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Abstract: The present research was aimed to provide a model for student’ development
at Islamic Azad University. This research was an applied research in terms of purpose
and its implementation method consisted of qualitative and quantitative methods
(quantitative or quantitative research or mixed-method). The statistical population of
this study in quantitative and qualitative sections was different. In the qualitative section
of the study, population included experts in the field of student Development (14
members were selected through purposive sampling method); whereas, in the
quantitative part, population included all the final year students of undergraduate,
graduate and postgraduate degrees in Islamic Azad University-Sanandaj Branch in the
first semester of 2018-2019 were estimated to 1500 person. The sample size in the
qualitative section was selected based on the theoretical saturation and sample size in
the quantitative part was selected by Morgan table (n=320). The sampling method was
random- Stratified, according to sampling method classification with appropriate
allocation. After conducting an in-depth interview, a list of 5 dimensions including
educational, individual, social, research, and sustainable employment goals and 24
components of the student's Development were identified for themselves and others.
The extracted conceptual model was approved according to the philosophy, objectives,
theoretical foundations, dimensions and components, executive mechanism, executive
process, feedback system and evaluation at the error level of 0.05.
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ارائه مدلی جهت بهسازی...

انچه رص که نسلها پ شا ن صنجاار ص ه صناد کایصر نکنناد؛

مقدمه
شایستگی هاا رای

آ اداا بی یایص تغای و ای آ

کاراریینی دیصکز تلمی آ پژآهشی صز دؤلفهها جوصدع یالنده
یه شمار دیرآند .لذص رسالت دیصکز اداوز

تاالی دنث از صز

ی نی یی ت صریص
ل م آ یی ت پیآر

خالق؛ دثتکی آ دکتشف .آدا ن هاد
ذهنهایی صست که یه جا پاذییرتن

هیچه یه انان تیضه دیشو ؛ یتوصنند ان رص نقد کنند آ صقت

ادل صستا صن ،ددییصن آ صنشجویان ،جهات ققاا صهادص

ان رص دااور ساانجش قاایصر هنااد .ر ت ا ن حااال؛ صز دنظاای

آیژه آ دشتیک تلمی صست که هموصره قول رص ر ریصخناا

یی تی ،جاد ه صدیآز ن ازدند صنش ادوختگانی یا دهارتها

زدان یه همیصه صشته صست (جکسون آ همکارصن .)2003

چندبانه صست که تالآه یی شایستگی حیرهص قا ر یاشند یاه

تالی ن ز یا دیشاو  ،یاه

زندبی ر شیصیط یی ثثات آ پ وسته دتو ی صجتمااتی ص صداه

دثایه صر آباه صصلی تلم آ ول د تلمی آ دکانی یایص

وزیاع،

هند .انچه که یی صهم ت ر ال اتهاا

یی تای آ صجتمااتی

یآیج آ صنتشار ان ،صز جمله پایگاهها صساسای یایص

یی ات

صنشگاهها دیصرزصیاد ضایآرت پاذیی

نقاشهاا شاولی آ

صنشگاه که صز ان یا تنوصن ادوز

شهیآندصنی صست که ضمن ییخور صر صز رآشانایی ناشای صز
تلم آ اباهی آ صنش یشای  ،انهاا رص یاا ریزصنگای آ «هنای
یا ب ی ییص یو ن ،یا ب ی یایص تمالکای ن ،یاا ب ی
ییص یا ص ن آ یاالخیه یا ب ی ییص یااهم زیساتن» اشانا
دیساز آ صین رسالتی یو ه صست که ادوز

تالی ،یای آ

صشته آ خوصهد صشت (جاآ صنی .)1389

صجتماتی آ زندبی ر ن ا دتفاآت اینده آ صشتن وصنایی-
ها آیژه صز سو

صنشاجویان یایص ح اات ر صیان ن اا

جدید صست (قورچ ان آ صرتصارزص ه .)1385
صدیآزه جاد ه صنتظار صر ادوز

تالی ،صنش ادوختگاانی رص

یی ت کند که تلم آ اباهی آ همچن ن وصن صنجاار یسا ار
صز کارها رص صشته یاشند ،صدا چنانچه دشاهده دیشو دهارت-

رآیایآ هساتند.

هااا دصتلااف دااور ن اااز ر زناادبی حیرااهص آ شصغاای

دق ط ی یآنی انها یس ار پ چ ده آ پی صز قاضاسات .آصلادین،

داننااد

ر قین  ،21صنشگاهها یا چالشها زیاا

کارکنان ،ه ئت صدنا آ رهثیصن حکودت ر دور نقش ادوز
تالی یا پیسشها زیا

دوصجهند .صنشگاههاا ر خغاو

صنشااجویان ر سااطی پااای نی قاایصر صر  ،دااوصر
دهار ها صر ثاطی (خوصندن ،نوشتن ،سصنبفتن ،بو

ص ن،

ادل) ،فکای نقا صناه آ دهار هاا دسائلهبشاایی ( قل ال،

أک د آ وصزن رسالتها چندبانه خو دانند وزیع صنش صز

یک ب آ کاریی صطالتات) ،رک زیثایی شناختی (حساس ت

صناش صز رصه

صشتن نسثت یه هنی آ لذت یی ن صز ان) ،ریه صتگی تلمای

وس ه کاه یا ن دتصغغاان دؤسساه آ

(تالقه دند یه تلور آ نقش ان ر جهاان) ،صناش ریاضای

دسااا ل صجتماااتی پ ونااد ییقاایصر داایکننااد ،قاات رشااارند.

( وصنایی کاریی آ صستفا ه صز صتدص آ صرقاار) ،دهار هاا رنای

صنشگاهها همچن ن یا و ی ر دق ط رآنی خو صز جملاه،

( وصنااایی آ جسااارت ر یهاایهب اای صز رناآریهااا جدیااد)،

رصه دریس ،ول د صنش صز رصه پژآهش آ کاریی
خددات آ پیآژهها

صرزصیش کاریی رناآر ها صطالتاات ،رشاد دادصآر ر ناو

وصنشها ریهنگی (اباهی صجتمااتی ،رک چناد ریهنگای،

یدنه صنشجویی آ دطیح شادن میکاز یای ییناداههاا یا ن

هد یه جاد ه) ،وصنایی رهثی  ،وصنایی ر ص صاذ غم مها

تالی یایاد یاا

صخالقی آ وصنایی ر سالوک صخالقای آ تالقاه یاه یاا ب ی

رشتهص دوصجهند .رسالت آ هد نظار ادوز

قوالت آ و یص ی که ر حوزه ها دصتلف صنش ،رناآر ،
ن ازها ری

آ جاد ه یه آجو ادده و ی یارته آ ریهنا

دستمی (دنغور .)1380
صدیآزه صز نظارها ادوزشی صنتظار دیرآ یینادهها خاو رص

صین سازدانها ن ز یه تناوصن دهمتایین نهاا آ رکان تلمای

دور جدیدنظی قیصر هناد آ یاا ماا ،ادیی آ ژر نگای

دتناسب یا شیصیط آ قوالت جهاانی وسا ه یارتاه آ و ای

ن ازها

صنشی ،دهار ی ،نگیشی آ صرزشی ریصب ایصن رص یایص

نماید (ن از اذر .)1389

کنش دؤثی ر صی اا دقلای ،دلای ،دنطقاهص آ یا نصلمللای

هد صساسی ادوز

آ پیآر ؛ یی ت صنسان-های سات کاه

قایل ت صنجار ص ن کارهاا جدیاد رص صشاته یاشاند آ رقاط

یاایاآر ه آ یینادااههااا دتناسااب یااا ان رص اادآین نماینااد
(قورچ ان آ صرتصارزص ه .)1385
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پرباران و همکاران

