   "ريزي درسی  مهم در برنامه

است كه هادن آن تلفيار    عنوان رشد فراتير

احساساااار و عواطااا  دانشاااجويان باااا   

شاان در جهات    هاي شناختی و ذهنای  قابليت

(. از 2005، 1)ساايدي  باشاد  مای  پرورش آنها

هاي  ها و مدل چون مهالعه نظريه ،سوي ديگر

هاا و   رشد دانشجو نشان داد كاه ايان نظرياه   

هاايی هم اون    ها نياز باه نقاش واساهه     مدل

                                                 
1-  Saidi  

ها و تجارب دانشاجويان در   ادراكار، نگرش

رشد، رضاايت و بقااي آنهاا در دانشاگاه ياا      

به هماين دليال    ،دانشكده توجه خاری دارند

ي رشد دانشجو  ها قر با نگاهی نو به نظريهمي

ريزي درسی به نقش تأثيرتذار  در قالب برنامه

 برنامه درسی تجربه شده بر رضايت فراتيران

)بااه عنااوان برنامااه درساای آموختااه شااده(   

پرداخته و آن را در قالب ادراكار دانشجو از 

شناخت از رشته تيصايلی باه عناوان شاغل،     

ياري آيناده و   ت احساس خوداثربخشی، جهت

 انسجام اجتماعی ارا ه نموده است.

 

 رشدهای  رابطه برنامه درسي و نظريه

با نگاهی باه آن اه كاه در ماورد ساهوح      

برنامه درسی و هم نين اهميت سه  برناماه  

تاوان   مای  ،درسی تجربه شده به آن اشاره شد

آن اه كاه باه    "استنواط كرد ايان تصاور كاه    

راي اهميت تيري نيست، دا سادتی قابل اندازه
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يك عدم بصيرر بوده و اين ديادتاه   "نيست

تيري نيسات،   آن ه به سادتی قابل اندازه"كه 

 ياك خودكشای اسات    "وجود خارجی ندارد

بايساتی در بررسای    ،بنابراين (.1999)كمپ، 

عوامل موفقيت نه تنها به ابعاد آشكار موفقيت 

در قالب برنامه درسی آموخته شده نگريست، 

ی را كاه واساهه باين برناماه     بلكه بايد عوامل

درسی قصد شده و اجارا شاده باا پيامادهاي     

 يادتيري هستند نيز مدنظر قرار داد.

هااي   جستجوي نوعی از نظريه تيقير در

رشد دانشجو بود كه در آنها به نقش فعاال و  

ثيرتذار دانشجو و ادراكار وي متناسب باا  أت

آن ه كه در تعاري  برنامه درسی تجربه شده 

كيد شاده باشاد، بادين    أت، توجه و تآمده اس

اسی رشد اس عمده و  منظور، چهار نو  نظريه

 دانشجو مورد بررسی قرار ترفتند:  

 اجتماعی –ي روانی ها نظريه -1

 1ساختاري –هاي شناختی نظريه -2

 ي تونه شناسی ها نظريه -8

 2مييط -هاي فرد نظريه -4

توجاه   رشاد هااي   نو  اوليه نظريه سهدر 

تعامل فارد باا ميايط و هم ناين     چندانی به 

هاي فردي بين افراد در رشد نشده بود  تفاور

                                                 
1-  Cognitive- Structural Theories  

2-  Person- Environment Theories  

روند ها  و به همين علت در اين نو  از نظريه

رشااد بااراي همااه افااراد يكسااان و در قالااب 

مراحل مشخص در نظر ترفته شده بود كه باا  

دياادتاه تيقياار حاضاار در مااورد اهمياات   

ادراكااار و دياادتاههاي فاارد در رشااد وي  

 مييط-رشد فردهاي  داشت. اما نظريهتهابر ن

–از فرمااااولی اجتماااااعی( 1986 ،)لااااوين

 روانشناختی براي توضي  رفتار انسان استفاده

رفتار را تابعی از تعامل ها  نمايند.اين نظريه می

يا تناسب بين شخصايت فاردي و ميايط در    

اند. اين عقيده ساده تعامل بين فارد   نظر ترفته

هاام مياايط و مياايط، نمااوداري جااامع از ف 

دانشااكده و باارون دادهاااي مهلااوب رشااد   

شاناخت فارد و   كناد و   دانشجو را ارا اه مای  

را  مييط ياادتيري كاه وي در آن قارار دارد   

. ايان ديادتاه   داناد  مای  بسيار مهم و ضروري

دانش را توزيع شده باين افاراد و مييهشاان    

هاا و   با)شامل اشياء، مصانوعار، ابازار، كتا   

ناد( در نظار   جوامعی كاه افاراد بخشای از آن   

تيقيقار ايان ديادتاه بار فراتارد      و تيرد می

هاي فيزيكی و  تعامل بين افراد با هم و با نظام

 (. 2000، 8كو ينكنند ) فنی تمركز می

  86رشد، حدود هاي  با توجه به اين نظريه

 

                                                 
3-  Quinn 
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با مادل   (1990) 1اسرديسال پيش در آمريكا 

رشاد دانشاجو    ثر بار ؤنظري خود به عوامل م

هاااي  ز آن زمااان تاااكنون ماادل پرداخاات و ا

بيشماري توساط ميققاان مختلفای هم اون     

 و (، اكساالز1980(، پاسااكار  )1995تينتااو )

 (، آتاناااازي1985) (، باااين1988ديگاااران )

هااي كاو ين و    تا مدل ( شرو  شده و1986)

(، 1999) (،  ولی و ريكاورد 1999) 2همينگز

( ادامه يافتاه باه   2008) ( و ژا و2000) كو ين

درسای دانشاجويان   هااي   ه در برنامهنيوي ك

مشااوره، آماوزش عاالی در اكاار     هااي   رشته

رشااد "دانشااگاهها، واحااد درساای بااه نااام   

بينای شاده و حتای     پيش "دانشجوي دانشكده

اي به نام رشد دانشجوي دانشاكده نياز    رشته

 هاي نظريهوجه مشتر  اندازي شده است.  راه

عاد مشااهده   تاوان در دو ب   مييط را می -فرد

 ود: نم

هاي  اساس ويژتی توانند بر ال ( افراد می

هاي شخصی، نژادي،  فرديشان )هم ون زمينه

آموزشی، انوا  شخصيت، سهوح رشاد   ،مالی

 .( توري  شوند... و

اسااس مييهشاان    توانند بار  ب( افراد می

)زمينه اجتماعی و جغرافيايی، ميايط كاار ياا    

                                                 
1-  Spady 

2-  Quinn, & Hummings 

سااون، و...( تورااي  شااوند )تي  دانشااگاه و

2000). 

هاي مختل  رشاد دانشاجو،    بين نظريه از

مييط بيشترين قرابات   -هاي رشد فرد تئوري

ماورد نقاش متغيرهااي     را با هدن ميقر در

برنامه درسی تجربه شده، داشتند و به هماين  

دليل مدل تيقير حاضر، موتنی بار پاياه ايان    

 ها ارا ه شد. نظريه

به طور كلی تيقيار حاضار چهاارچوب    

 تاه بنا نهاده است:  ديد سهنظري خود را بر 

پذيرش با ترين سه  برناماه درسای    –1

تيت عناوان برناماه درسای تجرباه شاده در      

 قالب مفاهيمی هم ون: ادراكاار دانشاجو از  

هاا،   ها، شايستگی ميزان خوداثربخشی، مهارر

تعااامالر بااا ديگااران )انسااجام اجتماااعی(   

تيري آينده )تعهد باه اهادان و تعهاد     جهت

رشااته و ادرا  وي از  اي( شااناخت از حرفااه

تأكيدار مييط دانشكده بار رشاد شخصای،    

اي و پيامدهاي حارل از اين  اجتماعی، حرفه

ادراكار با عنوان برنامه درسی آموختاه شاده   

 ر قالب متغيرهاي رضايت و موفقيت.د

هااي   پذيرش سومين ديدتاه از نظريه –2

مييط )رشد فرد از طريار تعامال    -رشد فرد

 نوان زير بناي ارا ه مدل. فرد با مييط( به ع

رويكردهااي ذهنای و    در نظر تارفتن  -8

عيناای ساانجش مياايط دانشااكده )مقايسااه   
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 برنامه درسی تجربه شده مهندسی و علوم پايه مدل رضايت دانشجوي سال اول .1شكل 

 

بااه دانشااجويان خوابگاااهی و غيرخوابگاااهی 

عنااوان رويكاارد عيناای و ادرا  دانشااجو از  

كيدار مييط دانشكده بر ابعاد رشد وي باه  أت

 عنوان رويكرد ذهنی(.  

