
 

 «یدرسیهایبرنامهپژوهش»یعلمیپژوهشیمجله

یدرسیایرانانجمنمطالعاتبرنامه
1931بهاروتابستان،اولی،شمارهیدومدوره

111-159هایهصفح

 

ي  هاي استادان، برنامهمسؤوليتارائه مدل توضيحي ادراک دانشجويان از کيفيت 

 درسي پنهان و دستاوردهاي آنان از تحصيل در دانشگاه 

 

 دکتر مهدي محمدي

 

 **رضا ناصري جهرمي

 ****هاجر معيني شهرکي ***هادي رحماني

 

 چکيده 
هااي اساتادان، ادراک    هدف کلي از انجام اين پژوهش، بررسي کيفيت مسؤوليت 

درسي پنهان و دستاوردهاي آنان از تحصايل در دانشاگاه    ي  دانشجويان از برنامه

ي آمااري ايان پاژوهش تماامي      آزاد اسالمي واحد بندرعباس مي باشد. جامعاه 

ي واحد بندرعباس و دانشگاه آزاد اسالم 89-98دانشجويان ورودي سال تحصيلي 

گياري   با استفاده از روش نمونهتمامي استادان شاغل در اين دانشگاه بوده است. 

گياري تصااد ي    نفر دانشجو و با استفاده از روش نموناه  195اي اي مرحلهخوشه

ابااار پاژوهش شاامل    عنوان نمونه انتخاا  شادند.    نفر از استادان به 551ساده 

ي ادراک دانشاجويان از   ناماه  ي استادان، پرسشهانامه کيفيت مسؤوليت پرسش

ي دساتاوردهاي دانشاجويان باود کاه باين       نامه درسي پنهان و پرسش ي  برنامه

ي دستاوردهاي دانشجويان نياا   نامه دانشجويان توزيع گرديد هم چنين از پرسش

استفاده شد که در اختيار استادان قرار گر ت. نتايج نشاان داد کاهم متريرهااي    

ي  بيناي کنناده   اد تدريس، نظارت، خدمات اجتماعي و پژوهش گري پايش ز برون

مثبت و معنادار دساتاوردهاي دانشاجويان از تحصايل ماي باشاند. متريرهااي       

هااي مثبات و    بيني کننده گري پيش تدريس، نظارت، خدمات اجتماعي و پژوهش
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ن و معنادار متريرهاي ساختار دانشگاه و ارتباا  متاابال اساتادان و دانشاجويا    

ي منفي و معنادار مترير روابط ميان  ردي دانشاجويان باا يا      بيني کننده پيش

زاد نشاان داد کاه متريرهااي سااختار      مي باشند. کنترل متريرهاي بارون  ديگر

دانشگاه، ارتبا  متاابل استادان و دانشجويان و نيا روابط ميان  ردي دانشجويان 

ي معنادار متريرهااي دساتاوردهاي    کنندهبيني  طور مستايم پيش با ي  ديگر به

 دانشجويان از تحصيل مي باشند.

 

 درسی پنهان، دانشجو، دستاورد. ی  های استادان، برنامه مسؤولیت مهاي کليدي واژه

 

 مادمه

عنوان متفکرانی مستقل، افررادی   سازی جوانان برای زندگی به تر شدن جوامع، فراگرد آماده با متنوع

شود، بنابراین تربیت نیروهای متخصص منطبر  برا نیازهرای     تر می آینده پیچیدهسودمند و رهبران 

عالوه نظرا  آمروزع عرالی هرکشرور یکری از عوامرل مرؤحر در ت قر           ای دارد. به کشور اهمیت ویژه

رود و ترممین و تربیرت نیرروی     شرمار مری   های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن بره  سیاست

عنوان اساس توسرعه همره جانبره کشرورها، تولیرد دانرش و دانرش         وده بهانسانی متخصص و کارآزم

ها و مرکز آموزع عالی انجا   ای و کاربردی توسط دانشگاه پژوهشی و انجا  ت قیقات بنیادی، توسعه

گیرد. بنابراین نظا  آموزع عالی با برون دادها و پیامدهای خود عمالً در راه توسعه کشور گا  بر  می

های افراد جامعه و تربیت و تممین نیروی انسانی متخصص مرورد   باال بردن سطح مهارت دارد. اگر می

نیاز کشور را رسالت اصلی نظا  آموزع عالی بردانی،، ایرن رسرالت یکری از اهردا  کمری و کیفری        

دهد که با کیفیت علمی)آموزشری و پژوهشریا ارتبران تنگراتنگی پیردا       آموزع عالی را تشکیل می

توان بین توسعه کشور، نیروی انسانی متخصرص و کیفیرت ارتبران مسرتقیمی      رو می کند. از این می

طور مداو  در حال یادگیری و  برقرار نمود. به منظور رویارویی با این تغییر و ت والت، هر فرد باید به

 طور مداو  برر تعرداد داوطلبران    ها، نیازها و ت والت باعث شده است تا به بازآموزی باشد. این ویژگی

در ایرن راسرتا، یکری از مسرایل مهر، در       ا.8002، 4ورود به آموزع عالی افزوده شود )گرو  و موزا

باشرد. ایرن دغدغره در مرورد      مؤسسات آموزع عالی، ارزیابی و بهبود احربخشی آموزشری آنران مری   

ای ها ایجاد نموده است کره برر   احربخشی آموزشی، تمکیدهایی ملی را برای ارزیابی پیامدهای دانشگاه

عنوان مرال،،   های ارزیابی امروزی نیز به  مطرح و در دستورالعمل 4820های  اولین بار در اوایل سال

   ا.8008، 8مدنظر قرار گرفته است )کنراد
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ی آموزشی بر اساس پیامردهای آن ماننرد رضرایت     به عالوه اغلب اوقات احربخشی یک مؤسسه

موفقیت و میزان ت قر  دستاوردهایشران سرنجیده     های آنان برای ادامه ت صیل، دانشجویان، برنامه

ا. دستاوردهای دانشگاهی دانشرجویان شرامل میرزان پیشررفت آنران در      8002، 4شود )پیت من می

ا. هر، ننرین دسرتاوردهای دانشرگاهی را     8002، 8جهت ت ق  اهدا  مه، آموزشی است )ویلیرامز 

صورت گرفته، منافع کسب شده یرا   های ی دانشجویان از پیشرفت توان ارزیابی خود گزارع شده می

شرود،   پیامدهای م ق  شده از طری  اهدا  آموزشی که از مشارکت در تجارب دانشگاهی ناشی می

ا. منظور از دستاوردهای دانشگاهی، رشرد فرردی، نهنری، ت صریلی و     8005، 2)هاردی تعریف کرد

 گردد. ای دانشجویان است که در جریان تجارب دانشگاهی م ق  می حرفه

های مرتبط با سنجش دستاوردها در بسیاری از مؤسسات آموزع عالی  به همین دلیل فعالیت

ا. دسرتاوردهای  8008عنوان تقاضای بیرونی برای پاسخ گویی در نظر گرفته شده اسرت )کنرراد،    به

1باشرد. میلرر   دانشجویان نیز شامل میزان پیشرفت آنان در جهت ت ق  اهدا  مهر، آموزشری مری   
 

. رشد 8. آموزع عمومی، ادبیات، هنر و علو  اجتماعی، 4اهدا  را در پنچ گروه اصلی:  ا این8002)