ادوز

آ دفهور دی ثط یه هم هستند که د موالً

آ یهساز

ر ص ی ات ددیییت دنایع صنسانی انها رص یاا همادیگی یاه کاار
دیییند .صدا ی ن انها فااآتهاایی آجاو

صر  .اداوز

رآ

صریص یدصن ن از صرند ا شول ر لی خو رص یه ش وه د ماول آ
یا سطی دسئول ت هاا دوجاو صنجاار هناد ،صر ثااد صر .
ری

هیبونه کوششی صست جهت یهثو تملکای

ر شول ر لی صآ آ صین یه د نا

دهار ها ،نگیشاها آ ررتارهاا خاا

دتصغغان صدور صنشجویی یا صین صدی دوصراصند که نظییهها
یهساز

صنشجو رص دی وصن یه چهار دقوله قس م کی که یاا

میکز ییرآ چهار دکتب صصالی نظییاه یهسااز

صنشاجو،

و ی صنش آ صطالتات،
رای صسات (نفلکادا

کالگار .)2014 ،
-1نظییه شناختی -ساختار  -2 ،نظییه رآصنای -صجتمااتی،

صنشجو هم صرص دثاانی نظای آ هام رلسافی ر

دور قغ الت تالی صسات .ان یا

جناثش هادصیت شاده

(رکاای آ تملاای) یاایص شایسااتگی صساات .نظییااه یهساااز
همکاار د اان هماه یصشاها شاادل صنشاجویان ،صساا د،
کاردندصن ،یصشها صجیصیی صر .
لذص نظییههاا یهسااز

 -3نظییه سنخ شناختی -4 ،نظییه شص  -دق ط.
هی رآیکی

ر یهساز

صنشجو ،ان رص صز یدباهی دتفااآت

دیی ند آ ییخی نظییهها ی ش صز ی

صنشجو داه تی یکپارچه صر که ن ااز یاه قایال ،ییصیای آ

نظییهها

 -نظییه ها یهساز

صنشجو

دیآر یای دثاانی نظای خاوصه م صشات (ساایت صنشاگاه

.)2003
یهساز

دیحله ی د یهساز خاو شاو ) (ساایت صنشاگاه کالگاار
.)2014

الی میکز صر آ یه صنش ،دهارت هاا آ نگای هاایی کاه

یناییصین ادوز

الزر آ دور ن از ،ال

نمو ه آ یه ا ل ییسد ا یتوصناد آصر

همه انها ر دور جیی ات خارج صز کالس صنشجو ن زکاریی
صرند.
نظییااه شااناختی -ساااختار

صنشاجو ،یاه دجموتاهص خاا

دقوله رص رییدیب یند.

نظییااه شااناختی -ساااختار

صز

چگونگی وس ه شناختی آ هوشمندشدن صنشجویان رص دور

وص فی دثتنی یی قق ا بفته دیشو که حاکی

ییرسی قیصر دی هد که شادل چگونگی فس ی جهان صطایص

صنشاجویی

انان ن ز دییاشد .نظییاه داذکور طایز فکای دای ر رص داور

صز رصه ها دتفااآ ی صسات کاه جم ات دتناو
هنگادی که ر ادوز

تالی دشارکت صرند ،و ی آ وسا ه

ییرسی قیصر دی هد نه یه انچه که انها رکای دایکنناد صیان
نظییه رآشهایی رص که صریص جیی ا شان رص فس ی آ د نا دی-

پ دص دیکنند.
دفیآضات صساسی آ دفاه م دییود یه یهساز -1هی صنشجو یاید یه تنوصن ی

صنشجو

کال رنظای بیرتاه شاو .

کنند دطال ه دیکند .صین صدی یا میکز یی ریصیناد رشاد آ ناه
لزآداً دقتوص ان ،صورت دیپذیی .

رک یا ب ی جادع ضیآر صست .یه توصدل جسمی ،ذهنی،

نظییه شناختی -ساختار هی آ یهساز رکی آ صخالقی رص

تاطفی آ رآحی وجه شو  -2 ،یهساز دطلوب صنشاجویان

ییرسی دیکند آ رقط یه ساختار صرزشها ،تقاید آ دفیآضاات

ن ازدند دق طی صست کاه چالشاها آ حمایتهاا رص یاه اا ل

صنشااجویان نماایپاای صز  .یلکااه دهار هااا حاال دساائله آ

ییساند -3 ،یهساز آظایف ،دهار ها آ ال هایی هستند که

دهار ها

قل لی صریص رص ن ز دیازدایاد .صیان نظییاههاا یاه

یا خوب یا بیرتن ر دقا ط حاصال دایشاوند -4 ،یقایصن

صورت سلسله دیص ثی آ دیصحل دتوصلی هستند.

نتوصناد

 -نظییه رشد صخالقی الرناس کاولثیو آ کاارآل ب ل گاان

صغلب صز تدر ا ل دنتج دیشو (هنگاد که شاص

دهار هایی رص کسب کند کاه یاا صساتفا ه صز ان ،داوق تی رص

صز

ددیییت نماید) -5 ،دیصحل یهساز  ،دیصحلی سلسله دیص ثای
هستند که یاتز د شو شص

صز ی

دیحله یه دیحله ی اد

نشان هندۀ رصهها ساخت یارتاه صندیشا دنصناد .هییا
دیصحل صین نظییهها دستقل صز دیحله یگی ،ر
یه شکل دتوصلی آ یدآن جا صرتا ن ی

صرایص

دیحله ظاهی د شاو .

ص و نماید -6 ،ا ل /تدر ا ل ،دییود یه شصغی صسات

یی دثنا صین نظییهها ،صستدالل صخالقای هم شاه ر ساطی

که صرص دهارت یایص دادیییت دوق ات هاا نثاشاد (تادر

آصحد صز رشد صنجار د شو آ صریص  ،یه ندرت صستداللی رص که

ا ل هنگادی رخ دی هد که صنشجو ییص صر قا دهار ها

ر سطقی یاال ی صرص ه دیشو

رک دیکنند.
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نظییه رآصنی -صجتماتی نظییات رآصنشناسی شصغ ت صرایصآ زندبی د ان ری

صینکه چگونه صنشجو آ دق ط صنشگاه یکدیگی رص قت اأث ی

رص دیازدایاد آ ی ناوصن « اوصلی آظ فاه

قیصر دی هند .نظییهها شص  -دق ط ،صلگوها ریصیند آ

رشد یا دیصحل دوصجه شده یا یزربساالی صسات هنگاد کاه

دیصحلی ییص کم

یه دجییان یه دنظور صستفا ه صز نظییه ر

همگار یا زیست شناسی آ رآصنشناسای صسات» .آ همچنا ن

تمل هستند .نظییهها شص  -دق ط صنوص پ شایرتهاا

و یصت ک فی ر فکی ،صحساسات ،ررتار ،صرزشها آ صر ثاد یاا

دمکن ییص

خو آ یگیصن دییاشد.

دقاا طهااا ر زیکاای ،صجتماااتی آ ریهنگاای سااالم یاایص

صز دسا ل دهمی که صنشجویان ر پ شیرت زندب شان یاا ان
دوصجه دیشوند دوصر

صنشجویان آ شاخ هایی رص یه دنظاور طیصحای

صنشجویان تنوصن دیکنند .کارنی صستینج ییخی صز صلگوها

دانند « ییف خو شان آ صر ثاطشان

صستفا ه شده رص ییرسی آ انهاا رص ر چهاار ی اد صز شایصیط آ

یا یگیصن » صست آ هی انچه که صنشجویان هنگاد کاه رشاد

صآضا آ صحوصل صنشگاهی سازدان هی کی ه صست طیصحای آ
ک ف ت س ماها ر زیکی صنشگاه ،بایآههاا

دیکنند ،دیخوصهند یاشند.
آ هویاات

نظییااه رآصناای -صجتماااتی ،یااا وسا ه یا ن راای

صنشاجویی آ

ه ئت تلمی آ آیژبیها دشتیک انهاا ،پویاایی آ سااختار

صنشجویی سیآکار صر صز جمله صینکاه چگوناه صنشاجویان

سازدانی صنشگاه آ یاالخیه د انی که صنشجویان یه صین صی ا

خو رص ،رآصیط خو رص یا یگیصن آ انچه رص که دیخوصهناد یاا

دی هند .بیچه صلگو جادع دق طی آجو ندصر  ،صین صی اا
رصهنماییهایی رص ییص یینادهریز دق طها

زندبی خو صنجار هند ییف دیکنند.
ر صین رصیطه نظییاه چ کیینا  /رصیسای دای وصناد یاه رک
پ شیرت صنشجویانی کاه ر یهسااز هویات خاو هساتند
کم

کند.