در اين راستا مدل رضايت دانشجوي سال 

اول رشته مهندسی/ علوم پاياه ارا اه و ماورد    

 .(1)شكل  بررسی قرار ترفت

متغير را مورد بررسای قارار    10اين مدل 

جزء عوامل توضاييی   متغير آن 9كه  دهد می

اناد.   يك متغير به عنوان پاسخ انتخاب شاده  و

رودي. عامل و 4متغير توضييی مشتمل بر  9

 باشند. عامل ميانجی می 5و 

باه تعهاد دانشاجو باه     تعهد به هدف:  -

 فارغ التيصايلی از دانشاگاه باا نماره خاوب      
 

 .اشاره دارد

به ميزان  :علوم پايه شناخت مهندسي/ -

دانشااااجو از رشااااته  آتاااااهی و اطااااال 

مهندسی/علوم به عنوان ياك شاغل، پايش از    

هاااي  ورود بااه دانشااگاه اشاااره دارد )مقياااس

 .(1985، اي هالند حرفه

هااي   به مهارر :7های عمومي  مهارت -

 كه عوارتند از: ندا اساسی متفاور مربوط

: مانناااد هااااي شخصااای  ال (مهاااارر

هاا   خود ارزيابی ريي  داناش  ،خودمديريتی

، تعياين اهادان شخصای واقعای،     ها ومهارر

 نظارر بر پيشرفت به سمت اهدان. 

: مانناد رهواري،   هااي مردمای   ب(مهاارر 

انتقال تفكرار و احساسار باراي توجاه باه    

 محل سکونت

 7از رشته شناخت 

 7 عمومي هارتهایم

 تعهد به هدف

 7شناخت از رشته 

 7عموميمهارتهای 

 اجتماعي انسجام

 جهت گیری آينده

 رضايت خود اثربخشي
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يك موقعيت، تشوير ديگران، اساتفاده ماوات   

از قوانين، نمايش تواناايی باراي وادار كاردن    

ديگران به اعتمااد باه شايساتگی و راداقت     

 خود.  

 ،: مانند تفكر خاالق هاي تفكر مهارر ج(

اسااتفاده آزاد از خالقياات، تركيااب عقايااد و  

اطالعار به رورتی جديد، ايجاد پيوناد باين   

 رسند.  عقايدي كه نامربوط به نظر می

 ،: ماننااد خواناادن هاااي پايااه  مهااارر د(

تشااخيص حقاااير و اطالعااار مناسااب در   

و مجالر، پيدا كاردن معاانی لغاار     ها كتاب

ها  در مورد ريت تزارش ناشناخته، قضاور

 و استفاده از كامريوتر براي يافتن اطالعار. 

)مجموع تعهدد بده   گیری آينده  جهت -

اي باه   تعهاد حرفاه   ای(: هدف و تعهد حرفه

تعهد دانشجو به حرفه مربوط به رشاته خاود   

 )در اينجا مهندسی و علوم پايه(اشاره دارد.

خود اثربخشي )بدرای دوره و رشدته    -
را  اد بااه معناااي  پايدده(: مهندسددي/علوم

در  خااود هاااي دانشااجويان در مااورد توانااا ی
 بوده است. تيصيلی هاي مختل  موقعيت

ارتواط دانشجو  نيوه :انسجام اجتماعي -

ر أرا با ساير دانشاجويان، كاادر اداري و هيا   

 .دهد علمی مورد سنجش قرار می

مندي به رشاته   ميزان عالقهبه  :رضايت -

 يل در رشاته و دوره تاا   و تمايل به ادامه تيص
 

 مرحله فارغ التيصيلی اشاره دارد.

در ارتواط با منهر جايگاه اين متغيرهاا در  

هاااي متغيرهاااي  ويژتاای 8ماادل، در جاادول 

هاي ارا ه شاده و تناساب آنهاا باا مادل       مدل

 تيقير آمده است. در اين جادول باراي هار   

هاي بررسی شده مهابر باا مادل    يك از مدل

ي ورودي، سااتونی بااه سااتونی بااه متغيرهااا 

متغيرهاي واسهه برنامه درسی تجربه شاده و  

ستونی نيز باه متغيرهااي پاساخ و ياا برناماه      

درساای آموختااه شااده اختصاااص داده شااده 

 است.  

علت انتخاب دو رشته مهندسای و علاوم   

پايه اهميت نقش اين دو تاروه تيصايلی در   

در حوزه تيقيقاار  . رشد و توسعه كشور بود

علاوم پاياه ماال    هااي   ، رشاته كاربردي و پايه

فيزيااك، رياضاای و شاايمی وظيفااه انجااام    

تيقيقااار پايااه را باار عهااده دارنااد و نتااايج 

هاا در تيقيقاار    تئوريك اين بخشهاي  يافته

شاود.   مای  مهندسی دياده هاي  كاربردي رشته

تيقيقار انجام شاده در  هاي  يافته ،براي ماال

رشته شيمی ميض در رشته مهندسی شايمی  

 ،تيرند. بناابراين  می يش عملی قرارمورد آزما

اتر بتوان در دانشجويان ايان دو مجموعاه از   

ها و تجاارب ماوتای    ها، ادراكار، نگرش رشته

نسوت به برنامه درسی اجرا شده، ايجاد نماود  

و آنها را افرادي راضای و موفار هام از بعاد     
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 ،باه نقال از ميمادي   ) هاي رشد دانشجو با متغيرهاي تيقير مهابقت متغيرهاي مدل .8جدول 

1885) 
برنامه درسي 
 آموخته شده

برنامه درسي تجربه 
 شده

 متغیرهای ورودی
تمرکز 
 اصلي

 مدل

 رضايت
 انسجام اجتماعی
 تعهد سازمانی

 هاي تيصيلی توانا ی
 هاي فردي ويژتی

 مييط
 اسردي

(1990) 

 انسجام اجتماعی، رضايت
 اي تعهد هدن و تعهد حرفه

 هاي فردي ويژتی
 يلیوضعيت تيص

 پيش دانشگاهی

 تعامالر
 تينتو

(1995) 

ادرا  و تفسير فرد از  موفقيت
 تعامالر تجارب قولی مييط

 روبينسون
(1999) 

 رشد ذهنی
 موفقيت

ادرا  دانشجو از 
ها و موانع مييط  مير 

 دانشكده

كيفيت جو و برنامه 
هاي  درسی، توانمندي
 دانشجو

 تعامالر
 تيلمارتين

(1980) 

 رضايت
موفقيت 

 لیتيصي

هاي  تجارب و نگرش
دانشجو/ انسجام 
 ها اجتماعی/ مهارر

 عوامل تيصيلی،
 روانشناختی، اجتماعی

 تعامالر
 بين

(1982) 

 درون دادها مييط درون دادها
مييط و 
 فرد

 آستين
(1984) 

رضايت، رشد 
 ذهنی و شخصی

 انسجام اجتماعی
تعهد به هدن، ادرا  از 

 مييط دانشگاهی

 ها و استعدادها مهارر
تيري  زوها، جهتآر

 اهدان، زمينه فردي

 تعامالر
 پاسكار 

(1985) 

 رشد و يادتيري
 رضايت

 انسجام اجتماعی
 ادرا  از مييط

 دانشكده

 استعدادها، آرزوها
 هاي فردي ويژتی

 تعهد سازمانی

 تعامالر
 بين و متزنر

(1989) 

 رضايت
تجارب كالسی، انسجام 
اجتماعی، تجارب 

 خوابگاهی )ادرا  از مييط(

 اي نسيت، اهدان حرفهج
 و اهدان آموزشی

 (1989ولكوين) تعامالر

 يادتيري دانشجو
الگوهاي تدريس و برنامه 
درسی، تجارب كالسی/ 
 تجارب بيرون از كالس

هاي پيش  ويژتی
 دانشگاهی

 تعامالر

ترنزينی و 
 ديگران

(1994) 

 رضايت
 موفقيت

 هاي عمومی مهارر
 خوداثربخشی

شناخت رشته، 
ی، هاي عموم مهارر

 ميل سكونت
 اي تعهد حرفه

 تعامالر
 كو ين و همينگز

(1999) 
 (2000كو ين)

ادرا  دانشجو از مييط  رشد ذهنی
 دانشكده

 هاي دانشجو ويژتی
 ژا و تعامالر ميل سكونت، جنسيت

(2008) 
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رشد ذهنای و هام عملكارد تيصايلی نماود      