هرای   . کسرب مهرارت  1. آموزع علرو  و تکنولرو،ی،   2های اجتماعی،  و به سازی فردی و شایستگی

ای، طبقره بنردی نمرود. در ایرن راسرتا، عوامرل متعرددی را کره          . کسب شایستگی حرفه5نهنی و 

ی آنان مؤحر واقع شروند، مرورد نظرر     دستاوردهای دانشجویان و رشد همه جانبه توانند در کسب می

م ققان قرار گرفته است. یکی از مه، ترین عوامل تمحیرگذار برر دسرتاوردهای دانشرجویان، میرزان     

های استادان شرامل   باشد. مسؤولیت های م وله می احربخشی اعضای هیمت علمی در انجا  مسؤولیت

ا. 8002؛ میلرر،  8002 ، تدریس، خدمات اجتماعی و نظارت می باشد )ویلیامز، وظایف اصلی ت قی

ت قی  شامل جست و جو، کشف و توزیع دانش از طری  انتشار یا ارائه اطالعرات جدیرد اسرت کره     

دهد. معیرار مشرارکت در ت قیر  شرامل      ی علمی گسترع می تفکر، دانش و تجربه را در یک حوزه

ی هرا  ات و نقرش   های علمی، تعداد ارجاعات و سرایر ترمحیر   ها، سخنرانی بتعداد مقاالت پژوهشی، کتا

باشرد. تردریس شرامل طراحری و انتقرال       ی تخصصی او و گرانرت پژوهشری وی مری    استاد در حوزه

ی وظرایف شرهروندی    باشد. خدمات اجتماعی نیرز بره ارائره    ی آموزشی می ی درسی در حوزه برنامه

ای و اجتمراعی   هرای حرفره   رسانی به مؤسسات آموزشی و سازمآن منفعتاستاد اشاره دارد که شامل 

هرا و مؤسسرات    است. معیار ارزیابی مشارکت استاد در خدمات در دانشگاه، شامل عضویت در انجمن

اجتماعی، عضویت در هیمت ت ریریه مجالت تخصصی، داوری مجالت و ... است. نظرارت و مشراوره   

 باشد. های ت صیلی دانشجویان می تنیز شامل مدیریت و نظارت فعالی

های دانشگاهی و کسب تجارب )بردجرز،   از جمله دیگر عوامل، مشارکت دانشجویان در فعالیت

 

1- Pittman      2- Williams     3- Hardy 

4- Miller 
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، 8002، 8004، 4888، 2؛ کروه 8001، 8؛ کرارینی، کروه و کلرین   8005، 4کمبریج، کوه و لیگ واترر 

؛ 8005، 1ئرو، کروه و کرارینی   ؛ ،ا8005، 5؛ پاسکارال و ترنزینی8005، 1؛ کوه، کنزی، شح، ویت8005

؛ 8002، 40؛ آوندانو8001، 8؛ یح8004، 2یرز ؛ می8000، 2ا، کیفیت تالع دانشجو )پیگ8002میلر، 

؛ پاسرکارال و  8005ردی، هرا  ؛8001ا؛ ادرا، دانشجویان از کیفیت م یط دانشگاه )یح، 8002میلر، 

ی درون دانشرگاه )گراهرا  و   ا و انسرجا  اجتمراع  8040، 48؛ ریئروس 8001، 44لهرا  ؛8005ترنزینی، 

باشد. منظرور   ا می8001ل، ها ؛8004، 41؛ موزر8004، 45؛ کوه و هو8004، 41؛ ایمرز8000، 42گیسی

  ها و روابطی است که در حین حضور در دانشگاه به فعالیت از تجارب دانشگاهی ترکیبی از رویدادها،

ی درسری، تعامرل و روابرط     ا فوق برنامهی درسی ی های مرتبط با برنامه آید و شامل فعالیت دست می

ا. 4881، 42تیتروس  باشد )مرک کلوسری   ها می دانشجویان با استادان، کارکنان و سایر ه، دانشگاهی

تواند مدنظر باشد  ه، ننین فرآیندها و کیفیت تجربیات دانشجویان در داخل و خارج کالس نیز می

دانشجویان معیارهای مختلفی توسط صاحب  ا. به عالوه، به منظور سنجش تجربیات8002)ویلیامز، 

؛ کلجاتیرک و  8004 ؛ کروه، 4882، 48؛ کوه، وسررر و پریس  4825، 42نظران بیان شده است )آستین

 ا.  8002؛ پیت من، 8002، 84؛ لوهمن8004، 80کوه

درسی پنهران را در قالرب آن دسرته از اقردامات و بررون دادهرای        ی  ا برنامه4884) 88واالنس

درسی مدرسه وجرود   ی  مشی و هدایت برنامه ای آشکار در خط ت صیلی تعریف می نماید که به گونه

شرود. ارنشرتاین    عنوان بخشی مؤحر از تجارب ت صیلی مدرسه قلمداد مری  نداشته اما با این وجود به

ی درسری غیرر رسرمی و طراحری      ی درسی پنهان را همسران برا برنامره    ا برنامه4882) 82نکینزها و

دانند که در هرر م ریط آموزشری وجرود دارد. آنران نقرش تعرامالت اجتمراعی و روان          ای می نشده

درسی مهر،   ی  عنوان یکی از موارد احرگذار این نوع برنامه ها و معلمان را به شناختی مابین یادگیرنده

یی هسرتند  هرا  ها از ویژگی ها و رفتارهای یادگیرنده نمایند که احساسات، نگرع و تصریح میدانسته 

ی درسری پنهران را در قالرب     ا برنامره 4882) 81گیرنرد. گراتو   این نوع برنامه قرار می   که ت ت تمحیر

د سروادی افررا   ی درسی ارائه شده به دانش آموزان مورد توجره قررار داده و نررا براالی بری     ها کتاب

ها  ی آمریکا را ناشی از روع آموزع خواندنی، که توسط نظا  تعلی، و تربیت این کشور به آن جامعه

هرای ضرمنی    ی درسی پنهان را در قالب پیرا   ا برنامه8000) 85داند. آسبروکس ارائه شده است، می
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افرت  موجود در جوّ اجتماعی مدارس تعریف نموده که اگرنه نانوشته است لکن توسرط همگران دری  

هرا را از طریر  حضرور هرر روزه در      داند که یادگیرنده شود. وی این نوع برنامه را بدنه دانشی می می

 نماید. م یط مدرسه هض، نموده و م یط یادگیری را ایجاد می

های استادان و ادرا، دانشجویان از  نتایج ت قیقات مختلف که به بررسی رابطه بین مسؤولیت

های استادان با ساختار دانشگاه و نیز ارتبان  دهند که مسؤولیت ند نشان میا ی درسی پرداخته برنامه

ردی؛ پاسرکارال و ترنزینری،   هرا   ؛8002ی مثبرت دارد )پیرت مرن،     متقابل ایشان و دانشجویان رابطه

پردازنرد،   ا و ه، ننین استادانی که بیش ترر بره پرژوهش مری    8040؛ ریئوس، 8002؛ میلر، 8005

؛ 8004؛ کروه و هرو،   8000؛ آسربروکس،  4882جویان برقرار می کنند )گراتو،  روابط بهتری با دانش