دنظور قویت یهساز

صنشاگاهی یاه

صنشاجو صرص اه دایکنناد ( نفلکادا

.)2003
لذص نظییات شص  -دق ط صر ثاد د ان دق ط آ صنشاجو رص

یناییصین نظییه رآصنی ،زندبی ری

رص ،یا میکاز

آ ی ن ری

یی داه ت رشد ر طول زندبی ،دطال ه دایکناد .یساته یاه

دور ییرسی قیصر دی هد.
صز پژآهشها دی ثط یاا یهسااز

ر ص صده دص

صنشاجو

صینکه صرایص چگوناه آیژب هاایی همچاون صتتماا  ،صادصقت،

اآر ه شده صست.

صم م ت آ صستقالل رص ر خو وس ه هناد ،شصغ تشاان

هلمز آ همکارصن پژآهشی رص یا هد کاریی نظییاه یهسااز

ن ز ر نهایت یی همان صساس شکل دیب ی  .صیان آیژب هاا
ری

آ ی ن ری

صنشجو ر صتتقا صت د نو

ییص هویت ری یس ار دهمصند آ چگاونگی

صر ثاد صریص یا یگیصن رص ر طول زندبی

ن دیکنند.

دتفاآت صنشجویان رص یه جهان صطیص دور ییرسی قیصر دی-
هد آ ر د نا

صین دطال ه ک فی صتتقا صت د نو رص ر صر ثاد یاا جیی اات
صنشگاه ییرسی دیکند جزیه آ قل ل صطالتات نشان دای-

نظییهها سنخ شناختی صین نظییه ها چگونه نگییساتنیگی ،فاآتها رای

صنشجویان صنشگاه صنجار ص ند.

رص ر صینکاه صرایص

هد صر ثاد همتایان دای وصناد ر شاکلب ای

جهت صیجا دفهور جیی ات تلمای آ صجتمااتی ر صنشاگاه
دؤثی آ دف د یاشد .صین دطال ه ریارت که صنشجویان یمقدصر

چگونه دشاهده دیکنند آ ان رص یه جهاان ریاط دای هناد،

زیا

ییرسی دیکند .ر آصقع صین نظییهها ناظی یه صین نکتهصند کاه

وس ه صتتقا صت د نو

یی توصدال دصتلاف صنشاگاهی ر جهات یاا ب ی آ
ک ه دیکنند .ر صین دطال ه رای

صریص دصتلف چگونه جهان رص دطال ه آ یاا ان صر ثااد ییقایصر

شد یهساز

دیکنند .انها غ یقایل صرزیاییصند آ یی فاآت نه یای آباانگی

صلف) سطوح دتناسب چالش آ حمایت

دتمیکزند .هی ری
خا

یه تنوصن کسای کاه چ از یاا صرز

آ

یه صآضا صضاره دی کند شناخته دیشو .

-نظییهها شص  -دق ط صین نظییههاا صلگوهاا

صنشاجو ر

صنشجو دشیآد یی چهار آض ت دییاشد

ب) دشارکت آ رب یشدن صنشجو ر جاد ه صنشگاهی
ج) ررع دوضوتات دهم آ یا حاش هص

اادلی

هستند که دق ط صنشگاه رص وصا ف دایکنناد.ییص دثاال

) صنشجویان یاید صحساس صتتثار آ صرزشمند
(هلمز آ همکارصن .)2015
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ییآکنی ( )2014پژآهشی رص یا هد کاریی نظییاه یهسااز

زد نه رص ییص

جییه یاا ب ی تم اا آ د ناا صر آ ریصب ای

صنشجو ر صرزصیش جییه ادوزشی ر هدصیت صنشاجو صنجاار

دهار ها ر یینادهها ،ریصهم دیکند( رک پاال ینو آ همکاارصن

ص  .نتایج حاکی صز صین یو که شاغل ن ص صره کی ن صنشاجو،

.)2011

دوق تها قایل وجهی ر صنشگاه صرند که دی وصنند یای
یهساز

صنشجویان أث یبذصر یاشند .همچن ن ر صین دقالاه

صشاره شده یو که ،شوهوک آ هنی آ سیییه ( )2009صیاده
صینکه یا ب ی

د ان صنشجویان ی

ها

()2015

صنشگاه چ نی وساط ژصنا

فکای آ یهسااز

صنجار شد .صین دطال ه صر ثاد ی ن سثکها

صنشگاه ص فاق دی صرتاد ناه

هویاات ر ی ا ن صنشااجویان چ ناای رص ییرساای داایکنااد.

رقط ر کالس ،رص صر قا ص ند .ل م صنشجو یایاد یاه تناوصن

صنشجویان یاه ساوصال ی کاه ییصسااس نظییاه خاو ریداانی

ریصت ادوزشی یده شو که ر خاارج صز کاالس رس

صسااتینثیو ،هویاات صرآیاان ،نظییااه پایااه یهساااز رآصناای-

ص فاق دیصرتد .لذص شاغل ن یاید صین ریصت ها ادوزشی رص یا

یو  ،پاسخ ص ند .نتایج دطال اات نشاان

ی
اغو

ر سی اسی رضا

پژآهشی قت تنوصن سث

فکی آ یهسااز هویات ر

یاز یپذییند ا یی زندبی صنشجویان أث ی یگذصرند.

هنده صر ثاد قو سث

هد صز صین دطال ه کمّی ییرسی صستفا ه صز نظییاه یهسااز
صنشجو رص دور صستفا ه قیصر دی هند

آ همچن ن کدصر نظییه کاریی ی شتی

دسئول تهایی دی ثط یاا هادصیت آ ص صره صنشاجو رص صشاتند،
وزیع شد .نتایج نشان ص که شاغل ن هدصیت صنشاجو صکثای
صنشجو ر صجیص صستفا ه دایکنناد آ

ر ی شااتی دااوصر صز نظییااه یاایص

ا ن سااطوح وسا هص

فکی آ یهساز هویات صسات.

فکی یطور دثثت ر صر ثااد یاا دفهاور
 IIیطور دنفی یا دفهور هویت

ر صر ثاد صست.
 1سث

ها

فکی ی نی خالق یو ن ،صرزیاایی یگایصن،

رآیکی ها دصتلف صنجار آظاایف ،میکاز رآ کال غاویی
( غویی جاادع).