توان به توسعه اقتصادي كشور امياد   می آنگاه

ر دانشجويان علوم پايه و داشت. به عوارتی ات

مهندسااای باااا احسااااس خوداثربخشااای    

هاااي عمااومی قااوي و احساااس  مهااارربا ،

اجتماعی با  پرورش يابناد، رضاايت   انسجام 

 .و رشد و موفقيت با تري خواهند داشت

 

 اهداف پژوهش

چاارچوب  هدن كلی ايان تيقيار ارا اه    

روشن، منساجم و جاامع از عوامال     مفهومی

رب دانشاجو از برناماه   مربوط به تجاا  كليدي

كه بار ماهيات   است  درسی قصد و اجرا شده

هاااي مهندساای و  دوره آمااوزش عااالی رشااته

 و رضااايت تاااتذارنااد  علاوم پايااه تااأثير مای  

هااي متاداول    موفقيت دانشجو را در موقعيت

نماياد.   بينی  ها در آموزش عالی پيش اين رشته

با بررسی مدل زيار   به طور خاص اين تيقير

اي برنامه درسای تجرباه    قش واسههبه دنوال ن

رنامااه درساای )ب شااده در رضااايت دانشااجو

 باشد. آموخته شده( می
 

 پژوهشهای  هفرضی
بر اساس مدل موجود، فرضيه كلی در اين 

 :تيقير عوارر است از

هرچه برنامه درسی تجربه شده توساط   -

تار باشاد، رضاايت     دانشجوي سال اول ماوت

 هد داشت.از دوره تيصيلی خود خوا بيشتري

خاص اين تيقير كه به رابهه هاي  هفرضي

زاد  زاد بااا متغياار درون بااين متغيرهاااي باارون

 تري متغيرهاي واسهه اوليه رضايت با ميانجی

، انساجام اجتمااعی،   2هااي عماومی    )مهارر

( و 2تيري آيناده و شاناخت از رشاته     جهت

)احساس خوداثربخشای(   متغير واسهه ثانويه

 از:پرداخته است عوارتند 

 تدثثیر  بده  مربدو  هدای   فرضدیه  -الد  

زاد بر متغیرهای واسطه اولیه  متغیرهای برون

 و ثانويه

 بااا ارتواااط در خوابگاااهی شااجويانندا -

 تااري ضااعي  اجتماااعی انسااجام از ديگااران

 .برخوردارند

 خاود  احسااس  خوابگااهی  دانشجويان -

 .دارند تري ضعي  اثربخشی

 شاااغلی شاااناخت كاااه دانشاااجويانی -

 تياري  دارناد، جهات   خود رشته از تري پا ين

 تري نيز نسوت به آينده دارند. ضعي 

 از، باا   شاغلی  شاناخت  با دانشجويان -

 .برخوردارند انسجام اجتماعی با تري

در  پاا ين  شاغلی  شناخت با دانشجويان -

 تاااري  شاااناخت شاااغلی پاااايين  ازآيناااده 
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 .برخوردارند

 شاغلی  شاناخت  نظر از كه دانشجويانی -

 خوداثربخشااای احسااااس ترناااد، ضاااعي 

 .دارند تري ضعي 

 از، بااا  شااغلی شااناخت بااا دانشااجويان

 برخاوردار نياز   هاي عماومی باا تري   مهارر

 خواهند شد.

 اوليه هاي مهارر داراي كه دانشجويانی -

 نيز خود آينده تيري جهت در باشند می با يی

 .كنند می عمل تر قوي

 از با تر اوليه هاي مهارر با دانشجويان -

 ديگااران بااا تااري قااوي اجتماااعی انسااجام

 .برخوردارند

 باا تر  اولياه  هااي  مهارر با دانشجويان -

 .دارند تري قوي خوداثربخشی احساس

قاوي در   اولياه  هااي  مهاارر  با دانشجويان -

 .دارند تري قوي هاي آينده مهارر

 از با تر اوليه هاي مهارر با دانشجويان -

 .برخوردارند تري قوي شناخت رشته

 رشاته  ا دوره اهدان به كه دانشجويانی -

نساوت   تاري  قوي تيري ازجهت متعهدند خود

 .برخوردارند آيندهبه 

 رشاته  اا  دوره اهادان  باه  كه دانشجويانی -

 بخشاای خااوداثر احساااس متعهدنااد خااود

 . دارند تري ماوت

دانشجويان باا شاناخت شاغلی باا  از      -

 مهارتهاي عمومی با تري برخوردارند. 

 

 متغیرهدای  تدثثیر  به مربو های  هفرضی ب(

 و ثانويده  واسدطه متغیدر   بدر یده  اول واسطه

متغیدر   بدر  ثانويده  ویه اول واسطهمتغیرهای 

 .زاد رضايت درون

 در را باا يی  هااي  مهارر كه دانشجويانی

خااود  احساااس كننااد ماای كسااب دوره طااول

 .  داشت خواهند تري ماوتاثربخشی 

 را باا يی  هااي  مهاارر  كه دانشجويانی -

رضايت  احساس كنند می كسب دوره طول در

 .داشت خواهندبا تري 

 اجتماااعی انسااجام از كااه دانشااجويانی -

 خوداثربخشای  احساس برخوردارند تري قوي

 .دارند تري ماوت

 اجتماااعی انسااجام از كااه دانشااجويانی -

 رضااايت احساااس برخوردارنااد تااري ماواات

 .  داشت خواهند بيشتري

 ه ازدر طاااول دور كاااه دانشاااجويانی -

 احسااس  برخوردارند تري قوي شناخت رشته

 .دارند تري ماوت خوداثربخشی

 در طاااول دوره از كاااه دانشاااجويانی -

 احسااس  برخوردارند تري قوي شناخت رشته

 .  داشت خواهند بيشتري رضايت
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 قاوي  آينده تيري جهت كه دانشجويانی -

 تااري ماواات خوداثربخشاای احساااس دارنااد

 .داشت خواهند

 قاوي  آينده تيري جهت هك دانشجويانی -

 خواهنااد بااا تري رضااايت احساااس دارنااد

 .داشت

احساس خوداثربخشای   كه دانشجويانی -

 خواهند با تري رضايت احساس ماوتی دارند

 .داشت
 

 روش پژوهش
براي انتخاب روش تيقير از روش زمينه 

)هموسااتگی( اسااتفاده شااده تااا ضاامن  يااابی

آوري اطالعااار امكااان بررساای ماادل  جمااع

بينی رضاايت   كه براي توضي  و پيش مناسب

امكاااان  ،و هم ناااين دانشاااجو را بدهاااد 

آوري اطالعار معتور، ارزشمند، روشان   جمع

 و كامل را فراهم سازد. 
 

 جامعه و نمونه پژوهش
جامعه تيقير حاضار شاامل دانشاجويان    

هاي مهندسی و  ورودي دوره كارشناسی رشته

علوم پايه دانشگاه شايراز در ساال تيصايلی    

بااود. بااه منظااور انتخاااب نمونااه از   82 -88

باااا اساااتفاده از روش دانشاااجويان ورودي، 

كاالس   20از مجماو   اي  تيري خوشاه  نمونه

مخصااوص دانشااجويان  1رياضاای عمااومی 

دانشاجو   940كه شاامل   ورودي نيمسال اول

دانشاجويان  كاالس كاه فقاط     15 شادند،  می

در آن حضور  هاي علوم پايه و مهندسی رشته

كالس ديگر رياضای   5و  اب شدانتخ داشتند،

 8، به دليل وجاود دانشاجويان هار    1عمومی 

تروه علوم انسانی، علوم پايه و مهندسی جزء 

از همااه اطالعااار  نمونااه قاارار داده نشاادند.

نفاار  480كااه كااالس  15اياان دانشااجويان 

در پايان نيمساال   و آوري شد جمع ،شدند می

مجدداً اطالعار از همين تروه از دانشجويان 

آوري شد كه با حاذن ماوارد نااقص و     معج

پرسشنامه  888دوم،  باردانشجويان غايب در 

 زم به ذكار اسات كاه ايان      .شدآوري  جمع

علااااوم پايااااه رشااااته  6در  دانشااااجويان

شناساای، فيزيااك، زمااين شناساای،    )زيساات

مهندسای   رشاته  6رياضی، شيمی و آماار( و  

)الكترونيك، مكانيك، كامريوتر، عمران، ماواد  

 .(8)جدول  ( بودندو شيمی

آوري  اباازار انتخاااب شااده بااراي جمااع  

بااراي  اطالعااار اراالی پرسشاانامه بااود.   