ی میرران  ا. از سررایر ت قیقرراتی کرره برره بررسرری رابطرره8002و ویلیررامز، 8001؛ یررح، 8004مرروزر، 

شود کره   های استادان و دستاوردهای دانشجویان از ت صیل پرداخته اند، ننین نتیجه می مسؤولیت

هرای عمرومی را    شود و فراگیری آمروزع  خصی دانشجویان منتج میی ش تدریس احربخش به توسعه

؛ 8002؛ پیرت مرن؛ لروهمن،    8000؛ گراها  و گیسی، 4888؛ کوه، 4881کند )تیتوس،  تسهیل می

ا؛ هرر، ننررین گررروه دیگررری معتقدنررد کرره  8001؛ کررارینی و همکرراران، 8005،ائررو و همکرراران، 

دارنرد )مرک کلوسری تیتروس،        دانشجویان تمحیرای و فکری  ی حرفه های پژوهشی در توسعه فعالیت

 ا. 8002؛ میلر، 8005؛ بردجز و همکاران، 8001؛ یح، 8004؛ ایمرز، 8004؛ کوه، 4881

ی درسری پنهران برا دسرتاوردهای      ی ادرا، از برنامره  ت قیقات دیگری نیز به بررسری رابطره  

ا، ،ائرو  8002ا، آوندانو )8004ا، ایمرز )8000اسبروکس ) دانشجویان پرداخته است. م ققانی نون

اند که بین روابط میان فردی دانشجویان با یک  ا نتیجه گرفته8040ا و ریئوس )8005و همکاران )

دیگر و ارتبان استادان و دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد. از سوی دیگر برخی دیگرر از م ققران   

انشجویان رابطه مستقی، وجرود دارد  ی شخصی د نتیجه گرفته اند که بین ساختار دانشگاه با توسعه

ا و کرروه و 8002ا. از نظررر کرروه )8002؛ ویلیررامز، 8001ل، هررا ؛8000؛ آسرربروکس، 4882)گرراتو، 

 ا ارتبان استادان و دانشجویان در یادگیری هرنه بیشتر مؤحر است. 8005همکاران )

درسی مختلف  های ترجی ی برای مواد و موضوعات به ارزع گذاری 4در حالی که تمکید آیزنر

ا و 8002) 5ا، نرای کینرگ  8002) 1ا، فیزروی8004) 2ا، مایلز و آندرسون4212) 8بود، تمکید بلو 

ی  ا، به بُعد اجتماعی این برنامه معطو  بود. این صاحب نظران معتقد بودنرد برنامره  8008) 1داگانی

آمروزان، معلمران و اولیرای     های دانش آموز از روابطش با سرایر دانرش   درسی پنهان ناظر بر آموخته 

ها و انتظارات هرر معلر، و نیرز بافرت جامعره قررار        ارزع   ها که ت ت تمحیر مدرسه است. این آموخته

آموزی پوشیده و مخفی است و خود بر کیفیرت یرادگیری، زمران یرادگیری و      گیرد، در هر دانش می

 

1- Eisner     2- Bloom     3- Myles & Andreon 
4- Fizroy     5- Chikeung    6- Doganay 
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 گذارد. ف درسی احر مینگونگی انجا  دادن تکالی

های استادان )شرامل تردریس، نظرارت، خردمات      این پژوهش با ارائه مدلی متشکل از مسؤولیت

ی درسی پنهران شرامل سراختار     زای اولیه )مستقلا، برنامه عنوان متغیر برون اجتماعی و ت قی ا به

ان با کارکنران و برا یرک    دانشگاه، ارتبان متقابل استادان و دانشجویان و روابط میان فردی دانشجوی

ای،  عنوان متغیر واسطه و دستاوردهای دانشجویان از ت صریل شرامل دسرتاوردهای حرفره      دیگر به

زای نهایی )وابستها،  عنوان متغیر درون های عمومی به دستاوردهای فکری، توسعه شخصی و آموزع

ی درسری   برنامره  ادرا، آنران از  های استادان را بر از مسؤولیت ادرا، دانشجویان   در نظر دارد تمحیر

شان از ت صیل را نمایان سازد. مدل مفهومی ارائه شده در شکل  پنهان و به واسطه آن دستاوردهای

 ا نشان داده شده است.4شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دانشجويان از تحصيلم مدل مفهومي دستاوردهاي 5شکل 

 

 اهداف پژوهش

هرای   هد  کلی از انجا  این پژوهش بررسی رابطه بین ادرا، دانشجویان از کیفیت مسؤولیت

ی درسی پنهان و دستاوردهای آنران از ت صریل در دانشرگاه آزاد اسرالمی      استادان، ادرا، از برنامه

 واحد بندرعباس بود. اهدا  جزیی پژوهش عبارتند از:

 های استادان با دستاوردهای دانشجویان از ت صیل.  بطه بین کیفیت مسؤولیتبررسی را -4

درسری   ی  های استادان با ادرا، دانشرجویان از برنامره   بررسی رابطه بین کیفیت مسؤولیت -8

 پنهان.

های استادان با دستاوردهای دانشجویان از ت صیل برا   بررسی رابطه بین کیفیت مسؤولیت -2

 ی درسی پنهان. برنامهواسطه ادرا، آنان از 

 

 متريرهاي وابسته متريرهاي واسطه متريرهاي مستال

ی استادان:هامسؤولیت  

تدریس 

نظارت 

خدمات اجتماعی 

پژوهشگری 

 بور

 ی درسی پنهان:ادرا، از برنامه

ساختار دانشگاه 

 و  استادانارتبان متقابل

 دانشجویان

 روابط میان فردی دانشجویان با

 دیگر کارکنان و با یک

 

دستاوردهای 

 دانشجویان از ت صیل:

ای حرفه 

شخصیتوسعه 

های عمومیآموزع 

فکری 
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 روش شناسي

هرای اسرتادان، ادرا،    ی بین کیفیت مسرؤولیت  با توجه به این که این پژوهش به بررسی رابطه

پردازد، روع پرژوهش   ی درسی پنهان و دستاوردهای دانشجویان از ت صیل می دانشجویان از برنامه

امل تمرامی دانشرجویان ورودی   ی آماری پژوهش شر  باشد. جامعه آن، توصیفی از نوع همبستگی می

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس و تمامی استادان شاغل در این دانشگاه  80-28سال ت صیلی 

ای انجا  یافت. به این صرورت   ای مرحله گیری دانشجویان با استفاده از روع خوشه بوده است. نمونه

  انسانی یک دانشکده و از هرر دانشرکده   های فنی و مهندسی، علو  پایه و علو که از هر یک از رشته

دو کالس، یکی کارشناسی و دیگری کارشناسی ارشد به صورت تصادفی انتخاب شردند. کرل نمونره    

ا تعداد آنان را بره تفکیرک رشرته و مقطرع ت صریلی نشران       4نفر بود که جدول ) 524دانشجویان 

 دهد: می

 

 در نمونه پژوهش م سهم دانشجويان به تفکي  رشته و ماطع تحصيلي5 جدول

 علو  انسانی علو  پایه فنی و مهندسی 

 8/22% 2/88% 1/24% کارشناسی

 1/21% 2/25% 1/82% کارشناسی ارشد

 

نفرر از اسرتادان    442گیری از استادان نیز به روع تصادفی ساده انجا  یافت که در نهایت  نمونه

 ا آمده است: 8نیز انتخاب شدند. تعداد دانشجویان و استادان به تفکیک جنسیت در جدول )
 

 م نمونه دانشجويان و استادان به تفکي  جنسيت2 جدول

 زن مرد 

 2/54% 2/12% دانشجویان

 2/28% 8/10% استادان

 

ا، 8002هرای اسرتادان ویلیرامز )    آوری اطالعات از پرسش نامره کیفیرت مسرؤولیت   برای جمع

ا و دسرتاوردهای دانشرجویان بردجرز و    8040) 4ی درسی پنهان ایرانگرو  ادرا، دانشجویان از برنامه

ها به دلیل عد  نیاز در پژوهش حاضر و یا  ا استفاده شده است که برخی از مقیاس8005همکاران )

 عد  تناسب با شرایط فرهنگی کشور حذ  گردید.  