ا  2ساث

فکای ی نای دجای

هاا

ستورصت ،میکز رآ جز ات ،صنجاار یا

آظ فاه ر یا

زدان ،صستفا ه صز رآیکی ها سنتی .صین یارتهها یا یارتههاا
ژصن

(یهساز ) دتدصآل ر صنشجویان صساتفا ه دایکنناد .صکثایصً

ها

هویت صنشجویان صست آ

صر  .ر صین دطال اه

سااؤصالت ر دق اااس ل کاایت طاایح آ یاایص کسااانی کااه

صآقات صز نظییه یهساز

 Iسثکها

غالثاً

صنشجو ر صجیص ییص ص صره کی ن صنشاجو آ صینکاه شااغل ن
چگونه نظییه یهساز

صجتماتی چ کیین

( )2002که ی ان دیکند

 Iسثکها

فکای یطاور

دثثت دوجب یهساز رآصنی -صجتماتی صنشجویان دیشاو ،
( 2002آ )2001سث هاا

نظییهها چ کیین  ،کاولثیو آ پای رص یاه کاار دایییناد

سازبار صست ر دطال ات ژصن

(ل ل ان آن آ الک ییآکنی .)2014

فکی ر صر ثاد یا صتتما یه نفس ،صنوص شصغ تها شاولی

پاال ینو آ همکارصن ( )2011ر پژآهشی قت تنوصن دادل
ادوز

ادلی یه ییرسی صر قاا دشااآرین یهسااز

صنشاجو

یهساز

یه دشاآرین

صنشاجو ر صشاتن دهار هاا دغااحثه ،دشاورت،

خو اباهی (خویشتنشناسی) یه تنوصن صلزصدات بزصر

شاده

وسط صنجمن رسمی صستاندصر ها یینادهها ادوزشی صست.
ر صین دطال ه شثه ازدایشی  45صنشجو رشاته دادیییت
دشارکت صشتند آ دشاهده شد انهایی که ر دادل اداوز

الزر یه ذکی صست ،نظییه یهساز

صنشجو

صنشاگاه دثناا

( )1969صی ا یهساز

صنشجو

صنشگاه رص ییصسااس نظییاه

یهساز صنسانی صریکسون ( )1959صرص اه کای آ نوشاتههاا
صریکسااون وس ا ه آ بسااتی

نظییااه ریآیااد صساات (سااایت

صنشگاه کالگار .)2014
یهساز

صنشجو ر صنشجویان نا وصن آ کم وصن

دنظور صنشجویانی صست که ر شیصیط نا وصنی هستند ی نای

ادلی دشارکت صشتند نسثت یه انهایی که ر ددل سانتی
یازخور همتایاان دشاارکت صشاتند ،صرازصیش ی شاتی

آ یهساز شناختی صست (لی ران

ژصن

رآصنشناسااای صرآپاااایی (رصجااایز )1990 ،صر  .چ کیینااا

پی صختنااد .هااد نویسااندبان صز د یراای داادل ادااوز
ادلی( )ITMر جهت صرص ه رآشی ییص کم

.)2015

صز نظی جسمی یا ذهنی زیان یده آ ی

یا ی شتی ر ال تها

ر

دهم زندبی آ دقدآ شده صست .صین ر ال تهاا شاادل رصه

وس ه آ یهساز نظاارت آ سیپیساتی صشاتند .صیان دادل

ساتی،

ررتن ،یدن ،یاا بیرتن ،کاارکی ن ،صنجاار کارهاا
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صنشاجو دای-

صز  5ی د آ  24دؤلفه یی یهساز

صنشاجو شناساایی شاد.

یاه دادییصن آ صرص اه

پنج ی د شاادل ادوزشای ،رای

 ،صجتمااتی ،پژآهشای آ

صقثت کی ن آ شن دن صست .نظییه یهساز
وصند چارچوب دف د یاشد ییص کم
هندبان خددا ی که یه ن ازها

صنشجویان نا وصن آ کم وصن

صیجا صشتوال پایدصر ییص خو آ یگیصن دییاشد .صین صی ا

وجاه صرنااد آ حمایااتهااا خااو رص ر زدااان حضااور صیاان

آ دؤلفه ها یه  45بویه ر پیسشناده ثادیل شادند اا یاا

صنشجویان ر صنشاگاه صنجاار دای هناد .یهسااز رآصنای-

صنشاجو

صجتماتی صنشجویان دی وصند پشت ثان صرص ه خددت یاه صیان
صنشجویان یاشد.
تالی آ نا وصنی ( ،)2009یی صهم ت وجاه یاه

صنجمن ادوز

صنشجویان ناا وصن ر صنشاگاه آ شاویا ر کشاف تالقاه-
دندیهایشان آ ن ز وس ه دهارت ها تلمی ،ازدو ن صنتصاب
ها خو

ر زندبی ،پ گ ی ریصت ها شولی ،شویا یاه

یا ب ی آ صستقالل ر دق ط آ یهساز ری

أک د صر آ

سیآیس ها صرص ه خددت یه صنشجویان نا وصن دهم صست که
نا وصنی رص جنثهص دثثت صز هویت صنشجو ر نظی یگ یند (یه
نقل صز ادوز

صنشگاه سدل ی

.)2011

هد صساسی صین پژآهش صرص ه دادلی جهات یهسااز
صنشجو ر صنشگاه ازص صسالدی -آصحد سانندج یاو  .صیان
قق ا صز نظی هد کاریی
ر صیتدص صستفا ه صز رآ
رآ

صجیص صیان پاژآهش

پاژآهش ک فای آ ی اد کمای یاا

اد صته آ صز نظی نقوه صجایص « وصا فی -پ مایشای»

یو  .جاد ه ادار صین پژآهش ر آ یصش ک فی آ کمای
دتفاااآت یااو ه .ر یصااش ک فاای جاد ااه دااور دطال ااه،
صاحثنظیصن ر زد نه یهساز

صنشجو یا رآ

نمونهب ی

هدرمند یو ند ،ر یصاش کمای جاد اه داور نظی شاادل،
کل ه صنشجویان سال اخی دقاطع کارشناسای ،کارشناسای
صرشااد آ کتاای

صغغاای صنشااگاه ازص صسااالدی -آصحااد

ساانندج یااه اادص  1500نفاای ر ن مسااال صآل سااال
قغ لی 97-98یو  .حجم نمونه یصش ک فی اا رسا دن
یه صشثا نظی ( 14نفی)یو آ حجم نمونه یصش کمی یاه
رآ

جدآل دوربان ( n=320نفی) آ یا رآ

طثقهیند یا صغ

دشص

شو  .صین پیسشناده یی دثنا دق اس ل کیت (-5

 )1نظ م شد آ ر د ان  320صنشجو سال اخی دقاطع
کارشناسی ،کارشناسی صرشد آ کتی

نمونهب ای

دتناسب صنتصاب شدند.

پس صز ییرسی ص ی ات آ دطال ات صورت بیرته ر صخل آ
خارج صز کشور آ همچن ن صنجار دغاحثه تم اا رهیساتی

صغغای صنشاگاه

ازص صساااالدی -آصحاااد سااانندج ر ن مساااال صآل ساااال
قغ لی 97-98وزیع شاد .رآصیای دقتاوصیی پیسشاناده
دققا ساخته وسط  ۷نفی صز صاحثنظیصن آ صسا د حاوزه
تالی دور ییرسی قایصر بیرات آ نظایصت

ددیییت ادوز

صصالحی انها صتمال بی ید .ییص
ن ز صز رآ

ن پایاایی پیسشاناده

الفا کیآنثاخ صستفا ه شد کاه ضاییب 0/95

یه ست ادد .یه کما

مواد و روش ها

آ رآ

صستفا ه صز انها ،آض ت توصدل دؤثی یای یهسااز

دصتلف یهسااز

پیسشاناده دققاا سااخته صی اا

صنشاجو صنادصزهب ی شاد ،ر جزیاه آ

قل ل ص هها صز ادار وص فی آ یا تنایات یاه غ ای نیداال
یو ن ص ه ها ییصساس نت جه ازدون  K_Sصز ازداونهاا
ناپارصدتییا

آ جملااهص  ،ناایر صراازصر صیویااوز جهاات صرص ااه

شاخ ها

صی ا  ،ازدون دن -آیتنی آ

وص فی یه فک

آیلکاکسون ییص دقایسه نظیصت صنشجویان کارشناسای آ
قغ ا الت کم لاای ر پاانج ی ااد ،داادل قل اال تااادلی
صستفا ه آ ییصز

ددل قل ل تادلی وسط نیر صرزصر ل زرل

ییص کل ه صنشاجویان ،صنشاجویان دقطاع کارشناسای آ
صنشجویان دقاطع قغ الت کم لی یطور جدصبانه صنجاار
بی ید.
صین دقاله ر کم تاه صخاالق ر پژآهش دورخ 1398/9/3
یه شماره /16/35/9/78پ /دور ای د قایصر بیرات آ یاا
شماره  IRCT2013033112879N1ر دیکاز یا ن
صلمللی ثثت کار ازدایی ها یال نی صییصن یه ثثت رس د.