سااخته    پرسشانامه ، دو آوري اطالعاار  جمع

دانشااجويان كااه مخصااوص ( 2000كااو ين )

 ، توسط ميقر تغيير دادهبودرشته كشاورزي 
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 ل سكونتاساس رشته، جنسيت و مي توزيع تروه نمونه دانشجويان ورودي بر .8جدول 

 مهندسي علوم پايه رشته تحصیلي

 محل سکونت

 جنسیت
 خوابگاه خانواده خوابگاه خانواده

 50 81 19 19 پسر

 28 99 61 60 دختر

 98 158 80 99 جمع

 

ها به دليل عدم نياز در  مقياسبرخی از  ندشد

تيقير حاضر و يا عادم تناساب باا فرهنا      

هااايی از پرسشاانامه  مقياااس حااذن و ايااران

CSEQ  پرسشااانامه تجاااارب دانشاااجوي(

اضاافه   (2002) ساخته پيس و كا   دانشكده(

عمومی  ها تويه اكار . به طور كلی چونندشد

شادند،   و مربوط به رشته خارای نمای   بودند

راحتاای امكااان اسااتفاده از آنهااا بااراي    ه باا

 مقدور تروه علوم پايه و مهندسیدانشجويان 

 .  بود

ن دو هاي اي مقياسبه منظور تعيين روايی 

 از دو روش استفاده شد:  پرسشنامه

( محاسبه همبستگي هر سؤال با نمره کدل  7

   مقیاس مربوطه

براي مياسوه روايی از طرير تيليل مواد، 

هاي هر مقياس با  ضريب هموستگی بين تويه

نمره كل مقياس مربوطه مياساوه تردياد كاه    

نتااايج آن بااه رااورر كمتاارين و بيشااترين  

در هر مقيااس، در  ها  ضريب هموستگی تويه

 ست.آمده ا 4جدول 
 

 ب هموستگی سؤا ر با نمره كل مقياس مربوطهيطي  ضرا. 4جدول 

 ها مقياس
 تعهد
 اي حرفه

 خود
 انسجام مهارتها شناخت رضايت اثربخشی

 64/0 -82/0 48/0-60/0 90/0-98/0 91/0-99/0 86/0-69/0 65/0-94/0 هموستگی
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هدای   ه( روش تحلیل عاملي به روش مؤلف7
 اصلي

رواياای  روش تيلياال عاماال نيااز نشااانگر

بااراي اجاارا در تيقياار هااا  بااا ي پرسشاانامه

دسات  ه ب Kmo حاضر بود، بدين ترتيب كه

و آزمااون خاای بارتلاات مقاادار   89/0آمااده 

را نشاااان داد و وارياااانس كلااای   89/9299

ه باا 20/88مجموعااه متغيرهاااي اياان تيقياار 

باراي مياساوه پاياايی    ، دست آمد. هم ناين 

ونی و بيرونی، از دو روش آلفاء كرونوا  و در

اساتفاده شاد   ها  بازآزمايی پرسشنامه ،هم نين

ضرا ب پاياايی،   كه ضرايب آلفاي كرونوا  و

هاا   هاي پرسشنامه نشانگر پايايی با ي مقياس

بود كه در جداول زيار نتاايج مانعكس شاده     

 است.

 

 های آماری روش
باااراي بررسااای ارتواطاااار موجاااود در 

يشنهادي تيقير از رترسيون چناد  هاي پ مدل

متغير به روش متوالی همزمان استفاده شاد و  

باا  براي بررسی مسايرهاي موجاود در مادل    

مراحل زير اجرا شاد  استفاده از تيليل مسير، 

باه نقال از    1999 ،و مك كينون 2001)كنی، 

 .(1881 ،جوكار
 

مراحددل تحلیددل مسددیر مدددل رضددايت 
 دانشجو

 باا  زاد بارون ( بررسی رابهاه متغيرهااي   1

 در اين مرحله متغيرهااي  :زاد متغيرهاي درون

شاناخت  هاي عمومی،  مهارر، ميل سكونت

زاد و ، متغيرهاي بارون و تعهد به هدنرشته 

 متغيرهاي مدل كرونوا  يضريب آلفا .5جدول 

 ها مقیاس
 تعهد
 ای حرفه

 خود
 اثربخشي

 انسجام ها مهارت شناخت رضايت

 68/0 84/0 84/0 62/0 90/0 99/0 ضريب آلفا

 

 متغيرهاي مدل ضريب پايايی .6جدول 

 ها مهارت شناخت ها مقیاس
تعهد 
 ای حرفه

خود 
 اثربخشي

 انسجام رضايت

ضرا ب 

 پايايی

68./ 

0001./ 

94./ 

0001./ 

99/0 

001./ 

98/0 

0001./ 

69/0 

0001./ 

98/0 

0001./ 
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 زاد بر متغير رضايت . رترسيون متغيرهاي برون9جدول 

 

 مستقلمتغیرهای 

 رضايت

R R2 بتا P< 

 ميل سكونت

86/0 12/0 

08/0- NS 

 05/0 15/0 شناخت از رشته

 05/0 15/0 1مهارتهاي عمومی 

 01/0 20/0 جهت تيري آينده

 

زاد در نظار ترفتاه شاد.     درونرضايت، متغير 

اين مرحلاه جهات بررسای تاأثير متغيرهااي      

 (.  9)جدول  ترفتزاد انجام  زاد بر درون برون

زاد باا   ( بررسی رابهاه متغيرهااي بارون   2

بااا   متغيرهاااي واسااهه و  متغيرهاااي واسااهه

عملياار   2: خود اين مرحلاه شاامل   يكديگر

 :  بود

زاد باا   ( بررسی رابهه متغيرهاي برونال 

در اياان قساامت  اوليااه:  متغيرهاااي واسااهه 

تعهد شناخت رشته، ميل سكونت،  متغيرهاي

غيرهااي  هااي عماومی مت   و مهاارر به هدن 

تيري آيناده،   زاد اوليه و متغيرهاي جهت برون

و انسجام اجتماعی باه   2هاي عمومی  مهارر

 زاد در نظر ترفته شدند عنوان متغيرهاي درون

 .(8)جدول 

و زاد  ( بررسی رابهاه متغيرهااي بارون   ب

: ثانوياه  با متغير واسههمتغيرهاي واسهه اوليه 

زاد مياال  باارون در اياان قساامت متغيرهاااي

و  ت، تعهد باه هادن، شاناخت رشاته    سكون

و متغيرهااي واساهه    1هااي عماومی    مهارر

تيري آينده  ، جهت2هاي عمومی  اوليه مهارر

تغيرهاااي و انسااجام اجتماااعی بااه عنااوان م 

متغير خوداثربخشی به عنوان متغير  وزاد  برون

ند. به ايان ترتياب   زاد در نظر ترفته شد درون

)با كنترل  زاد ثير مستقيم متغيرهاي برونأهم ت

متغيرهاي واسهه اوليه( بر متغير واسهه ثانويه 

ثير مستقيم متغيرهاي واسهه اوليه بار  أو هم ت

واسهه ثانويه )كه در قسمت ج مادنظر باود(   

 (.9)جدول  دست آمده ب

 با متغير  ( بررسی رابهه متغيرهاي واسهه8

 زاد:  زاد با كنترل متغيرهاي برون درون

زاد اولياه و   رونهاي بدر اين قسمت متغير

 باه عناوان   متغيرهاي واساهه اولياه و ثانوياه   

زاد و متغير رضايت به عناوان   برونمتغيرهاي 

ثير مستقيم أتا تدر نظر ترفته شدند  ،زاد درون

  ،متغيرهاي واساهه اولياه، ثانوياه و هم ناين    
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 واسهه اولهاي  زاد بر متغير رترسيون متغيرهاي برون. 8جدول 

 انسجام اجتماعي 7های عمومي  مهارت گیری به آينده جهت 7شتاخت از رشته  

 >P بتا P< R R2 بتا P R R2 بتا P R R2 بتا R R2 متغیرهای مستقل

 ميل سكونت

49/0 24/0 

0 NS 

51/0 26/0 

08/0 NS 

66/0 44/0 

09/0- NS 

29/0 09/0 

12/0 NS 

 NS 06/0 NS 04/0 NS 05/0 NS 01/0 1شناخت از رشته 

 NS 42/0 01/0 04/0 NS 0 NS 09/0 تعهد به هدن

 NS 61/0 01/0 21/0 01/0 09/0 05/0 14/0 1هاي عمومی  مهارر
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 اولهاي  زاد بر متغير واسهه دوم با كنترل واسهه رترسيون متغيرهاي برون. 9جدول 
 