های ت لیل گویه و ت لیل عامل م اسربه گردیرد.    ها با استفاده از روعروایی این پرسش نامه

 

1-Irungu 
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ها در هر مقیراس، در   ج روع ت لیل گویه به صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گویهنتای

فزار لیزرل و با  نر  ا آمده است. نتایج روع ت لیل عامل تاییدی )روایی سازها با استفاده از2جدول )

هرر   دهرد کره   روع رگرسیون نند متغیره، در جداول مربوطه )پیوستا آمده است. نتایج نشان می

 باشند. دا  از ابعاد متغیرها از روایی مناسبی برای تبیین آن متغیرها، برخوردار میک

 

 م طيف ضرايب همبستگي سئواالت با نمره کل ماياس مربوطه9 جدول

های  مسؤولیت 

 استادان

ی  ادرا، از برنامه

 درسی پنهان

دستاوردهای دانشجویان 

 14/0 -28/0 81/0 -24/0 21/0 -28/0 همبستگی از ت صیل

 004/0 004/0 004/0 سطح معناداری

 

انجرا    م اسبه پایایی درونی و بیرونی ابزارهای پژوهش نیز با استفاده از روع آلفای کرونبراا 

ا مرنعکس  1نامه بود. نتایج در جردول )  پذیرفت که ضرایب آلفای کرونباا نشانگر پایایی سه پرسش

 شده است.

 

 ها از ماياسم ضرايب آلفاي کرونباخ هر ي  4 جدول

های  مسؤولیت 

 استادان

ی درسی  ادرا، از برنامه

 پنهان

دستاوردهای دانشجویان از 

 11/0 22/0 24/0 آلفای کرونباا ت صیل

 

ها حضرور یافتره،    با هماهنگی به عمل آمده با مسؤوالن دانشگاه و اساتید، در هر یک از کالس

های اسرتادان و   های کیفیت مسؤولیت نامه پس از بیان اهدا  پژوهش و ارائه توضی ات الز ، پرسش

نامره دسرتاوردهای    ی درسی پنهان بین دانشجویان سال آخرر و پرسرش   ادرا، دانشجویان از برنامه

 دقیقه جمع آوری گردید.   80انشجویان از ت صیل بین استادان توزیع و پس از د

 

 هاي تجايه و تحليل اطالعات روش

برای بررسی ارتباطات موجود در مدل پیشنهادی ت قی  از رگرسیون ننرد متغیرره بره روع    

مسیرهای موجود ا استفاده شد و برای بررسی 4821)4بارون و کنی زمان و بر اساس مدل متوالی ه،

 در مدل مراحل زیر اجرا شد:

  زاد نهایی: در این مرحله متغیر کیفیت  زاد اولیه با متغیر درون بررسی رابطه متغیر برون

زاد  عنوان درون زاد و متغیر دستاوردهای دانشجویان به عنوان متغیر برون های استادان به مسؤولیت

 

1- Baron & Keni 
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 زاد انجا  گرفت. زاد بر درون متغیر برون   یتمحیرنهایی در نظر گرفته شد. این مرحله جهت بررس

 ای: در ایرن قسرمت متغیرر کیفیرت      زاد اولیه با متغیر واسرطه  بررسی رابطه متغیرهای برون

درسری پنهران    ی  زاد اولیه و ادرا، دانشجویان از برنامره  عنوان متغیر برون های استادان به مسؤولیت

 شدند. ای در نظر گرفته  عنوان متغیر واسطه به

  زاد: در ایرن قسرمت    زاد با کنترل متغیرر بررون   ای با متغیر درون بررسی رابطه متغیر واسطه

زاد و متغیرر دسرتاوردهای دانشرجویان از     عنوان متغیرر بررون   زاد اولیه و متغیر واسطه به متغیر برون

ه، ننرین   مستقی، متغیرهای واسطه و   زاد اولیه در نظر گرفته شدند تا تمحیر عنوان درون ت صیل به

 زاد اولیه بر متغیر دستاوردهای دانشجویان از ت صیل به دست آید. برون

  سره  ی یک به مرحله ی زاد از مرحله مقدار کاهش ضرایب رگرسیون متغیرهای برونبررسی :

. اگرر  شرد بررسری   سهزاد از مرحله یک به مرحله  بینی متغیر برون پیشضریب در این مرحله مقدار 

گری کامل است، اگرر کاهشری    به صفر تقلیل یابد واسطهسه  ی یک به مرحله ی هاین مقدار از مرحل

گری وجود دارد ولری کامرل    گری وجود ندارد و اگر کاهش مشهود باشد واسطه مشاهده نشود واسطه

زاد دیگری است کره بایسرتی مردنظر قررار      برونهای متغیر ی نیست که در این صورت نشان دهنده

 .  گیرند

استفاده شد. برا اسرتفاده از    LISRELو  SPSS16عات از نر  افزارهای آماری در ت لیل اطال

، رگرسیون نند متغیرره انجرا  شرد و در نرر  افرزار      SPSS16اطالعات خا  وارد شده در نر  افزار 

LISREL  دل مرورد بررسری قررار    و بررازع مر  از ماتریس همبستگی متغیرهای مدل استفاده شد

 .گرفت

 

 آمار توصيفي

ا مشخص است که بین تدریس استادان و ارتبان متقابل استادان و دانشرجویان،  5جدول ) بر اساس

ای دانشررجویان، نظررارت اسررتادان و دسررتاوردهای فکررری  ترردریس اسررتادان و دسررتاوردهای حرفرره

دانشجویان، خدمات اجتماعی و پژوهشگری استادان، خدمات اجتمراعی اسرتادان و ارتبران متقابرل     

دیگرر،   ن، ساختار دانشگاه و روابط میان فرردی دانشرجویان برا کارکنران و یرک     استادان و دانشجویا

ی شخصری   ای دانشرجویان و توسرعه   ارتبان متقابرل اسرتادان و دانشرجویان و دسرتاوردهای حرفره     

 دانشجویان و دستاوردهای فکری آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بین سراختار دانشرگاه و ارتبران متقابرل اسرتادان و دانشرجویان، ارتبران متقابرل اسرتادان و          

دانشجویان و روابط میان فردی دانشرجویان برا کارکنران و یرک دیگرر، ارتبران متقابرل اسرتادان و         

هرای عمرومی و    ای دانشرجویان و آمروزع   هرای عمرومی، دسرتاوردهای حرفره     دانشجویان و آموزع

