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ييمثبه.ومعنهادارتوسهعهکننهدهبینهیيدانشجویانپیشبرنامهدرسیتجربهشده

شایستگیرهبريآناناس..

مده  مهادهده    ،اثدر بشیدي   ،ي شایسدگیي رهردري   توسدهه  ،برنامه درسي تجربه شده   ها:واژهکلید

 .ساخگاري



م دمهوبیانمسأله

ي عطف ورود دانیجویان به  هاي تشصصي و نقطه عاهي به عنوان مرکز و محور آموزشآموزش 

آموخگیان  هایي که دانش هاي مشگلف در آنان است. یکي از شایسگیي بازار کار، به دنرا  رشه مهارت

هداي   شدود شایسدگیي   اي شان یاري داد  و باعد  موفقتگیدان مدي    دانییا  را در انجام وظایف حرفه

ن، شامل خودآگاهي، کار گروهي، اصو  رهرري، میدارکت بدا امگعاعدات مگهدهد و  تدر       رهرري آنا

ي اصلي نظام آموزشي، تربتت شهرونهاني اسدت کده وامده شدرای       باشه. به عرارت دییر، وظتفه مي

هاي منحصدر بده    الزم دانیي، مهارتي و نیرشي براي زنهگي در مامهه باشنه، بنابراین یکي از چاهش

هدایي بدا    نسلي از دانیجویان است که قادر به زنهگي در محدت   پرورش آموزش عاهي، فرد مسؤوالن

ي فرهنیي و امگعاعي باشنه )الوهدي و   آوري و تحوالت پتچته  هاي مگنوع، تغتترات سریع فن ارزش

یافگه و مگهاهي از طریق تربتت رهرران متسر خواهه  اي توسهه یابي به مامهه (. دست2111، 2ریکورد

ها و تغتترات مهدان مامهده را بده     ین مامهه، نتازمنه رهرراني است که بگواننه هعیام با چاهششه. ا

سوي تهاهي سوق دهنه. مؤسسات آموزش عاهي نتز بایده دانیدجویان را مهدت موفقتدت در مهدان      

، 2111 ،3، گدرین و مدد دیده   1002، 1هداي آمریکدا   ها و دانیدیا   پتچته  تجهتز کننه )انجعن کاهج

 در رهردري  شایسگیي رشه به (. تومه2110، 6؛ رودوهف1002، 5، مني بي 1002، 4یرانکرس و دی

. تأثترگذار باشدنه  تغتترات بر بگواننه که کنه مي تأکته رهرران از مهیهي نسل تربتت بر دانیجویان،

حدل مسدأهه    اصدو  رهردري،   کدار گروهدي،   خودآگاهي، رشه ها، ارزش بر تأکته رهرران، این ویژگي

 دانیجویان واقع در(. 1001 ،2کومتوز)باشه  مي در امگعاعات مگههد و پتوسگیي با امگعاعمیارکت 

 آمدوزش  طریدق  از که ، امري(2110, رودوهف) شونه آماد  آینه  در رهرري نقش پذیرش مهت بایه

  (.2112 دیه، مد و گرین) باشه مي پذیر امکان عاهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lavelle & Rickord    2. Association of American college and university 

3. Green& Mcdade    4. Cress& Others   5. Manyibe 

6. Rudolph      7. Komives  
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هدا،   ارتراطدات اثدربشش، تقویدت صد حتت    هاي رهردري باعد     آموزش دانیجویان در مهارت

هداي   شایسدگیي  شدود. توسدهه   هاي مگندوع مدي   ي ارتراطات بتن فردي آنان با افراد و فرهنگ توسهه

شود و به بسد  و گسدگرش    مي یانفرآینهي است که باع  بلوغ و رشه دانیجو 2رهرري دانیجویان

هداي   بر چاهشکنه که  هایي مي رتآنان را به مز مها( 1004، 1)دي کنه کعد مي آناناسگههادهاي 

فرصگي مهت توانعنهتر شهن  ها بایه این آموزشدشوار تسل  یابنه و به رشه هعه مانره نایل آینه. 