 متغیرهای مستقل
 احساس خوداثربخشي

R R2 بتا P< 

 ميل سكونت

86/0 12/0 

11/0 05/0 

 NS 08/0 1شناخت از رشته 

 01/0 20/0 1هاي عمومی  مهارر

 05/0 18/0 تعهد به هدن

 01/0 20/0 2شناخت از رشته 

 05/0 16/0 2هاي عمومی  مهارر

 01/0 48/0 تيري آينده جهت
 NS 04/0 انسجام اجتماعی

 

 هاي اول و دوم غير رضايت با كنترل واسههزاد بر مت . رترسيون متغيرهاي برون10جدول 
 
 متغیرهای مستقل

 رضايت
R R2 بتا P< 

 ميل سكونت

40/0 16/0 

01/0 NS 

 NS 08/0 شناخت از رشته
 NS 08/0 1هاي عمومی  مهارر

 NS 02/0 تعهد به هدن

 01/0 28/0 2شناخت از رشته
 01/0 19/0 2هاي عمومی  مهارر

 01/0 28/0 انسجام اجتماعی

 01/0 20/0 تيري آينده جهت
 01/0 22/0 احساس خوداثربخشی

 

زاد رضايت باه دسات    متغير درون زاد بر برون

 (. 10)جدول  آيد

( بررسااای مقااادار كااااهش ضااارايب  4

رترسيون متغيرهاي برون زاد از مرحلاه ياك   

 :8به مرحله 

بينای متغيرهااي    در اين مرحله مقدار پيش

بررسای   8حله يك باه مرحلاه   زاد از مر برون

تردد. اتر ايان مقادار از مرحلاه ياك باه       می

تري كامل  به رفر تقليل يابد واسهه 8مرحله 

تاري   است، اتر كاهشی مشاهده نشود واسهه
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وجااود ناادارد و اتاار كاااهش مشااهود باشااد  

تري وجود دارد ولی كامل نيسات كاه    واسهه

در اياان رااورر نشااان دهنااده متغيرهاااي   

است كه بايستی مدنظر قارار   زاد ديگري برون

 . تيرند

، تااأثير متغيرهاااي  9دول شااماره جاادر 

زاد اوليه بر رضايت نشان داده شاده كاه    برون

ميال ساكونت، سااير متغيرهاا      جز متغيره ب

 (01/0P< ،15/0=ß) رشااتهشااامل شااناخت 

( و 01/0P< ،15/0=ß) تعهاااد باااه هااادن 

( 01/0P< ،20/0=ß) 1هااي عماومی    مهارر

ي را بار متغيار رضاايت نشاان     دار یتأثير معن

 . دادند

ثير أكه باه بررسای تا    8جدول شماره در 

زاد بر متغيرهااي واساهه اول    متغيرهاي برون

انااد  برنامااه درساای تجربااه شااده پرداختااه   

زاد اوليه تعهد به هادن تاأثير    متغيرهاي برون

 تيري آيناده  جهتداري بر متغير واسهه  یمعن

(001/0P< ،42/0=ßنشاااان داده و متغ ) يااار

هاااي  بااراي مهااارر 1هاااي عمااومی  مهااارر

( انسااااجام 01/0P< ،61/0=ß) 2عمااااومی 

تياري   جهات ( 01/0P< ،10/0=ß) اجتمااعی 

و شاااناخت از  (01/0P< ،18/0=ß) آيناااده

بينای كنناده    پايش  (01/0P< ،14/0=ß) رشته

ثير أ. متغياار سااكونت تنهااا تااداري بااود یمعناا

داري را بر انساجام اجتمااعی نشاان داد     یمعن

(05/0P< ،12/0-=ß   و متغير شاناخت تنهاا )

 2دار شاااناخت  یبينااای كنناااده معنااا پااايش

(01/0P< ،42/0=ß) .بود 

كه نشان دهناده تاأثير    9شماره  در جدول

بر متغيرخوداثربخشای   يهمتغيرهاي واسهه اول

مشخص باشد،  زاد می برون يبا كنترل متغيرها

 متغيار  8انساجام اجتمااعی    است كه به جاز 

دار خوداثربخشای   یده معنا بينی كنن ديگر پيش

، >001/0Pتياري آينااده )  كاه جهات   هساتند 

48=/ß001/0) 2هاي عماومی   (، مهاررP< ،

16=/ß 001) شااااناخت از رشااااته ( وP< ،

20/0=ß ) جاز  ه را نشان دادند. ضمن آنكه با

ثير أزاد تا  بقيه متغيرهاي برون 1 متغير شناخت

 بخشی نشان دادند.داري را بر خوداثر یمعن

كه تاأثير متغيرهااي    10ه جدول شماردر 

زاد رضاايت   واسهه اول و دوم بر متغير درون

دهاد،   زاد را نشان می با كنترل متغيرهاي برون

تيااري آينااده  جهااتاول  متغيرهاااي واسااهه

(001/0P< ،20/0=ßمهارر ،)  2هاي عمومی 

(01/0P< ،19/0=ß انسااااجام اجتماااااعی ،)

(001/0P< ،28/0=ßو )   شااناخت از رشااته

(001/0P< ،28/0=ß ) و متغياار واسااهه دوم 

( تااأثير 001/0P< ،22/0=ßخوداثربخشاای )

. داشاتند زاد رضايت  داري بر متغير درون یمعن

زاد  ياك از متغيرهااي بارون    ضمن آنكه هيچ

 داري بار رضاايت    یثير مساتقيم معنا  أاوليه تا 
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 نداشتند. 

ب يبااا بررساای و مقايسااه مياازان ضاارا   

ج رترسيون از مرحله اول تا مرحله سوم نتااي 

 دست آمد: ه زير ب

ثير ميل ساكونت باا   أضريب رترسيون ت

باوده   -08/0واسهه متغيرهاي برناماه درسای   

ثير مساتقيم  أاست كه اين ضريب در حالت تا 

كاهش يافتاه اسات و نشاان دهناده      01/0به 

دار برنامااه درساای  یتااري معناا نقااش واسااهه

زاد  تجربه شاده در ارتوااط باين متغيار بارون     

 باشد. ینت با رضايت مميل سكو

باا   1ثير شاناخت  أضريب رترسيون ت -2

باوده   15/0واسهه متغيرهااي برناماه درسای    

ثير مساتقيم  أاست كه اين ضريب در حالت تا 

كاهش يافتاه اسات و نشاان دهناده      08/0به 

دار برنامااه درساای  یتااري معناا نقااش واسااهه

زاد  تجربه شاده در ارتوااط باين متغيار بارون     

 باشد. می با رضايت 1شناخت 

هااي   ثير مهاارر أيب رترسيون تا ضر -8

با واسهه متغيرهاي برناماه درسای    1عمومی 

بوده است كاه ايان ضاريب در حالات      20/0

كاهش يافتاه اسات و    -08/0ثير مستقيم به أت

دار برناماه   یتري معن نشان دهنده نقش واسهه

درساای تجربااه شااده در ارتواااط بااين متغياار  

باا رضاايت    1هااي عماومی    زاد مهارر برون

 د.  باش می

ضريب رترسيون در متغيار تعهاد باه     -4

 15/0هدن با واسهه متغيرهاي برنامه درسی 

ثير أبوده است كاه ايان ضاريب در حالات تا     

كاهش يافتاه اسات و نشاان     02/0مستقيم به 

دار برنامااه  یتااري معناا دهنااده نقااش واسااهه

درساای تجربااه شااده در ارتواااط بااين متغياار  

 .  باشد زاد تعهد به هدن با رضايت می برون

 

 برازش مدل
( مجاذور خای   1رازش مدل الا :  بي ابر

X، 21 كااه در درجااه آزادي مياسااوه شااد
2 

كااه در سااه    را نشااان داد 98/86مقاادار 

بقيه اطالعاار عواارر   . دار بود یمعن 0001/0

 بودند از: 
89/0=AGFI ،96/0 =GFI، 94/0 =IFI ،
94/0 =CFI ،89/0=NFI 

 09/0دست آمده ه ب RMSEAاما مقدار 

دست نيامد ه دار ب یمعن 05/0ه در سه  بود ك

و اين نشان دهنده تناساب متوساط مادل باا     

 نمونه واقعی بود. 
 