ی منفری و معنراداری وجرود دارد. برین بقیره       انشجویان و آموزع عمومی رابطهی شخصی د توسعه
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 ی معناداری وجود ندارد.  متغیرها رابطه

 
 م ميانگين، انحراف استاندارد و همبستگي متريرهاي مدل1 ول جد

ف
ردی

 

 میانگین متغیر
ان را  

 استاندارد
4 8 2 1 5 1 2 2 8 40 44 

            12/0 2/1 تدریس 4

           -40/0* 54/0 2/5 نظارت 8

2 
خدمات 

 اجتماعی
1/2 21/0 01/0- 05/0-         

 

         44/0* -05/0 02/0 58/0 8/2 پژوهشگری 1

5 
ساختار 

 دانشگاه
2/1 52/0 01/0 08/0- 02/0 15/0-       

 

1 
ارتبان 

متقابل 

 و استادان

 دانشجویان

2/2 88/0 **45/0 01/0 **42/0 02/0 *40/0-      
 

2 
روابط میان 

 فردی
2/5 12/0 02/0 04/0 04/0- 02/0- **42/0 **48/0-     

 

2 
دستاوردهای 

 ای حرفه
2/1 58/0 **12/0 04/0 05/0- 08/0- 08/0 **82/0 04/0    

 

8 
توسعه 

 شخصی
2/5 21/0 04/0 01/0- 02/0- 01/0- 04/0- 01/0 04/0 02/0   

 

40 
ی ها آموزع

 عمومی
2/2 14/0 02/0- 05/0- 02/0- 04/0 05/0- **42/0- 04/0 *40/0- *04/0-  

 

44 
دستاوردهای 

 فکری
8/2 51/0 02/0- **41/0 04/0 02/0 04/0- 01/0 04/0 58/0 **48/0 04/0 04/0- 

* P<.05 ** P<.01 

 

 اي آمار ماايسه

دهد که میانگین هر یرک از متغیرهرای مردل     ا نشان می1ی متغیرهای مدل در جدول ) مقایسه

در دانشجویان مرد باالتر از دانشجویان زن بوده اما در هیچ یک از متغیرهای مردل تفراوت برین دو    

 گروه معنادار نیست.  
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 م ماايسه متريرهاي مختلف مدل در دانشجويان زن و مرد 6 جدول

 متغیر
 ان را  معیار میانگین

 t درجه آزادی
سطح 

 زن مرد زن مرد معناداری

 11/4 22/4 81/2 11/1 تدریس

528 

88/0 442/0 

 425/0 -22/4 82/4 42/4 54/1 40/1 نظارت

 215/0 -55/4 28/4 81/4 42/2 02/1 خدمات اجتماعی

 148/0 -88/2 21/4 20/4 25/2 15/1 پژوهشگری

 144/0 -42/0 21/4 81/4 21/5 21/1 ساختار دانشگاه

 824/0 -22/8 45/4 01/4 02/2 58/1 و دانشجویان استادانارتبان متقابل 

روابط میان فردی دانشجویان با 

 کارکنان و با یکدیگر
12/5 82/1 18/4 22/4 45/4 125/0 

 021/0 -02/0 21/4 42/4 12/1 81/1 ای دستاوردهای حرفه

 812/0 -18/4 81/4 48/4 14/1 88/5 توسعه شخصی

 412/0 -21/4 24/4 82/4 21/2 81/1 ی عمومیها آموزع

 148/0 -21/4 11/4 14/4 12/2 42/1 دستاوردهای فکری

 

دهد که میانگین هر یک از متغیرهرای مردل در دانشرجویان کارشناسری      ا نشان می2جدول )

ارشد باالتر از دانشجویان کارشناسی بوده، اما در هیچ یک از متغیرهای مدل تفراوت برین دو گرروه    

 معنادار نیست. 
 

 م ماايسه متريرهاي مختلف مدل در دانشجويان مااطع تحصيلي مختلف 1 جدول

 متغیر
درجه  ان را  معیار میانگین

 آزادی
t 

سطح 

 کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی معناداری

 12/0 18/0 51/1 01/1 تدریس

528 

11/8 511/0 

 228/0 -22/0 18/0 52/0 88/5 14/1 نظارت

 142/0 85/0 22/0 21/0 41/1 01/2 خدمات اجتماعی

 448/0 28/4 55/0 58/0 22/1 12/2 پژوهشگری

 158/0 28/0 51/0 58/0 22/1 22/5 ساختار دانشگاه

ارتبان متقابل 

و  استادان

 دانشجویان

48/2 14/1 52/0 52/0 22/0- 214/0 

روابط میان فردی 

دانشجویان با 

 کارکنان و با یکدیگر

28/1 22/5 50/0 55/0 22/0 221/0 
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 متغیر
درجه  ان را  معیار میانگین

 آزادی
t 

سطح 

 کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی معناداری

دستاوردهای 

 ای حرفه
82/1 42/5 52/0 50/0 48/4 845/0 

 142/0 05/4 54/0 55/0 81/5 11/1 توسعه شخصی

11/0 22/1 82/2 ی عمومیها آموزع  20/0  44/4-  241/0  

 825/0 -02/4 28/0 21/0 18/1 28/2 دستاوردهای فکری

 

های ت صیلی مختلف با اسرتفاده از روع   مقایسه هر یک از متغیرهای مدل در دانشجویان رشته

انجا  یافت که مشخص گردید براالترین میرانگین در تمرامی متغیرهرای      ت لیل واریانس یک طرفه

ا و کمتررین میرانگین مربرون بره     18/5هرای فنری و مهندسری )    مدل مربون به دانشرجویان رشرته  

ها فقط در متغیرهرای ارتبران    ا می باشد که تفاوت بین گروه41/2های علو  پایه ) دانشجویان رشته

ای معنرادار اسرت. آزمرون شرفه نیرز بره منظرور         دستاوردهای حرفهمتقابل استادان و دانشجویان و 

های ت صیلی در ابعاد ارتبان متقابل اسرتادان و دانشرجویان و دسرتاوردهای     مقایسه دو به دو رشته

ای انجا  یافت که مشخص گردید تنها در متغیر ارتبران متقابرل اسرتادان و دانشرجویان برین       حرفه

ی فنری و  هرا  ای برین رشرته   انسانی و در متغیر دستاوردهای حرفه های فنی و مهندسی و علو  رشته

 مهندسی و علو  پایه تفاوت معنادار وجود دارد.