، 3)بدویر  نعاینده  يهداي کده امگعداع    ها و مقابله بدا چداهش   دانیجویان در راسگاي اسگفاد  از فرصت

ریدق داندش، نیدرش، مهدارت و رفگدار      هاي رهرري از ط در این پژوهش، باهنهگي شایسگیي(. 2192

 ،هأهارتردا  و حدل مسد    ،کدار گروهدي   ،اصو  رهردري ، خودآگاهيشود و شامل  رهرري سنجته  مي

 بده مهنداي   هدا،  این شایسدگیي  ي و پتوسگیي با امگعاع مي باشه. توسهه میارکت با موامع مشگلف

مدهیریت محدت  دانیدکه ،    هاي رهرري دانیجویان توس   قابلتت رشه فراهم نعودن شرای  مساعه

 است. ت علعيأبرنامه درسي و اعضاي هت

هدا در   هداي درسدي و متدزان اثربشیدي آن     بهون تردیه، در متان عناصر آموزش عاهي، برنامده 

ها و مؤسسات آموزش عاهْي در توفتدق یدا شکسدت ایدن مؤسسدات نقدش کلتدهي و بسدتار          دانییا 

هداي رهردري    ي شایسدگیي  رسده کده بدراي توسدهه     ر ميکنه. بنابراین به نظ  اي ایفا مي کننه  تهتتن

هاي دانش، توانش و نیدرش آندان در    باشه که به تعامي منره ي درسي مي دانیجویان، نتاز به برنامه

ي مامهده مجهدز بده     بهه رهرري تومده خدام مردذو  داشدگه، آندان را بده عندوان رهردران آینده          

نعاي متزان پتیدرفت و    هاي درسي آینه تعام نامههاي الزم رهرري نعایه. بر ها و توانعنهي شایسگیي

چنتن با تومده بده    ها به نتازهاي در حا  تغتتر مامهه هسگنه. هم گو بودن دانییا  انهکاسي از پاسخ

هاي مشگلف در حا  وقدوع اسدت، رسداهت مسگنهسدازي،      ها و تغتترات شیرفي که در عرصه نوآوري

هاسدت   هاي درسي سازمان یافگه و مهرن، بده عهده  دانیدیا     ها در قاهب برنامه ي یافگه ترویج و ارائه

(، برنامه درسي عرارت از مجعوعده رویدهادهاي از قردل    1001(. از نظر آیزنر )2326پور ظهتر،  )تقي

اي از فراگتران در  یابي به نگایج آموزشي براي ید یا مجعوعه بتني شه  است که به قصه دست پتش

 انه. نظر گرفگه شه 

توان در ععدل مطدرن نعدود     ز تهاریف مگههد و مشگلف، سه نوع برنامه درسي را مينظر ا صرف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Student Leadership Development   2. Day   3. Boyer 

4. Specified Curriculum 
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)مدد کورمتدد و    4(: اوهتن نوع برنامه درسي با عناوین برنامه درسي تصریح شده  2395)محعهي، 

(، 1003؛ ویدن و بدروس   2323؛ مهرمحعدهي،  1004؛ بداتلر،  2111)پوسنر،  2رسعي 2111مورفي، 

)آکدر،   4(، قصده شده   1003)ستسدل،   3ریدزي شده    (، طدرن 2112لسون، )وی 1آشکار یا نوشگه شه 

شود. این برنامده    ( توصتف مي1003، 6، مارش و ویلتس1003)پرایهوکس،  5( و طراحي شه 1003

بتاموزنده )روبتگدا  و    رود فراگتران آن را شود و انگظار مي توس  نظام آموزشي و طراحان تهوین مي

( و شامل اههاف، تواهي و مدواد  1003 1؛ ستسل2111، 9و مورفي (، )مد کورومتد2116، 2ماکسو 

ترین سطح برنامه درسي است  (. این نوع برنامه درسي پایتن2111، 20آموزشي مکگوب است )پوسنر

که محگوا را براساس دیهگاههاي کساني که مگههه بده تدهوین چندتن اسدنادي هسدگنه، توصدتف و       