گدری متغیرهدای    تعیین سهم واسدطه 
 برنامه درسي تجربه شده

تري متغيرهاي  ميزان واسهه، در مدل ال 

، تياري آيناده   ، جهات 2هاي عماومی   مهارر

 در بررسای  انسجام اجتماعی و خوداثربخشی
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زاد مياال سااكونت،  متغيرهاااي باارون تااأثير

تيري آينده بار   و جهت 1هاي عمومی  مهارر

رضايت مياسوه تردياد، بادين راورر كاه     

مساااتقيم، هااااي ابتااادا در مااادل نهاااايی اثر

زاد  كل متغيرهااي بارون  هاي غيرمستقيم و اثر

زاد سنجيده شوند و سارس   بر متغيرهاي درون

هااي فرعای نياز ميازان      ياك از مادل   در هر

 .ري مورد بررسی قرار ترفتت واسهه

تاري برناماه    براي مياسوه ميازان واساهه  

ك ما درسی تجرباه شاده از روش و فرماول    

( استفاده شد، در 2001كنی )و( 1999كنيون )

غيرمسااتقيم باار هاااي اياان روش مجمااو  اثر

شاود )جوكاار،    تقسايم مای   هامجمو  كل اثر

1881 .) 

 اثر مستقيم= ،=اثر غيرمستقيم

 تري ه  واسههفرمول تعيين س










Mediation

 
تري برنامه درسای تجرباه شاده     ميزان واسهه

 بر رضايت

01/0P<، 85/0=64/0÷55/0 

در  2هااي عماومی   براي متغير مهارر -1

زاد و رضاايت   تاري متغيرهااي بارون    ميانجی

اسااس فرماول شاماره ياك      مقدار حارله بر

 .( بود>01/0P) 46/0برابر 

تيااري آينااده در  بااراي متغياار جهاات -2

زاد و رضاايت   تاري متغيرهااي بارون    ميانجی

 .بود (>01/0P) 41/0مقدار حارله برابر 

بااراي متغياار انسااجام اجتماااعی در    -8

زاد و رضاايت   تاري متغيرهااي بارون    ميانجی

 ( بود.>01/0P) 24/0مقدار حارله برابر 

بااااراي متغياااار خوداثربخشاااای در  -4

يت زاد و رضاا  تاري متغيرهااي بارون    ميانجی

 ( بود.  >01/0P) 29/0مقدار حارله برابر 

در  2رشااته  شااناخت ازبااراي متغياار  -5

زاد و رضاايت   تاري متغيرهااي بارون    ميانجی

 ( بود.  >01/0P) 18/0مقدار حارله برابر 

توان مشااهده   اساس مياسوار فوق می بر

زاد و  نمود كه در رابهه باين متغيرهااي بارون   

به متعلر تري  با ترين سه  ميانجی، رضايت

و كمتارين ساه     هاي عماومی  مهاررمتغير 

 شاناخت رشاته  به متغيار   مربوط تري ميانجی

 است.
 

 گیری نتیجه
بررسی نتايج حارل از تيليل دادها نشان 

 داد كه:

چاه برناماه درسای     )هر فرضيه تيقير -

تجربااه شااده توسااط دانشااجوي سااال اول   

 تاار باشااد، رضااايت بيشااتري از دوره   ماواات
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 ييد شد.أواهد داشت( تتيصيلی خود خ

فرضيار خاص ايان تيقيار كاه     ،هم نين -

دار متغيرهاي برنامه  یتري معن به سهم واسهه

هاااي  درساای تجربااه شااده هم ااون مهااارر

تيري آيناده   عمومی، انسجام اجتماعی، جهت

شاناخت از رشاته بااه عناوان شاغل توجااه      و

 ييد قرار ترفتند.أداشتند مورد ت

اي  هبااه عوااارتی بااا حااذن نقااش واسااه 

ياك   متغيرهاي برنامه درسی تجربه شده هيچ

ثير مساتقيمی را  أزاد اوليه تا  از متغيرهاي برون

 بر متغير رضايت نشان ندادند. 

دسات  ه به طور كلی با توجه باه نتاايج با   

توان چنين استد ل نمود رارفنظر از   آمده می

جنساايت و رشااته تيصاايلی، دانشااجويان    

خوابگاااهی از احساااس رضااايت، موفقياات،  

هااي عماومی، تعهاد     خوداثربخشی، مهاارر 

باشاند، باه    تري برخاوردار مای   اي پايين حرفه

عناوان    عوارتی تأثير زنادتی در خوابگااه باه   

بخشی از ميايط دانشاكده باه دليال كيفيات      

پااايين خوابگاههاااي دانشااجويی، امكانااار و 

تسهيالر موجود در آن و فضاي ميدود، بار  

 هااا و ادرا  دانشااجويان از كسااب مهااارر 

هااي  زم باراي اداماه تيصايلی و      شايستگی

موفقياات منفاای بااوده و دانشااجو بااه نااوعی  

تاردد   احساس خوداثربخشی منفی دچار مای 

كه اين به نوبه خود بار رضاايت و در نتيجاه    

تاذارد، اينگوناه    موفقيت وي تأثير منفای مای  

از رضاايت كمتاري از    ،دانشجويان هم ناين 

 رشته تيصيلی خاود برخوردارناد و يكای از   

علااال عماااده آن، نارضاااايتی از تجاااارب   

دانشگاهی خود است. آنها تعهد با يی باراي  

كسب نمرار خوب و يا كسب يك موقعيات  

شغلی مناسب ندارند و يا متعهد باه انتخااب   

شغلی مرتوط با رشته تيصيلی خاود نيساتند.   

به عوارتی زندتی در خوابگاههاي دانشجويی 

 ثير ماوتای بار  أيك عامل مييهی است كاه تا  

رشااد دانشااجو دارد، ولاای بااراي تيقاار آن، 

بايستی مسئو ن امر ميايط زنادتی رضاايت    

بخشی را فاراهم نمايناد، تساهيالر فيزيكای     

ايجااااد نمايناااد، باااه  مناساااب و كاااافی را

دانشجويان، رهنمودهايی براي ايجاد سااختار  

هاااي  جوامااع يااادتيري )هم ااون انجماان  

دانشاااجويی در خوابگاههاااا( داده شاااود و  

ي روابط بين فردي فاراهم نمايناد   مييهی برا

هاااي رشااد و توسااعه بااراي     تااا فرراات 

 دانشجويان مهيا شود. در چنين خوابگاههاايی 

تااوان انتظااار داشاات دانشااجويان داراي   ماای

هاااي  هاااي بااا ي انسااجام، مهااارر  مهااارر

اي و  عمومی تعهد باه هادن و تعهاد حرفاه    

هم نااين احساااس ماواات خوداثربخشاای و  

به موفقيت و رشد جه رضايت باشند كه در نتي

 آنان منجر تردد.
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 هم نااين در بعاااد شااناخت رشاااته،  

دانشجويانی كاه هنگاام ورود باه دانشاگاه و     

هاي شغلی مربوط به رشته  تيصيل از فررت

تيصيلی خودآتاه بوده و انوا  مشاغل مربوط 

شناسند، بيشتر كسانی هستند كه با دقت  را می

و تمركااز بيشااتري رشااته تيصاايلی خااود را 

اب نموده و تمام جوانب شاغلی مرباوط   انتخ

اند و يا جزء كساانی هساتند    به آن را سنجيده

كه قول از ورود به دانشگاه در يكی از مشاغل 

 اند. اما رارفنظر از  مربوط مشغول به كار بوده

نو  و چگونگی اطالعااتی كاه ايان تاروه از     

مشاااغل موجااود در حيهااه رشااته تيصاايلی، 

مشااغل، ناو     هاي افراد شاغل در اين ويژتی

آورند، شناختشان باعث  در آمد و به دست می

ارتواط بهتار باا سااير دانشاجويان، اسااتيد و      

كاركنااان اداري خواهااد شااد. زياارا شااناخت 

بيشااتر آنااان باعااث جااذب و ترغيااب بيشااتر 

دانشااجويان بااراي ايجاااد ارتواااط و كسااب   

هاي بيشتر در ماورد تجاارب ديگاران     آتاهی

يان هم نين ماورد  تردد. اين قويل دانشجو می

تيرناد زيارا    توجه با ي اساتيد خود قرار مای 

منعكس كننده تجارب عملی داناش آموختاه   

باشااند.و در  هاااي درس ماای شااده در كااالس

نتيجه رضايت با تر ايشان را در تيصايل باه   

 دنوال خواهد داشت

اي و  داشتن يك هدن خاص چاه حرفاه  

تواند نقش مهمی را در حفظ  چه آموزشی می

به برنامه درسی يك دوره ايفااء كناد و    عالقه

نيروي برانگيزاننده براي اتمام تيصيل باشاد.  