یافتهها
یارتهها پژآهش ر صر ثاد یا سؤصل صی ا آ دؤلفهها
یهساز

صنشجو ر صنشگاه ازص صسالدی کدصدند؟
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یی صساس دطال ات صنجار شده ر دثانی آ پ شا نه قق اا

ی ااد) کااه ر نت جااه پاانج ی ااد آ ی ساات آ چهااار دؤلفااه

(سه ی د) آ صنجاار دغااحثه تم اا وساط پژآهشاگی ( آ

شناسایی شد.

جدول .1بعدها و مولفه ها

Table 1. Dimensions and components
مؤلفه ها

بعد

فرآیند آموزش
روش ارزیابی بصورت سیستمی ،منسجم و یکپارچه

آموزشی

نگرش علمی دانشجو
مهارتهای استاد
ایجاد انگیزه یادگیری در دانشجو
خودباوری
تناسب (انطباق)

فردی

خودتنظیمی
تأمین احساس امنیت و آرامش روانی
بیان عقاید و احساسات و عواطف
ایجاد ارتباط مؤثر با افراد
فرآیند جامعه پذیری دانشگاهی (اجتماعی شدن)

اجتماعی

کارگروهی
تعامل با دانشجو در اجرای قوانین
خالقیت و ابتکار
توسعه مهارت حل مسأله و روشهای طرح پرسش
تفکر انتقادی دانشجو

پژوهشی

وابستگی متقابل (مشارکت) دانشجو و استاد
آموزشهای فوق برنامه
وجود امکانات و منابع الزم و مناسب
کاربردی کردن آموزش
کارآمدی جمعی

ایجاد اشتغال پایدار برای خود

ارتباط بین نیاز بازار کار و رشته های تحصیلی

و دیگران

کسب مهارتهای عملی و فنی

ضمناً یا صساتفا ه صز دادلها نهاایی حاصال صز یایصز
ددل د ا الت ساختار سهم هی ی

صز صی اا دقاساثه

بی ید.
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شکل .1مدل تحلیل عاملی برای کلیه دانشجویان در مرحله نخست (قبل از اصالح)

)Figure 1. Factor analysis model for all students in the first stage (before correction

ددل قل ل تاادلی یایص کل اه صنشاجویان ر دیحلاه

دستصیج صز پیسشناده ییصزیده ن ست .زییص ها

نصست ییصزیده ن ست .خطاها زیا صست آ تادر کفایات

شیآد ددل  SEMییقیصر نمییاشد .ینااییصین صز یصاش

نمونه ییص پوشش خطاها ددل آجاو

صر لاذص دادل

صصالح ددل نیر صرزصر ل زرل کم

یا

صز

بیرته شد.

دستصیج صز یصش ک فای ر حالات کلای یای ص ههاا

شکل  .2مدل تحلیل عاملی برای کلیه دانشجویان در مرحله نخست (بعد از اصالح)

)Figure 2. Factor analysis model for all students in the first stage (after correction

پوشش خطاها ددل کفایت صر  .ییصساس ددل نهاایی
ر قسمت و یصت نیر صرزصر ل زرل پ شنها شاده صسات
که ی ن صی ا ادوزشی آ ری

ی

دس ی آ طیره صیجا

شو  .پس صز صتمال و یصت پ شنها
ییصساس هی سه شاخ

نیر صرازصر ،دادل

ییصزیده شد .یناییصین نمونه ییص

(شکل )2که ییصساس هی سه شاید یا

دادل ییصزیاده

دییاشد .ی د صجتماتی صرص ی شتیین رصیطه یا یهسااز
صست (یا یار تادلی  )0/87پس صز ان ی د پژآهشی (یا یار
تادلی  )0/84آ ر صآلویتها ی د صی ا صیجا صشتوال
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(یا یار تاادلی  )0/72آ

تادلی  )0/81پس صز ان ی اد پژآهشای (یاا یاار تاادلی

پایدصر (یا یار تادلی ،)0/77ری

ر نهایت ادوزشی (یا یار تادلی  )0/62قیصر بیرتاه صناد.

 )0/79آ ر صآلویتها ی د صی ا صیجا صشتوال پایادصر
(یاا یاار تاادلی  )0/64آ ر

صز

(یا یار تادلی  ،)0/72ری

انجایی که همه یارها تادلی یزربتی صز  0/3دی یاشند

نهایت ادوزشی (یا یار تادلی  )0/64کاه صی اا رای

آ

ادوزشی یار تادلی شان یکسان دییاشد ،قیصر بیرتهصناد.
صز انجایی که هماه یارهاا تاادلی یزربتای صز  0/3دای
همگی د نا صرند (راطمی .)1394
پااس صز صتمااال و اایصت پ شاانها
ییصساس هی سه شاخ

یاشند ،همگی د نا صرند (راطمی . )1394
ناایر صراازصر ،داادل

ییصزیده شد .ییصساس ددل شکل

 3که ییصساس هی سه شید ی

صر  .ی اد

ددل یایصز

صجتماتی صرص ی شتیین رصیطه یا یهساز صست (یاا یاار

شکل .3مدل نهایی تحلیل عاملی برای کلیه دانشجویان

Figure 3. The final model of factor analysis for all students

ازدون ،t

دهمتاایین ساااز آ کارهااا صجیصیاای ر پاانج ی ااد صلااف-

صز ان جا که کل ه دس یها صرص ادااره  tیزربتای صز 1/96

 ،ج -صجتمااتی - ،پژآهشای ،هاا-

ر یصش ییرسی د نی صر رآصیط ددل یه کم
دییاشند ،ه

ی

صز صی ا حذ نشدند ،یه تثاارت یگای

کل ه صی ا آ دس یها د نا صرند.

ادوزشی ،ب -رای

صیجا صشتوال پایدصر ،جهت یهساز

صنشجو صشاره نمو .

صلف -ر ی د ادوزشی

یارتهها پژآهش ر صر ثاد یا سؤصل ساز آکارها صجیصیی

دآین آ طیصحی ییناداههاا ادوزشای ر جهات وسا ه

صنشااجو ر صنشااگاه ازص صسااالدی

دهارتها آ قایل تها دور ن از صنشجو دطاایا یاا دقطاع

داادل جهاات یهساااز

قغ لی صنشجو ،ییرسای ن ازهاا

کدصدند؟
یا وجه یه شناسایی صی ا آ دؤلفهها یهسااز

صنشاجو آ

همچن ن دیآر ص ی ات قق ا آ دغاحثه تم ا دی وصن یه

دصتلااف راای

صنشاجویان ر صی اا

 ،تلماای ،صجتماااتی آ شااولی آ ر نظاای

قیصر ص ن انهاا ر ییناداههاا

رسای صنشاگاهی ،ادآین
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دقتوص

رسی دناسب یا رشته آ دقطع قغ لی صنشجو،

حساس نمو ن جاد ه تلمی یه دوضو یهساز

صنشجو

ب -ر ی د ری

یه دنظور

ن رجه ناسب ددل پ شنها

 ،پیسشناده

سنجش ددل دآین آ ر صخت ار  20نفی صز صتضا ه ئات
تلمی آ صسا د شاغل ر صنشگاه ازص صسالدی که ر حوزه

یی تهده نها ن دسائول ت ییخای ر ال اتهاا ادوزشای،

ادوز

یا سایقه آ صاحثنظیند قیصر بیرت .صین پیسشاناده

تمودی آ ریهنگی ییتهده صنشجو ،قویات خو کاراداد

صرص یصشهاا رلسافه ،صهادص  ،دثاانی نظای  ،صی اا آ

که یا صستفا ه صز دهارتها ،صنشجو تملکی دورق تاد از

دؤلفهها یهساز  ،ساز آ کارها صجیصیی یهساز  ،ریایند

صشته یاشد آ ر نت جه صتتما یه نفس صنشجو یااال دای-

صجیصیی آ نظار یازخور آ صرزیایی یو  .سپس ص هها قل ل

رآ  ،وجااه یااه ارصن آ نظاایصت صنشااجو ر زد نااه رس آ

آ نتایج نشان ص که د انگ ن یه ست ادده صز هفت یصش

رسی صز جانب بیآه ادوزشی آ دسئوالن.