 

 تحليل مدل

ی  ی رگرسیون را برای تعیین سرطح واسرطه گرری ادرا، از برنامره     ا سه معادله40و  8، 2جداول )

ی  ی اول بررسری رابطره   توان دریافت کره در مرحلره   دهد. بر طب  جداول می درسی پنهان نشان می 

زاد دسرتاوردهای دانشرجویان از ت صریل     های استادان و متغیرر درون  زاد مسؤولیت متغیرهای برون

بینری   زاد تدریس، نظارت، خدمات اجتمراعی و پژوهشرگری پریش    خص است که متغیرهای برونمش

 ی مثبت و معنادار دستاوردهای دانشجویان از ت صیل می باشند.   کننده

ای ادار، از  زاد و متغیرهرای واسرطه   ی برین متغیرهرای بررون    ی دو  بررسری رابطره   در مرحلره 

متغیرهای تدریس، نظارت، خدمات اجتماعی و پژوهشگری درسی پنهان مشخص است که  ی  برنامه

های مثبرت و معنرادار متغیرهرای سراختار دانشرگاه و ارتبران متقابرل اسرتادان و          بینی کننده پیش

بینی کننده منفی و معنادار متغیر روابط میان فرردی دانشرجویان برا یرک دیگرر       دانشجویان و پیش

 باشند. می

درسری پنهران برا     ی  ای ادرا، از برنامه بین متغیرهای واسطه ی ی سو  بررسی رابطه در مرحله 

زاد مشرخص اسرت کره     متغیرهای دستاوردهای دانشجویان از ت صیل برا کنتررل متغیرهرای بررون    
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ی مثبرت و معنرادار    بینری کننرده   متغیرهای تدریس، نظارت، خدمات اجتماعی و پژوهشگری پریش 

زاد نشران داد کره    باشند. کنترل متغیرهای بررون  متغیرهای دستاوردهای دانشجویان از ت صیل می

متغیرهای ساختار دانشگاه، ارتبان متقابل استادان و دانشجویان و نیز روابط میان فردی دانشجویان 

ی معنرادار متغیرهرای دسرتاوردهای دانشرجویان از      بینری کننرده   طور مستقی، پریش  با یک دیگر به

 باشند. ت صیل می

ی سو  نتایج زیرر بدسرت    ی اول تا مرحله ضرایب رگرسیون از مرحله با بررسی و مقایسه میزان

 آمد:

 زاد: ضریب رگرسیون رابطه مسؤولیت تدریس استادان با متغیرهای درون 

   بوده که ایرن ضرریب در حالرت ترمحیر     12/0ای دانشجویان از ت صیل،  دستاوردهای حرفه ا4

 کاهش یافته است؛ 45/0مستقی، به 

مسرتقی،     بوده که این ضریب در حالت ترمحیر  24/0از ت صیل،  توسعه شخصی دانشجویان ا8

 کاهش یافته است؛  02/0به 

مسرتقی، بره      بوده که ایرن ضرریب در حالرت ترمحیر     45/0ی عمومی دانشجویان، ها آموزع ا2

 کاهش یافته است؛ 08/0

   بروده کره ایرن ضرریب در حالرت ترمحیر       12/0دستاوردهای فکری دانشجویان از ت صریل،   ا1

 کاهش یافته است؛ 48/0، به مستقی

درسری   ی  گری معنرادار متغیرهرای ادرا، دانشرجویان از برنامره     ی نقش واسطه که نشان دهنده

زاد مسرؤولیت تردریس اسرتادان برا دسرتاوردهای دانشرجویان از        پنهان در ارتبان بین متغیر بررون 

 ت صیل می باشد.  

  زاد: متغیرهای درونضریب رگرسیون رابطه مسؤولیت نظارت استادان با 

   بوده که ایرن ضرریب در حالرت ترمحیر     52/0ای دانشجویان از ت صیل،  دستاوردهای حرفه ا4

 کاهش یافته است؛ 48/0مستقی، به 

بوده که ایرن ضرریب در حالرت    28/0دستاوردهای توسعه شخصی دانشجویان از ت صیل،  ا8

 کاهش یافته است؛  40/0مستقی، به    تمحیر

مسرتقی، بره      بوده که این ضرریب در حالرت ترمحیر    21/0نشجویان، های عمومی دا آموزع ا2

 کاهش یافته است؛ 005/0

   بروده کره ایرن ضرریب در حالرت ترمحیر       11/0دستاوردهای فکری دانشجویان از ت صیل،  ا1

 کاهش یافته است؛ 40/0مستقی، به 

درسری    ی که نشان دهنده نقش واسطه گرری معنرادار متغیرهرای ادرا، دانشرجویان از برنامره     
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زاد مسؤولیت نظارت استادان با دستاوردهای دانشجویان از ت صیل  پنهان در ارتبان بین متغیر برون

 می باشد.  

 زاد: ضریب رگرسیون رابطه مسؤولیت خدمات اجتماعی استادان با متغیرهای درون 

   بوده که ایرن ضرریب در حالرت ترمحیر     18/0ای دانشجویان از ت صیل،  دستاوردهای حرفه ا4

 کاهش یافته است؛ 40/0ستقی، بهم

بوده که این ضرریب در حالرت    12/0دستاوردهای توسعه شخصی دانشجویان از ت صیل،  ا8

 کاهش یافته است؛  01/0مستقی، به    تمحیر

مسرتقی، بره      بوده که این ضرریب در حالرت ترمحیر    85/0های عمومی دانشجویان،  آموزع ا2

 کاهش یافته است؛ 41/0

   بروده کره ایرن ضرریب در حالرت ترمحیر       20/0شجویان از ت صیل، دستاوردهای فکری دان ا1

 کاهش یافته است؛ 01/0مستقی، به 

درسی پنهان  ی  گری معنادار متغیرهای ادرا، دانشجویان از برنامه که نشان دهنده نقش واسطه

زاد مسؤولیت خدمات اجتماعی اسرتادان برا دسرتاوردهای دانشرجویان از      در ارتبان بین متغیر برون

 ت صیل می باشد.  

 زاد: ضریب رگرسیون رابطه مسؤولیت پژوهشگری استادان با متغیرهای درون 

   بوده که ایرن ضرریب در حالرت ترمحیر     12/0ای دانشجویان از ت صیل،  اوردهای حرفهدست ا4

 کاهش یافته است؛ 02/0مستقی، به 

بوده کره ایرن ضرریب در حالرت     22/0دستاوردهای توسعه شخصی دانشجویان از ت صیل،  ا8

 کاهش یافته است؛  02/0مستقی، به    تمحیر

مسرتقی، بره      این ضرریب در حالرت ترمحیر   بوده که  24/0ی عمومی دانشجویان، ها آموزع ا2

 کاهش یافته است؛ 42/0

   بروده کره ایرن ضرریب در حالرت ترمحیر       28/0دستاوردهای فکری دانشجویان از ت صیل،  ا1

 کاهش یافته است؛ 05/0مستقی، به 

درسری   ی  گری معنادار متغیرهای ادرا، دانشرجویان از برنامره   ی نقش واسطه که نشان دهنده

زاد مسؤولیت پژوهشگری استادان برا دسرتاوردهای دانشرجویان از     ن بین متغیر برونپنهان در ارتبا

ا بره دسرت   4باشد. با حذ  مسیرهای غیر معنادار مدل نهایی به صورت نمودار شماره ) ت صیل می

 آمده است:
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هاي استادان بيني دستاوردهاي دانشجويان از تحصيل بر اساس مسؤوليت م مياان پيش9 جدول  
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هاي  درسي پنهان بر اساس مسؤوليت ي  بيني ادراک دانشجويان از برنامه م مياان پيش8جدول

 استادان 
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ي  بيني دستاوردهاي دانشجويان از تحصيل بر اساس ادراک آنان از برنامه م مياان پيش59 جدول

 هاي استادان  درسي پنهان و مسؤوليت 
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KHI-Square=386.41, df=22, P-value=0.00000, RMSEA=0.083 

 

  م مدل نهايي دستاوردهاي دانشجويان از تحصيل5 نمودار

 

های برازع مدل نهایی پرداخته است، مقادیر خطای  ا که به بررسی شاخص44)  براساس جدول

RMSEA  وSRMR   در حد قابل قبول و مقادیر برازع تطبیقریCFI    و غیرر هنجراریNNFI 

 نماید. در حد بسیار باالیی بوده که برازع مدل را تایید می

 