 (.1003کنه)ستسل،  تجویز مي

؛ 1003)ستسدل،   22برنامه درسي با عنداویني ماننده برنامده درسدي منگقدل شده        دومتن نوع

)ویلسدون،   24مورد اسدگفاد   (،1003) 23، آکر1003)وین و بروس،  21(، امرا شه 1003پرایهوکس، 

)مدد کورمتدد و    26(، ععل شه 2323(، آموزشي)مهرمحعهي، 2111)پوسنر،  25(، ععلتاتي2112

واقهدا    ( طرقه بنهي شه  است و شامل محگوایي است که مهرسدان 1003مورفي، ، مارش و ویلتس، 

(، ایدن برنامده   1003دهنه و معکن است با طراحي اوهته و اصلي مگفاوت باشه )ستسدل،   آموزش مي

، 22سشدود )پرایدهوک   شود و توس  مهلعان آمدوزش داد  مدي   دهي مي درسي توس  مهیران سازمان

شدود )ویلسدون،    ي حقتقي است که توس  هر مهلم منگقل و به نعایش گذاشگه مي  ( و برنامه1003

 (.  2111؛ پوسنر؛ 2112

 29نوع سوم، برنامه درسي است که بدا عنداویني ماننده برنامده درسدي کسدب یدا تجربده شده          

، مدارش  1003؛ ستسل، 1003، 21؛ وین و بروس2111؛ مد کورمتد و مورفي، 1003)پرایهوکس، 

( توصدتف شده  و مگهلدق بده     1003، آکدر،  2323؛ مهدر محعدهي،   2361، ک ین، 1003و ویلتس، 

ها و  ( و مهرف برداشت2111ها از برنامه درسي است )مد کورمتد، و مورفي،  فراگتران و تجربه آن

هداي حاصدله      و پتیرفتآموزان از قرتل قرار گرفگن در مهرض برنامه درسي امرا شه ادراکات دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Official             2. Overt&Written     3. Designed 

4. Intended             5. Planned     6. Marsh& Willis 

7. Robitaille, D.F. & Maxwell  8. Maccormick& Murphy  9. Ciscel 

10.  Posner      11. Transfered     12. Implemented 

13. Akker      14. Curriculum in use   15. Operational 

16. Enacted      17. Pridox     18. Experienced 

19. Waine&Bruce 
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( برنامه درسي تجربه شده  را  1000)2مد هتن و پنلتنیگون(. 2323هاست )مهرمحعهي،  توس  آن

گترنده و   اد مدي ید کننده و   تجربه مي 1هاي تعریني چه که دانیجویان در زمان شرکت در ستسگم آن

 ه.  ننعای گترد تهریف مي چه که توس  فرآینههاي ششصي قابل تفستر و تهرتر شکل مي آن

( برنامه درسي تجربه شده  توسد  فراگتدران، بداالترین سدطح      1003به اعگقاد وین و بروس )

هدا یدد برنامده     توانتم فرض کنتم که فق  به این دهتل کده دانیدکه    برنامه درسي است، یهني نعي

گتدار  دهه، بلکه بایسگي ملزوماتي را در اخ درسي تهوین شه  عاهي دارنه، یادگتري به سادگي رخ مي

هاست، کیف کننده و ایدن    هاي توسهه را که در دانیکه  در اخگتار آن آنان قرار داد تا برخي فرصت

ها و احساسات مثرت و منفي دانیدجو نسدرت بده     ها، مهارت نتازمنه تومه و دقت در تجارب، نیرش

و  گدردد  باشه که در برنامه درسي تجربه شده  مدنهکس مدي    اش مي کرد خود و محت  دانیکه  ععل

توانه توسهه و پتیرفت و کسب دسگآوردهاي دانیجویان از تحصدتل در یدد دانیدیا  را تحدت      مي

( ابهاد تجدارب دانیدجویان از برنامده درسدي را شدامل      1002تأثتر قرار دهه مد اینس و هعکاران )

 داننه. در بهده هدهف، مدواردي    ههف، کتفتت، محگوا، تکاهتف ارائه شه  و ارزشتابي برنامه درسي مي