تيري درباره اهدان دانشگاهی و  عدم تصميم

اي در جوانانی كاه باراي ايجااد حاس      حرفه

تيااري بااراي آينااده تااالش  هوياات و جهاات

؛ 1998،  1كنناد مشاتر  اسات )لوينساون     می

ر (. اتر چه بيران هويات بيشات  1988، 2موس

در مااورد جوانااان پاايش دانشااگاهی راادق  

كناد ولای تار  خاناه و قواول شادن در        می

دانشگاه ممكن است تعري  مجدد از هويات  

(. اتاار از 1988فارد را فعاال نمايااد )ماوس،    

تيري در مورد رشاته   دانشجويان براي تصميم

خود حمايت نشود، احتمال عادم موفقيتشاان   

ويان زياد خواهد بود دانشگاهها بايد به دانشج

فررت داده و به آنهاا باراي تفكار در ماورد     

ها و مشاغلی كه مناسب آنهاست كماك   رشته

اي و  نمايااد. در اياان تااالش، مشاااوره حرفااه

رايزنی بايستی از ساال اول آغااز شاود و در    

سراسر تجارب دانشگاهی ادامه ياباد. عمومااً   

دانشجويان باه راورر فاردي روي اهادان     

ان دانشجويان شوند. اهد اي متمركز می حرفه

                                                 
1-  Levinson 

2-  Muss 
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كند، بخاطر آنكه آنها  سال اول اغلب تغيير می

كنناد و   هاي خود را ارزيابی می مجدداً توانايی

از نظر اجتماعی و روانشاناختی تيات تاأثير    

هاي خود را بازآزمايی  تيرند تا ارزش قرار می

تار توجاه باه دانشاجويانی      نمايند. مسئله مهم

د است كه حتی اهدان كوتاه مدر هم ندارنا 

تا به آنها در تنظيم رفتار يادتيري كمك كنناد  

 (. 1989و ديگران،  1)استار 

اي دارند،  هاي عمومی اهميت ويژه مهارر

زيرا مشاغل امروز نيازمند انعهاان، خالقيات   

وظااي  مختلا     و توانايی انجام بساياري از 

است. دانشجويان بايستی در تيصيل و شاغل  

حل  هايی هم ون كار تروهی و مهارر خود

مسئله را نشان دهند. آنها هم نين باياد قاادر   

پاذيري و برقاراري    تيري، مسئوليت به تصميم

تسلط  ،ارتواط اثربخش باشند. به عوارر ديگر

هاي عماومی، نيااز    بر طي  وسيعی از مهارر

باشااد.  اراالی كاركنااان جهااان ماادرن ماای   

دانشااجويی كااه قاادرر ارزيااابی راايي  از  

رر تمياز  ، قاد ي خاود هاا  ها و مهاارر  دانش

عقايد را با توجه به اعتماد باه نفسای كاه در    

خود سراغ دارد داشاته باشاد و از معيارهااي    

باا ي توجاه، راداقت، انارژي و خوشااوينی     

هااي شخصای    برخوردار باشد، داراي مهارر

                                                 
1-  Stark 

هاا و   است كه وي را براي پذيرش مسؤوليت

تالش با  باراي رسايدن باه موفقيات آمااده      

كااه داراي  كنااد، هم نااين دانشااجويی  ماای

هاااي اجتماااعی، مناااظره و بيااان     مهااارر

خصوص ديگران، انتقاال   هاي خود در نگرش

تفكرار و احساسار خود براي توجياه ياك   

موقعيت و مشاركت و كمك به تروه كاري و 

انجااام سااهم شاااغلی خااود باشاااد، داراي    

هاي مردمی است كه قادرر انساجام    مهارر

اجتماااعی وي را افاازايش داده و در نتيجااه   

تردناد،   جر به موفقيت و رضاايت وي مای  من

هااااي عماااومی،  هااادن از ايجااااد مهاااارر

پاذيري و ايجااد قابلياات    ساازتاري، انعهاان  

باشاد. باه    می هاي مختل  مشاركت در حرفه

طااور كلاای دانشااگاههاي جدياادتر ماياال بااه 

هااي   تشوير دانشجويان براي كساب مهاارر  

عمومی هستند كاه آنهاا را باراي متخصاص     

ند، بلكه باه آنهاا طيفای از    ك شدن تربيت نمی

 دهد. هاي عمومی می مهارر

انسجام به تناساب باين نيازهاا، عاليار و     

ترجييار دانشكده و دانشجويان اشااره دارد  

واسهه تعامالر كاافی باا   ه ( و ب1998)تينتو، 

ر علمای،  أديگر اعضاء دانشاكده شاامل هيا   

آياد   دست مای ه دانشجويان ديگر و كاركنان ب

 (.  1989)سدلسك، 
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تر باشاد، احتماال    ر چه تجارب منسجمه

رضايت دانشجو از دانشاكده بيشاتر اسات و    

هر چه انسجام كمتر باشاد احسااس انازوا و    

دانشجويانی كه  ،بيگانگی بيشتر است. بنابراين

داراي تجارب تيصيلی و اجتمااعی مفياد در   

انسجام بخشی زنادتی اجتمااعی و عقاليای    

هی ز تجارب دانشگاهستند، رضايت بيشتري ا

 نمايند. كسب می

( منابع عادم رضاايت و   1998) 1دانيلسون

رضااايت دانشااجو در مؤسسااار آموزشاای را 

كشااا  نماااود. مناااابع رضاااايت از نظااار  

هااي كماك كنناده باه      دانشجويان، موقعيات 

احساسار انساجام آنهاا باود. برخای از ايان      

هاااي كمااك   ( فرراات1منااابع عوارتنااد از: 

( 8( تماااس بااا افااراد دانشااگاهی  2درساای، 

ارتواطار با افرادي كه نقش فعاال و مفيادي   

 ( افتخارار دانشگاهی.4در دانشكده دارند 

دانشجويانی كه خوداثربخشی پا ينی براي 

يادتيري دارند، ممكن است از انجام تكالي  

عكااس آنهااايی كااه خااود را  فاارار كننااد، باار

كنناد، احتماال زياادي     اثربخش احساس مای 

داشاته  دارد كه در انجاام تكاالي  مشااركت    

باشااند. در مواجهااه بااا مشااكالر، افااراد     

خوداثربخش هم تالش بيشتري نموده و هام  

                                                 
1-  Danilson 

كنناد )شاانك،    وقت بيشاتري را رارن مای   

دهاد كاه    (. تأثير اين عامال نشاان مای   1990

نوايسااتی عاماال خااود اثربخشاای را از ماادل  

ه هاي رشد دانشجو با  حذن نمود، چون مدل

. باه  يابند واسهه قرار دادن اين عامل بهوود می

هاا و   طور كلی قضااور دانشاجو از مهاارر   

هاااي خااود در اتمااام و تكمياال دوره  تواناا ی 

تيصيلی، انجاام رايي  و كامال تكاالي  و     

سااير   پيشرفت تيصايلی كاه در مقايساه باا    

دانشجويان، نقشی كليدي و بسيار حيااتی در  

هاي آتی دانشجو خواهد داشات، باه    موفقيت

خاود كاه   عوارتی انتظارار با ي دانشاجو از  

بخاااش عظيمااای از آن برترفتاااه از تهويااار 

ثير أهايش با ساير افرادي كاه بار او تا    توانا ی

باشاد،   مای  پذيرند، ثير میأتذارند و از او ت می

تعيين كننده نو  عملكرد و كيفيات پيشارفت   

 باشد.   وي می

تاوان   مای  دست آماده ه با توجه به نتايج ب

اي است  دريافت ماهيت برنامه درسی به تونه

هااي دقيار    توان انتظاار پاساخ   ه در آن نمیك

قهعی را از مهالعه مواحاث و ابعااد مختلا     

برنامه درسی داشت بلكه هدن ارلی مهالعه 

برناماااه درسااای، افااازايش در  و فهااام    

هاااي  هااايی اساات كااه در پااارادايم پي ياادتی

)فتيای   افتاد  مای  موجود در اين قلمرو اتفاق

بايساااتی در  ،(. بناااابراين1884واجارتااااه، 
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رياازي درساای آمااوزش عااالی، بااه     برنامااه

هااي دانشاجويان    ديدتاهها، تجارب و نگرش

شاده توجاه    به برنامه درسی تادوين و اجارا  

بيشااتري معهااون تااردد، زياارا اياان تااروه  

ترين دريافت كننده برنامه درسی بوده و  ارلی

تجارب آنها از برنامه درسی مستقيماً در رشد 

ر ثير خواهااد تذاشاات. اتاا أو موفقيتشااان تاا

هااي   دانشجويانی داشته باشيم كاه از مهاارر  

عمومی قاوي، انساجام اجتمااعی، تعهاد باه      

اي بااا   اهاادان تيصاايلی و تعهااد حرفااه  

برخوردار باشاند و هم ناين احسااس خاود     

هااي خاود داشاته     اثربخشی ماوتی از تواناايی 

باشند، از تيصيل خود نيز رضاايت خواهناد   

ن داشت كه در نهايت به رشد و موفقيت ايشا

در دوره تيصيلی منجر خواهد شد. اين تروه 

هايی دارند كه در جامعه  از دانشجويان ويژتی

امروزه، فررت برجساته شادن را باه ايشاان     

خواهد داد. به طور كلای برداشات ميقار از    

هااي ارا اه    نتايج به دست آمده از تيليل مدل

شده در مدل پيشنهادي تيقير منعكس شاده  

 است.  