 هاي برازش مدل نهاييم شاخص55 جدول

 ی تناسبها ی آزمونها آماره معیارها و نتیجه گیری مقادیر

 ی مطل  تناسبها شاخص 

02/0  05/0  – 02/0 RMSEA برازع قابل قبول = 
39

 

02/0  08/0- 01/0 SRMR برازع قابل قبول = 
40

 

 ی نسبی تناسبها شاخص 

80/0   84/0- 28/0 NNFI برازع دقی  =
41

 

80/0   84/0- 28/0 CFI برازع دقی  =
42
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 بحث و نتيجه گيري

هرای اسرتادان و متغیرر     زاد مسؤولیت ی متغیرهای برون ی اول رگرسیون که به بررسی رابطه مرحله

زاد تردریس،   که متغیرهرای بررون  زاد دستاوردهای دانشجویان از ت صیل می پردازد نشان داد  درون

ی مثبررت و معنررادار دسررتاوردهای  بینرری کننررده نظررارت، خرردمات اجتمرراعی و پژوهشررگری پرریش

ا، 8004، 4888ا، کوه )4881باشند. این یافته با نتایج ت قیقات تیتوس ) دانشجویان از ت صیل می

ا، کرارینی و  8005) ا، ،ائرو و همکراران  8002ا، لوهمن )8002ا، پیت من )8000گراها  و گیسی )

ا، بردجررز و 8001ا، یررح )8004ا، ایمرررز )4881ا و نیررز مررک کلوسرری تیترروس )8001همکرراران )

  ا ه، سو است.8002ا و میلر)8005همکاران )

درسری پنهران را در پررورع کنجکراوی عقالنری و       ی  ا بهترین شکل برنامه8000اسبروکس )

هرای جدیرد    ی توانایی اکتشا  عالی  نوین و توسعهها را برای  رشد عاطفی خالصه نموده که فرصت

شود که م یطی مطمین را برای کشف سریواالتی   ای فراه، می ها به گونه آورد. این فرصت فراه، می

ی مقابل و در بدترین شرکل،   به وجود می آورد. در نقطه« این من جدید، نه کسی است؟»از قبیل 

هرای منفری در زمینره     ف تفکرر انتقرادی و ارسرال پیرا     درسی پنهان می تواند باعث تضعی ی  برنامه

ا بره  8002) 2ا و ترورنر 8008) 8ا، تورنبرگ8004) 4های عقالنی و منطقی شود. مارگولیس پیگیری

درسی پنهان در نظا  آموزع عالی تمکید ورزیده، ضمن انتقراد بره نظریره     ی  اهمیت توجه به برنامه

درسی پنهان مقراطع ابتردایی و متوسرطه نمروده      ی  ه برنامهپردازان انتقادی که توجه خود را صرفاً ب

آمروزی، اجتمراعی شردن و تغییررات اجتمراعی       ی اصلی مهارت ی آموزع عالی را ص نه اند، عرصه

دانسته اند. به زع، آنان در جوامع صنعتی پیشرفته، تمامی فرآیند تعلی، و تربیرت از کودکسرتان ترا    

عنروان   ی کارکردی آموزع عالی و بره  این اساس در کنار توسعه دانشگاه مورد توجه قرار گرفته و بر

ای برای ت رکات صعودی و در راستای بقای اقتصادی و اجتمراعی، سراختار تعلری، و تربیرت      گزینه

 باالتر از متوسطه )دانشگاهیا به سرعت در حال تغییر می باشد.  

ای  زاد و متغیرهای واسرطه  ی بین متغیرهای برون ی دو  رگرسیون که به بررسی رابطه مرحله

نشران داد کره متغیرهرای تردریس، نظرارت، خردمات         درسی پنهان مری پرردازد،   ی  ادرا، از برنامه

های مثبت و معنادار متغیرهای سراختار دانشرگاه و ارتبران     بینی کننده اجتماعی و پژوهشگری پیش

یرر روابرط میران فرردی     بینری کننرده منفری و معنرادار متغ     متقابل اسرتادان و دانشرجویان و پریش   

ا، 8005ردی )هرا  ا،8002باشند. این یافته با نتایج ت قیقات پیرت مرن )   دانشجویان با یک دیگر می

ا، 8000ا، آسربروکس ) 4882ا، گراتو ) 8040ا، ریئروس ) 8002ا، میلرر) 8005پاسکارال و ترنزینی )

رغر، جسرتجوی    بره ا ه، سو است. 8002ا و ویلیامز )8001ا، یح )8004ا، مورز )8004کوه و هو )

هرای اسرتادان برا روابرط میران فرردی        ی متغیرهرای مسرؤولیت   فراوان نگارندگان در خصوص رابطه
 

1- Margolis     2- Thornberg     3- Turner 
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 دانشجویان پژوهشی یافت نشد.

ی  ای ادرا، از برنامره  ی برین متغیرهرای واسرطه    ی سو  رگرسیون که به بررسی رابطه مرحله

زاد مری   برا کنتررل متغیرهرای بررون    درسی پنهان با متغیرهای دستاوردهای دانشجویان از ت صیل  

ی  بینی کننده پردازد، نشان داد که متغیرهای تدریس، نظارت، خدمات اجتماعی و پژوهشگری پیش

زاد  باشند. کنترل متغیرهای بررون  مثبت و معنادار متغیرهای دستاوردهای دانشجویان از ت صیل می

تادان و دانشرجویان و نیرز روابرط میران     نشان داد که متغیرهای ساختار دانشگاه، ارتبان متقابل اسر 

ی معنرادار متغیرهرای دسرتاوردهای     بینی کننده طور مستقی، پیش به فردی دانشجویان با یک دیگر

ا، ،ائرو و  8002ا، آوندانو )8004باشند. این یافته با نتایج ت قیقات ایمرز ) دانشجویان از ت صیل می

ا، ویلیررامز 8001ل )هررا ا،8000آسرربروکس )ا، 4882ا، گرراتو )8040ا، ریئرروس )8005همکرراران )

 ا همسو است. 8005ا و کوه و همکاران )8002ا، کوه )8002)

تجراربی کره    و ی م رل ت صریل خرود    روی کرد نهنی دانشجویان نسبت به م یط مؤسسره 

ای در کسرب دسرتاوردهای آنران     نماید، نقش برجسته ها فراه، می کنند م یط برای آن احساس می

تواند داشته باشد. بدین صورت که از دیردگاه دانشرجو، اگرر م ریط دانشرگاه در جهرت رشرد و         می

  هرای ت صریلی، آموزشری و فکرری دانشرجو، شررایطی مسراعد را فرراه، نمایرد؛          ی کیفیرت  توسعه

یلی دهد؛ بره وی   لهای هنری و خالقانه را در وی تقویت کند؛ به او قدرت تفکر انتقادی و ت فیتکی

های خواندن اطالعات را رشد دهد؛ سعی بر رشرد   عنوان یک انسان ارزع و قدر دهد؛ در او مهارت به

، بررای او روشرن نمایرد    رااع  ای و شایستگی شغلی وی داشته باشد و ارزع کراربردی رشرته   حرفه

نگرشی مثبت در دانشجو ایجاد خواهد شد و این نگرع مثبت منجر به احساس رضایت، موفقیرت و  

ای و نهنری   های مختلف رشد فرردی، ت صریلی، حرفره    ت ق  دستاوردهای دانشگاهی وی در زمینه

 وی خواهد شد.