یینادهریز

صرص ااه شااده صز نظاای صاااحثنظیصن ر سااطی خطااا 0/05

ج -ر ی د صجتماتی
شک ل کیسایهاا ازص صندیشای ر دقا طهاا تلمای،
شاک ل صنجمنهااا تلماای آ داای ر نهااا

ددل پژآهش ی شتی صز دقدصر دتوساط یاو ه صسات آ دادل

ر دقا طهااا

أی د شد .رجه ناسب ددل نهایی ن ز  4/52یو .

بحث و نتیجهگیری

صنشجویی ،یینادهریز آ صجیص ییناداههاا دتناو راوق
ییناده آ دور ن از صنشجو ،شک ل صنجمن صر ثاد یا صآل ا
 -ر ی د پژآهشی

ییرسی یارتهها پژآهش ر پاسخ یه سؤصل شناساایی
صی ا آ دؤلفهها نشان ص کاه پانج ی اد ادوزشای ،رای

صجتماتی ،پژآهشی ،صیجا صشتوال پایدصر صز جنثهها دؤثی

ییباازصر جلسااات هاامصندیشاای یا ن باایآههااا دصتلااف

یی یهساز

ادوزشی ر خلا صیادههاا جدیاد یاه صاورت بیآهای آ

نتایج یارتهها ر یصش شناسایی صی ا آ دؤلفهها یهساز

ثدیل ان یه کار پژآهشای ،شاک ل ا مهاا هامصرازص
تلمی ،ادوز

،

صنشجو هستند.

صنشجو ر صی ا ادوزشی ،ری

آ صجتماتی یاا یارتاههاا

صنشاجویان یاا رآ هاا دناساب آ داؤثی

صدااان زص ه ینااه آ همکااارصن ( ،)1393شااا ری آ همکااارصن

قق قاا ی

آ همکاارصن ( ،)2015لای

پژآهشی ،دشارکت ص ن صنشجو ر پیآژه ها
صسا د

( )1390ریآت ( ،)2015ا
ران

ها -ر ی د صیجا صشتوال پایدصر
یینادهریز جهت وس ه دهارت آ صنش کاریی

ژصنا

( ،)2015ریاد آ همکاارصن ( ،)2015هلماز آ

همکارصن ( ،)2015جان پن

آ همکاارصن ( ،)2014نااآصزص

صنشجو

( ،)2014پارژت ( ،)2011پااال ینو آ همکاارصن (،)2011

ر رصستا پاسصگویی یه ن ازها جاد ه آ یهیهیای صر صز

دارت آن ینتی ( ،)2011صینگای ییباار ( ،)2011ییآکنای

ان ر صقتغااا دلاای ،یینادااهریاازصن ادوزشاای ر سااطی

( ،)2014رصن اااا صیااایصه م آ همکاااارصن ( ،)2010رصیاااان

آزصر صانه یه یازصر کار آ ن ازها آصق ی جاد ه وجه صشاته

( ،)2005ییکسااتون آ همکااارصن ( ،)2001دطایقاات صر .

یاشند ،کسب دهارتها صساسای آ دور ن ااز ر صنشاجو

ضمناً صی ا پژآهشی آ صیجا صشاتوال پایادصر یایص خاو آ

ییص صنجار صدور ر صنشگاه آ رسا دن یاه صهادص شاولی،

صخلی آ خارجی شناساایی نشاد،

آره پو دانی دقددات کاراریینی آ کسب

طیصحی آ صجیص

یگیصن ر پژآهشها

صدا ر پژآهش حاضی شناسایی شد.

آ کار صنش ین ان .

ییرسی یارتهها پاژآهش ر پاساخ یاه ساؤصل شناساایی

یارتهها پژآهش ر صر ثاد یا سؤصل رجاه ناساب دادل

سازآکارها صجیصیی نشان ص که دی وصن صز ساز آ کارها

پ شنها

یهساز

د زصن صست؟

صنشجو صز یدباه صاحثنظیصن یه چاه

صجیصیاای ر پاانج ی ااد صلااف -ادوزشاای ،ب -راای

 ،ج-

صجتماتی - ،پژآهشی ،ها -صیجا صشتوال پایدصر ییص خو
آ یگیصن جهت یهساز

صنشجو یهیهدند شد.
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ا ن رجاه

صنشااگاه ازص صسااالدی -آصحااد ساانندج یااا صسااتفا ه صز

ییرسی یارتهها پژآهش ر پاسخ یه سؤصل

 ،نشاان ص کاه د اانگ نهاا یاه

پیسشناده دققاا سااخته صنادصزهب ای شاد .نتاایج صیان

ست ادده ییص رلسفه دادل  ،4/60صهادص دادل ،4/41

،

ناسب ددل پ شنها

دثااانی نظاای  ،4/43یهساااز ادوزشاای  ،4/58یهساااز

ییرسی نشاان ص کاه وجاه یاه صی اا ادوزشای ،رای

صجتماتی ،پژآهشی ،صیجا صشتوال پایدصر ر حد دتوسط یه

 ،4/47یهساز صجتماتی  ،4/58یهساز پژآهشای

سمت ض ف صست .پس صز دیآر ق اا پ شا نه آ ص ی اات

 ،4/49یهساز صیجا صشتوال پایدصر  ،4/63ساز آ کارهایی

دوجو  ،سه ی د ادوزشی ،ری

 ،صجتماتی آ ی اد صز صنجاار

صجیصیاای  ،4/45ریاینااد صجیصیاای  ،4/60نظااار یااازخور آ

دغاحثه تم ا ر یصش ک فی آ ی اد پژآهشای آ صیجاا

صرزیااایی  ،4/70آ کاال داادل  4/52صز  5یو نااد .نتااایج یااه

صشتوال پایدصر ن ز یه صی ا قثلی صضااره بی یاد .یایص صیان

ری

ست ادده حاکی صز دتناسب یو ن کل ه صجزص آ کال دادل

صی ا  ،دؤلفههایی شناسایی شد.

صست.

دؤلفهها ی د ادوزشی تثار ند صز ریایناد اداوز  ،رآ

ساخت ریهنگی هی جاد اهص ریشاه ر سااختار لا م آ

صرزیایی یه صورت س ستمی ،دنساجم آ یکپارچاه ،نگای

یی ت ان ،یاه آیاژه ییناداه رسای صر آ کاارکی صصالی

تلمی صنشجو ،دهارتها صستا .

دیصکز ل م آ یی ت یه خغو

ر ادوز

پژآهش ،یی ت ن یآ صنسانی دتصغ
ریهنگی ر رصستا

تالی ،ادوز ،
آ دااهی آ وسا ه

وس ه همه جانثاه صز طییاا سااختن

دؤلفهها ی د ری

تثار ند صز صیجا صنگ زه یاا ب ی

ر

صنشجو ،خو یاآر  ،ناسب (صنطثاق) ،خو نظ می ،أد ن
صحساس صدن ت آ ارصدش رآصنی.