نمايد كاه بار    می نهادمدلی را پيش 2شكل 

اساس آن بايستی در آموزش عاالی، ارزياابی   

 8برون دادهااي دانشاجويان بار اسااس هار      

سه  برنامه درسی )قصد شده، اجرا شاده. و  

 تجربه شده( رورر تيرد.  

ساه  ارالی برناماه     8 در اين مادل هار  

اناد. برناماه    درسی ماورد توجاه قارار ترفتاه    

م درسی قصاد شاده بار ترفتاه شاده از نظاا      

در سااه   آمااوزش عااالی كشااور اساات و  

شود. برنامه درسی اجارا   می وزارتخانه تدوين

شده بار اسااس امكاناار موجاود )كالوادي،      

 ( در دانشااگاهها شااكل ... مااالی، انسااانی و 

تيرد و با خره برنامه درسی تجربه شاده،   می

نظام شخصای اسات كاه خااص برداشاتها و      

ادراكار دانشاجويان از برناماه درسای اجارا     

هاي خود آنها همراه باا   ده بر اساس ويژتیش

 شيوه اجراي برنامه درسی قصد شده است

 ليدي مهم در اين مدل آن است كهنكته ك

هاي عمده ميان برنامه درسای   وجود تفاوربا 

تجربه شده با برناماه درسای قصاد شاده در     

قالب اهادان رسامی، ايان ساه  از برناماه      

و  ثير قوي بر رضاايت دانشاجو دارد  أدرسی ت

تاااهی اوقااار نتااايجی را بااه دنوااال خواهااد 

 داشاات كااه بااه هاايچ وجااه بااا انتظااارار    

ريزان و طراحان برناماه درسای رسامی     برنامه

بايساااتی در  ،همخاااوانی ندارناااد. بناااابراين

ارزشيابی برنامه درسی تنها به بارون دادهااي   

كياد  أنهايی مهابر با برنامه درسی قصد شده ت

باا  –ان نشود بلكاه بارون دادهااي دانشاجوي    

را نياز   -عنوان برناماه درسای آموختاه شاده    

 بايستی بر موناي برناماه درسای قصاد شاده،     
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 مدل پيشنهادي ارزيابی موفقيت دانشجوي مهندسی بر موناي برنامه درسی تجربه شده .2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی تجربه 

رزياابی قارار داد. برناماه درسای     شده مورد ا

اي بار   ثير مساتقيم و بالواساهه  أتجربه شده ت

برنامه درسای آموختاه شاده دارد و بناابراين     

توجه خاری به اين نو  ها  بايستی در ارزيابی

برنامه درسی معهون تردد و نتاايج ارزياابی   

به برنامه درسی قصاد شاده و اجارا شاده و     

توجاه باه   تجربه شده بازخورد داده شود. باا  

دار اين متغيرهاا در بارون دادهااي     یثير معنأت

دانشجويان بايستی در برنامه درسای موجاود   

 نظام آموزش عالي
 نظام دانشگاهي 

برنامه درسي 

 قصد شده

برنامه درسي 

 شده اجرا
 برنامه درسي تجربه شده

 

مهارتهاي عمومي -1  

ادراک از محیط-2  

 

 

ت یموفق
 دانشجو

 ويژگیهاي دانشجو

 محل سكونت -1

 شناخت رشته -2

 تعهد حرفه اي-3
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 شخصي نظام 

يخود اثر بخش -6  

رضايت-7  
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دانشگاهها و در كنار واحادهاي عماومی كاه    

بينی  دانشجو موظ  به تذراندن آنهاست پيش

واحدهاي درسی را نمود كاه تقويات كنناده    

هاي عمومی، انسجام اجتماعی، تعهاد   مهارر

جاد كننده احساس خود به هدن و حرفه و اي

اثربخشاای ماواات در دانشااجويان باشااد و در 

برناماه   حال حاضر جاي اين واحد درسی در

 درسی دانشگاهی خالی است.

هااي    دهاد كاه دوره   نتايج مدل نشان مای 

مهندسی نياز به سازماندهی دارند تا منجر باه  

رضايت و موفقيت دانشجو تردند. اين نتاايج  

انتخاب ميتواهااي   براي ،توان هم نين را می

رويكردهااي تادريس و    ،مناسب و هم ناين 

يادتيري مهلاوب بكاار بارد، باه عواارتی باا       

توان  سازماندهی مهلوب دوره از سال اول می

اين احساس را در دانشجويان ايجاد نمود كاه  

 ،اناد. بناابراين   بهترين انتخاب ممكن را داشته

تواناد باه    هااي دوره مای   استفاده از ارزشيابی

لين كمك نمايد تا نقاط قور و ضاع   مسئو

ميزان رفت و يا پيشارفت در   دوره را دريافته،

هاي دانشجويان سال اول را  از ويژتی هر يك

با دانشجويان سال آخر مقايسه نمايند و روي 

هاي  زم كه عالقه و تعهد آنان را باه   مهارر

نماياااد  دوره و رشاااته خاااود تقويااات مااای

 تذاري نمايند.  سرمايه

 

ادات مربو  به نتايج حاصل از پیشنه
 تحقیق
 ،ها و دانشاگاهها  اتر چه بيشتر دانشكده -

ياا   2حمايت از دانشجويان سال اولشان را به 

هااا مياادود  روز پاايش از شاارو  كااالس  8

هاي جهت دهای در سراسار    فعاليت ،كنند می

هاي بزرگ سراسر  سال اول بويژه در دانشكده

يان كماك  باشند. آنها به دانشاجو  دنيا مهم می

كنند كه خود را از تعلقاار قاديمی جادا     می

نموده و ارتواطار شخصای و جديادي را باا    

ها بايستی باه   دانشكده ايجاد نمايند. دانشكده

هااا و  دانشااجويان كمااك كننااد تااا تفاااور  

هاااي بااين دبيرسااتان و دانشااكده را  شااواهت

ها شاامل انازواي    تشخيص دهند. اين تفاور

تناو  بيشاتر در   بيشتر در زندتی دانشاگاهی،  

هاي تدريس دانشگاه ياا   اندازه كالس و سوك

كاهش در باازخورد و تناو  بيشاتر افاراد باا      

 هاي اجتماعی و اقتصادي مختل . زمينه

 هاي مهندسی و علوم پايه نيااز باه     دوره -
 

سااازماندهی دارنااد تااا منجاار بااه رضااايت و 

تاوان   موفقيت دانشجو تردند. اين نتايج را می

انتخاب ميتواهااي مناساب و   هم نين براي 

هم نااين رويكردهاااي تاادريس و يااادتيري 

مهلوب بكار برد، به عواارتی باا ساازماندهی    

 تااوان اياان   مهلااوب دوره از سااال اول ماای 
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احسااس را در دانشااجويان ايجااد نمااود كااه   

اناد. بناابراين    بهترين انتخاب ممكن را داشاته 

تواناد باه    هااي دوره مای   استفاده از ارزشيابی

ين كمك نمايد تا نقاط قور و ضاع   مسئول

دوره را دريافته، ميزان رفت و يا پيشارفت در  

هاي دانشاجويان ساال اول    هر يكی از ويژتی

را با دانشجويان سال آخار مقايساه نمايناد و    

هاي  زم كه عالقه و تعهد آناان   روي مهارر

نماياد   را به دوره و رشاته خاود تقويات مای    

 تذاري نمايند.  سرمايه

شود كساانی كاه مسائوليت     هاد میپيشن -

ريزي درسی در مهندسی و علاوم پاياه    برنامه

دارند هدفشان ايجااد دوره ليساانس جاامعی    

باشد كه بين اجزاء آن شامل تجارب رانعتی،  

اي و اخالقای، ماديريت    تجارب كاري حرفاه  

هزينه و  مديريت افراد، مواد و منابع،  ها،  طرح

ی بااا اقتصااادي و مييهاا  منااافع اجتماااعی،  

هااي اساسای فيزيكای و بيولاوژيكی،      ويژتی

هااي ياادتيري و    مهاارر  مديريت اطالعار، 

 .توازن وجود داشته باشد حل مسئله، 
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