کیفیرت ترالع در رشرد فرردی، نهنری، ت صریلی و          ه، ننین نتایج به دست آمرده برترمحیر  

عنوان عامل مه، دیگر در کسب دسرتاوردها تمکیرد دارد کره ایرن عامرل بره        ای دانشجویان به حرفه

شود. هرنند اکثر  های علمی مورد نیاز در این موسسات مرتبط می مواردی از قبیل وجود زیرساخت

این مؤسسات به دلیل نو پا بودن، عد  استفاده از بودجه و امکانات دولتی، م دودیت در میزان اخذ 

آوری  های علمی مورد نیاز از قبیرل کتابخانره، مرکرز فرن     شهریه و ... قادر به مهیا نمودن زیر ساخت

هرای   های فوق برنامه دانشرگاهی و انجمرن   اطالعات، م یط ورزشی و ه، ننین سامان دهی فعالیت

ن، در ی قابرل تروجهی در دانشرجویا    باشرند، امرا انگیرزه    های دولتی نمی دانشجویی به اندازه دانشگاه

هرای کالسری، فروق     های علمی، پژوهشی و حضور نش، گیرر در فعالیرت   تالع جهت کسب مهارت

 شود.   های دانشجویی دیده می برنامه و انجمن

عنوان ضعیف ترین عامرل، بره تناسرب برین نیازهرا، عالیر  و ترجی رات         انسجا  اجتماعی به
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ی با دیگر اعضای دانشگاه شرامل اعضرای   ی تعامالت کاف واسطه دانشگاه و دانشجویان اشاره دارد و به

ا. هر نند انسجا  اجتماعی 4882، 4تینتو آید ) دست می هیمت علمی، دانشجویان دیگر و کارکنان به

امرا   شرود  منجر به ایجاد یک پارنگی و هماهنگی میان دانشجویان و سایر منابع انسانی دانشگاه می

گرانه با سایر دانشجویان، عد  ارتبان مرؤحر و   یتعد  وجود تعامالت مناسب، دوستانه، نزدیک و حما

پذیر با کارکنان اداری و عد  برقراری ارتبان اجتماعی و تشوی  کننده برا اسرتادان، مرانع از     انعطا 

تواند به دلیل  گردد. این امر می کسب تجارب مفید توسط دانشجو طی مدت ت صیل در دانشگاه می

جویان به منابع انسانی دانشگاه، جهرت ت قر  دستاوردهایشران    عد  اعتماد، اعتقاد و اطمینان دانش

آموزشی نسبتاً  -ی تعامالت اجتماعی و نیز سطح علمی  باشد و یا ریشه در ضعف کارکنان در زمینه

 ها داشته باشد. ها در مقایسه با سایر دانشگاه پایین استادان این دانشگاه

د در بازار کار، نیاز به نیروی انسانی متخصص های موجو طور کلی، در اقتصاد جهانی و رقابت به

های تخصصی و عمومی براالیی جهرت انعطرا  پرذیری، سرازواری و کرار در طیرف         است که مهارت

هرای تخصصری،    ای از مشاغل را داشته باشد. این نیروی انسانی بایسرتی عرالوه برر مهرارت     گسترده

ت مرل در مقابرل ابهرا  و عرد       های عمومی ه، نون اعتمراد بره نفرس، شایسرتگی تغییرر،      مهارت

هرای یرادگیری از تجرارب     اطمینان، یادگیری مداو ، تمایل به نالش در آوردن مفروضرات، توانرایی  

عنوان آخرین نهاد آموزشری قبرل    ها به شته باشد. به همین خاطر از دانشگاهدامدیریتی  شغلی و خود

ها و رشد یرافتگی را در دانشرجویان خرود بره      رود که این مهارت از ورود افراد به بازار کار، انتظار می

هرای تخصصری و    وجود آورند. بنابراین دانشجویان سعی در انتخاب دانشگاهی دارند که این مهرارت 

دهد که نیرروی انسرانی متخصرص مرورد      ها به وجود آورد و بازار کار نیز ترجیح می عمومی را در آن

هرا   تممین نماید که اهمیت خاصی به رشد این ویژگیهایی  ی دانشگاهها نیاز خود را از دانش آموخته

 دهد. در دانشجویان خود می
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 پيوست هاي جدول
 

 هاي استادانجدول )الف(م روايي سازه پرسش نامه مسؤوليت

 بار عاملی  هاگویه های استادان ابعاد مسؤولیت

 تدریس

4 50/0 

8 21/0 

2 12/0 

1 18/0 

5 20/0 

1 80/0 

 نظارت

2 21/0 

2 84/0 

8 12/0 

40 55/0 

44 22/0 

 خدمات اجتماعی

48 82/0 

42 85/0 

41 21/0 

45 81/0 

41 18/0 

42 28/0 

42 12/0 

 پژوهشگری

48 28/0 

80 1 2/0 

84 88/0 

88 14/0 
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 درسي پنهان ي  جدول ) (م روايي سازه پرسش نامه ادراک از برنامه

ی  ابعاد ادرا، از برنامه

 درسی  

 پنهان

 بار عاملی هاگویه

 ساختار

4 12/0 

8 81/0 

2 50/0 

1 22/0 

5 10/0 

1 22/0 

2 80/0 

2 85/0 

8 22/0 

40 21/0 

44 11/0 

48 12/0 

42 50/0 

41 50/0 

45 22/0 

41 10/0 

42 18/0 

42 12/0 

48 22/0 

80 88/0 

 ارتبان استادان و دانشجویان

84 21/0 

88 85/0 

82 21/0 

81 22/0 

85 51/0 

81 10/0 

82 81/0 

82 52/0 

88 22/0 
20 88/0 
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ی  ابعاد ادرا، از برنامه

 درسی  

 پنهان

 بار عاملی هاگویه

24 12/0 

28 82/0 

22 22/0 

21 88/0 

25 12/0 

21 81/0 

22 50/0 

22 21/0 

28 81/0 

ارتبان دانشجویان با 

 کارکنان و با یک دیگر

10 28/0 

14 28/0 

18 1 2/0 

12 88/0 

11 28/0 

15 11/0 

11 81/0 

12 22/0 

12 58/0 

18 21/0 

50 81/0 

54 10/0 

58 18/0 

52 12/0 

51 12/0 

55 55/0 

51 22/0 

52 55/0 

52 84/0 

58 28/0 

10 10/0 
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 دانشجويان از تحصيلجدول )ج(م روايي سازه پرسش نامه دستاوردهاي 

 بار عاملی  هاگویه های استادان ابعاد مسؤولیت

 ایدستاورد حرفه

4 50/0 

8 21/0 

2 81/0 

1 50/0 

5 21/0 

 توسعه شخصی

1 58/0 

2 11/0 

2 82/0 

8 22/0 

40 22/0 

44 88/0 

 ی عمومیها آموزع

48 12/0 

42 22/0 

41 28/0 

45 12/0 

41 50/0 

42 10/0 

42 21/0 

 دستاورد فکری

48 84/0 

80 82/0 

84 58/0 

88 28/0 

82 50/0 

 