صنسااانهااا سااالم صز نظاای رکاای آ جساامی آ کاریلااد

دؤلفااههااا ی ااد صجتماااتی تثار نااد صز ی ااان تقایااد آ

های جاد اهص صز

صحساسات آ توصطف ،صیجا صر ثااد داؤثی یاا صرایص  ،ریصیناد

الیهها دصتلف ،صنشها ین ا ین ،صرز هاا آ نما هاا آ

صنشگاهی (صجتمااتی شادن) ،کاار بیآهای،

یگی ،ریهن

(دتصغ ) صست .صز طی
یه تثارت یگی صیزصر ،کن

آ رآ -ها ،نظام صجتمااتی آ

جاد هپذیی

ادل یا صنشجو ر صجیص قوصن ن.

دؤسسات دوجو آ صرز ها شاک ل یارتاه صسات آ شا وۀ

دؤلفههاا ی اد پژآهشای تثار ناد صز خالق ات آ صیتکاار،

جاد ه آ آیژبایهاا دتماایز صز جوصداع

وس ه دهارت حل دسأله آ رآشها طایح پیساش ،فکای

صر کاه

صنشجو ،آصیستگی دتقایال (دشاارکت) صنشاجو آ

زندبی صریص ی

یگی ان ،یستگی یه صرزشها آ قایل اتهاا صرایص

صنتقا

رکن ل م آ یی ت رص شک ل دی هد .صنشگاهها آ دیصکاز

صستا  ،ادوز -ها روق ییناداه ،آجاو صدکاناات آ دناایع

ادوزشی یه طاور کلای یاه نظا م ر ال تهاا صجتمااتی،

الزر آ دناسب.

آرزشی آ صر آها تلمای آ فییقای دایپی صزناد .صز صیان

دؤلفهها ی د صیجا صشتوال پایادصر یایص خاو آ یگایصن

طییا ،صنشاجویان یاا صرزشاهایی چاون ااآن ،همادلی،

تثار ند صز کااریی

کای ن اداوز  ،کاراداد جم ای،

خویشتن صر  ،صنجار یه دوقاع آ رسات آظاایف ،رتایات

صر ثاد ی ن ن از یازصر کاار آ رشاتههاا

دغالی تمودی ،دقدر صشتن یگیصن یای خاو  ،دسائول ت

دهارت ها تملی آ رنی.

پذیی آ دوصر

یگی اشنا دیشاوند .صیان داوصر ریشاه ر

تملکی  ،ررتار آ نگی

صستا صن ،کارکناان آ دادییصن صر

یه دنظور صرص ه ددلی ییص یهساز

قغا لی ،کساب

صنشجو ،سهم هیی

صز

صی ا صز طییا قل ل تادلی دقاسثه بی ید .ییصساس نتایج

که یه تنوصن صلگوها تملی صنسانی یه شکل ییناده رسای

یه ست اداده ر کل اه صنشاجویان ،صنشاجویان دقطاع

پنهان تمل دیکنند.

کارشناساای آ صنشااجویان دقاااطع کارشناساای صرشااد آ

دهمتیین نتایج صین پژآهش رص دای اوصن یاه صاورت ذیال
ستهیند کی  ،آض ت یهساز

صنشاجو ر صنشاجویان

کتیص

صغغی یه فک

ی د صجتماتی صرص ی شتیین

رصیطاه یاا یهسااز صسات .پاس صز ان ی اد پژآهشای آ ر
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صآلویتها ی د صی ا صیجا صشاتوال پایادصر ،رای
نهایت ادوزشی قیصر بیرتهصناد آ همچنا ن یا
طیره ی ن صی ا ادوزشای آ رای

آ ر

دسا ی آ

صیجاا شاد کاه نشاان

هنده صر ثاد آ أث ی دتقایال صی اا ادوزشای آ رای

یای

همدیگی صست.
صنشاجو

دآین آ صز رجه ناسب دطلویی ن ز ییخاور صر یاو  .صیان
پژآهش یا ییرسی پنج ی د دؤثی یی یهساز
دیکناد اا یاا رآیکای

یهساز

ن ازها

صنشجو

 ی د صجتماتی یستیساااز دناسااب ر صنشااگاهها یاایص صنجااارر ال تها بیآهی صنشجویی آ دشارکت صنشجو ر صدور

نهایتاً یا صستفا ه صز یارتهها روق دادل یهسااز

کم

 -آجو یینادههایی ددآن آ دساتمی جهات شناساایی

صنشجو یاه داا

ریهنگاای ،صجتماااتی ،دااذهثی داننااد حضااور صنشااجو ر
صنجمنها آ شکلها

صنشجویی یه صورت سازدان یارته

 -دشاارکت ص ن صنشاجو ر پاایآژه هاا

قق قااا ی

جدیاد ،نگااه جااد ی یاه

صسا د نه نها رآح اه آ دهاارت صنشاجو رص ر پاژآهش آ

صنشجو صشته یاش م .ر صین رصستا پژآهشاگی ،ر

ول د تلم صرزصیش دی هد ،همچن ن زد نه رص یایص کاار آ

جهت کم ل « ییف یهسااز

صنشاجو» ییاف نظای

ذیل رص صرص ه ص ه صست.
ییف نظی یهساز
ها ) ادوزشی ،ری

یه دسا ل تلمی آ دسئول تپاذیی آ اال
صنشجو -یهثو دتوصزن صی ا (جنثاه

 ،صجتماتی ،پژآهشی ،صیجاا صشاتوال

پایدصر ییص خو آ یگیصن ر صنشجو شاغل یه قغا ل
ر صنشگاه آ ی

یا ب ی بیآهی آ می ،صشتن یدباه دشاتیک نساثت

دؤسسه ادوز

تالی.

ی شاتی ده اا

دیکند.
 ی د پژآهشی -و ی رآ ها ادوز

صز آض ت ریصب ی نظی آ

رآ ها دنف النه یه رآ هاا ر اال دثتنای یای جییاه
کی ن ،تملکای ن آ دشاارکت صنشاجو ر ول اد صیاده آ

پیشنهادات

صنش.

 ی د ادوزشی -یا وجاه یاه آضا ت دوجاو یهسااز

صنشاجو ر

صنشگاه ازص صسالدی -آصحد سنندج س استگذصرصن آ ییناده
ریزصن میکز آ وجه ی شتی یه صین دوضاو
یینادااهریز هااا تمل ااا ی جهاات یینادااههااا

صشاته آ یاا
رساای آ

ادوزشی نسثت یه دآین یینادهها پیآرشی آ روق ییناده
دور ن از صنشجو یپی صزند.
 یه کاریی ن ش وههاا دصتلاف بایرتن یاازخور صزصنشجو آ صستفا ه صز نتایج ان
-صیجااا نگاای

س سااتمی ر دساائول ن آ داادییصن

صنشگاه یا رآیکی یهثو دستمی

 دشااارکت ص ن صنشااجویان ر صدااور پژآهشاای آکارها تلمی
 ی د صیجا صشتوال پایدصر ییص خو آ یگیصن دشاآره شولی صنشجویان یه دنظور اشنایی انهاا یااآض ت اینده شولی رشتهها

قغ لی آ یازصر کار انها.

 ییبزصر سم نارها صشتوال آ کاراریینی صغغایر هاای رشااته قغ ا لی آ تااوت صز کاراریینااان آ صراایص
رارغ صلتقغ ل دورا ر ان رشته قغ لی یه دنظور ادل
یا صنشجویان آ صیجا نگی

دثثت ر انان نسثت یه اینده

شولی خو

 ییبزصر کارباهها ادوزشی ییص صسا د یه دنظاورصستفا ه صز رآشها

دریس دشاارکتی آ دثتنای یای فکای

صنتقا
 ی د ری ییباازصر کارباااههااا ادوزشاای ر جهاات صراازصیشدهار ها دور ن از صنشجو

Refrences

Bergom I, Et al. 2011. Promoting
college student Development through
collaborative learning: A case study of
Hevruta. In: wiley online library. Com.
Boettcher jv 2007. Ten core principles
for designing effective learning

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،3پاییز 99

518

پرباران و همکاران

Jackson S E, Hitt M A 2003. The
Knowledge based Approach to
sustainable competitive advantage.
Jossy- Bass.
Javdani H 2010. The Role of the
University in the Development Process
From: Higher Education Letters. Vol.
3, No. 10. [In Persian].
Jung peng P, Thungkasamit A 2014.
The
continuing
professional
Development of the Assessment
through Research- based learning in
Higher education of Thailand. Science
Direct. Procedia.
Knefelkamp
L
2003. Student
Development Theory. In jame j. forest
and kevin kinser. Higher Education in
the United states: An Encyclopedia.
Santa Barbara: ABC- CLIO.
Mansouri R 2001. University and its
definition. Journal of Policy Research
and Approach, No. 24. [In Persian].
Navasa M, Carmen O 2014. The
improvement of employability among
Higher education students.: The Use of
emotional
intelligence
as
an
educational
strategy.
Elsevier.
Procedia- social and Behavioral
sciences.139.
Niaz Azeri K, Taghvaie Yazdi M 2010.
Culture in the Third Millennium.
Tehran: Shaykh Publications. [In
Persian].
Paladino Derrick A, et al 2011.
Interactive training model: Enhancing
Beginning
counseling
student
development.
Pargett Kelly k 2011. The effects of
academic advising on college student
Development in higher education.
University of Nebraska- Lincoln.
Search: student development thesis.
Reid Karen M, et al 2015. College firstYear seminars: college student
retention. Vol. 16, No. 1. Proquest.

environments: in sights from brain
research and pedagogical Theory.
Innovate journal of online education.
Vol. 3, No. 3.
Braxton john M, et al 2001. Preparation
For professional self- regulation.
Spring link.
Bruckner, Lillian, j. Van vlack. (2014).
Proquest.
Dinther M, Dochy F, Segers M 2011.
Factors affecting students, self-efficacy
in higher education. Educational
Research Review. Elsevier.
Emanzadeh Bane A, et al 2014. The
Effect of Education Based on New
Educational Technologies on Students'
Life Skills in Universities of
Mazandaran Province. From: Journal
of Information and Communication
Technology in Educational Sciences.
Vol. 4, No. 3. [In Persian].
Fatemi A. 2015. Fitting Structural
Equation Modeling with LISREL
Software. Tehran: Terme Publications.
First Edition. [In Persian].
Fruiht veronica M 2015. Supportive
others in the lives of college students
and their relevance to hope. SAGE.
Ghorchian N, Eftekharzade S F 2016.
Providing a model for the training of
professional citizens in the country's
higher education system in the third
millennium. Journal of Economics and
Management. No. 70. [In Persian].
Holmes J, et al. 2015. Applying student
Development Theory to college
student's spiritual Beliefs.
Holmes J, murphy J 2011. The Use of
e-portfolios to support professional
development of student nutritionistsApilot study. Proceeding of the
Nutrition society.
Ibrahim R, Et al 2010. Student
development in higher education: A
constructivist approach CCIS-73.

99 پاییز،3  شماره، سال یازدهم،فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور

519

...ارائه مدلی جهت بهسازی

Calgary. Ca/ses/ student Development
theory.
Thieke W S, et al. (2015). A model of
developmental change in freshman
students. Proquest.
www. Saddle back. Edu/ student
Development/ learning- out comes.
(2011).
www.saddle
back.edu/
VPSS.
Disabled students programs and service
saddle back college.
Zhang L 2015. Thinking styles and
Identity. Jstor. HONG-kong University.

Ryan
john F 2005. A Role for
Financial Resources in Enhancing
student learning and development.
Research in higher education. Vol. 46.
Springer.
Shadfar H, et al 2011. Assessment of
Adaptation of Curriculum Management
and Educational Planning to Students'
Needs. From: Journal of Research and
Planning in Higher Education. No. 62.
[In Persian].
Student Development theory- The
Basics U Calgary 2014. www.U

99  پاییز،3  شماره، سال یازدهم،فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور

520

پرباران و همکاران
دجله وس ه ادوز جند شاپور
رغلناده دیکز دطال ات آ وس ه ادوز تلور پزشکی
سال یلز هم ،شماره  ،3پای ز 99

ارائه مدلی جهت بهسازی دانشجو درسیستم آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی (مطالعه موردی :دانشگاه
آزاد اسالمی -واحد سنندج)

پییا پییارصن صنشجو

کتی  ،بیآه ددیییت ادوز

تالی ،صنشگاه ازص صسالدی ،آصحد تلور آ قق قات ،صنشکده

ددیییت آ صقتغا  ،هیصن ،صییصن.
حم ده رشا ت جو* تضو ه ئت تلمی ،بیآه ددیییت اداوز

تاالی ،صنشاگاه صزص صساالدی ،آصحاد تلاور آ

قق قات ،صنشکده ددیییت آ صقتغا  ،هیصن ،صییصن.
کادیصن دقمدخانی تضو ه ئت تلمی ،بیآه ددیییت اداوز

تاالی ،صنشاگاه صزص صساالدی ،آصحاد تلاور آ

قق قات ،صنشکده ددیییت آ صقتغا  ،هیصن ،صییصن.
تا ل راطمی تضو ه ئت تلمی ،بیآه ادار ،صنشگاه ازص صسالدی ،سنندج ،صییصن.

چکیده :پژآهش حاضی یا هد صرص ه ددلی جهت یهساز

صنشاجو ر صنشاگاه ازص صسالدیصاورت بیرات.

پژآهش صز نظی هد کاریی آ رآ صجیص صین پژآهش ،اد صته صست کاه صیتادص یاهرآ ک فای آ ساپس
کمّ ی صنجار شده صست .ر یصش ک فی جاد ه دور دطال ه ،صاحثنظیصن ر زد نه یهساز صنشجو یو ند که
یا رآ نمونهب ی هدرمند آ ا رس دن یه صشاثا نظای (14نفای) صنجاار شاد آ ر یصاش کمّای جاد اه
دور نظی ،صنشجویان سال اخی دقاطع کارشناسی آ قغ الت کم لی صنشگاه ازص صسالدی -آصحاد سانندج
یه دص  1500نفی ر ن مسال صآل سال قغ لی  97-98یو که یا وجه یه جدآل دوربان (  n=320نفی)
دتناسب صنتصاب شدند .پس صز صنجار دغاحثه تم ا رهیساتی
آ یا رآ نمونهب ی  ،طثقهیند یا صغ
صز  5ی د شادل ادوزشی ،ری  ،صجتماتی ،پژآهشی آ صیجا صشتوال پایدصر ییص خو آ یگایصن آ  24دؤلفاه
شناسایی شد .ددل دفهودی صستصیصجشده یا وجه یه رلسفه ،صهدص  ،دثانی نظی  ،صی ا آ دؤلفهها ،ساز آکاار
صجیصیی ،ریایند صجیصیی ،نظار یازخور آ صرزیایی ر سطی خطا  0/05دور أی د قیصر بیرت.
واژگان کلیدی :یهساز

صنشجو ،یهسااز ادوزشای ،یهسااز رای

 ،یهسااز صجتمااتی ،صنشاگاه ازص

صسالدی.

*نویسنده مسؤول :تضو ه ئت تلمی ،بیآه ددیییت ادوز
صنشکده ددیییت آ صقتغا  ،هیصن ،صییصن

تالی ،صنشگاه صزص صسالدی ،آصحد تلور آ قق قات،
Email: hamidereshadatjo@gmail.com
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