چون درک روشن اههاف برنامه درسي رشگه تحصتلي، بتان روشن و دقتق اههاف، تناسب اههاف  هم

اي،  گتدري حرفده   گردد. در بهه کتفتت، نقش برنامده درسدي در تصدعتم    با رشگه تحصتليْ مطرن مي

شود. در بهده   دانش تشصصي، اعگعاد به نفس دانیجویان مطرن مي تصعتم گتري براي آینه ، ایجاد

هداي یدادگتري    دهدي مدنظم و ستسدگعاتتد برنامده درسدي، تناسدب آن بدا تواندایي         ا، سازمانمحگو

دانیجویان، انیتزاننه  بودن آنْ اشار  شه  است. در بهه تکاهتف، تناسب تکاهتف با تواندایي و ع یدق   

گدردد و در بهده ارزشدتابي، تناسدب      دانیجویان و عادالنه بودن حجم و تههاد این تکاهتف مطرن مي

 باشه.   هاي آزمون و ارزشتابي اسگادان با اههاف دور  مه نظر مي حگوا و روشم

 پتامدههاي  توانده  مدي  دانیدجویان  در رهردري  هاي شایسگیي پرورش بر مؤثر عوامل شناخت و تومه

 بهرود گتري، تصعتم هاي مهارت باهنهگي ارتراطي، مهارت چون هایي مهارت بهرود معله از مفتهي

 و کار محت  در انساني پویایي و فردي بتن ارتراطات فهم افزایش پتیرفت، و ارزشعنهي خود حس

 پدرورش  دهتدل  هعدتن  بده (. 2192 ،3کاروسدو ) باشه داشگه پي در را کار محت  در وري بهر  افزایش

 در رهردري  شایسدگیي  ع و  به. باشه مي دانییا  اصلي اههاف ي زمر  در دانیجو رهرري شایسگیي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. McGee & Penlington                         2. Practical systems                        3. Caruso  
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آوردهداي   دسدت  (.2111 ،2بدوون ) اسدت  نتز مطدرن  دانیجو رشه فردي اههاف حوز  در دانیجویان

و  1باشده کده پدتس    دانیجویان شامل متزان پتیرفت آنان در مهت تحقق اههاف مهم آموزشي مدي 

. آموزش ععدومي، ادبتدات، هندر و علدوم     2بنهي کردنه:  ( آن را در پنج گرو  اصلي دسگه1001) کح

. مهارت هداي  4. علوم و تکنوهوژي؛ 3هاي امگعاعي؛  ي و شایسگیيسازي فرد . رشه و به1امگعاعي؛ 

ریدزي درسدي بدا عندوان      کرد مهم در برنامه اي. این نیرش منطرق با روي . شایسگیي حرفه5ذهني؛ 

اسدت کده هدهف آن تلفتدق احساسدات و عواطدف بدا        « ي فراگتدر  برنامه درسي به عندوان توسدهه  »

 ي (. توسددهه1005، 3هددا اسددت )سددایهي  ش آنهدداي شددناخگي و ذهنددي در مهددت پددرور   قابلتددت

شدود و بده    دانیجو مدي  ي توسههفرآینهي است که باع  بلوغ و  4هاي رهرري دانیجویان شایسگیي

ینهي است کده  آ( و در واقع فر1004، 5)دي کنه بس  و گسگرش اسگههادهاي دانیجویان کعد مي

هعده   ي توسدهه وار تسل  یابنه و به هاي دش کنه تا بگواننه بر چاهش خوش تغتترات مي آنان را دست

مانره نایل آینه. هعچنتن فرصگي است مهت توانعنهتر شدهن دانیدجویان در راسدگاي اسدگفاد  از     

 ي توسدهه (. بندابراین  2192، 6آیده )بدویر   هایي که در امگعداع پدتش مدي    ها و مقابله با چاهش فرصت

هدا و   هدا، توانعندهي   شایسدگیي  ي توسدهه  فراهم نعودن شرای  مسداعه  به مهنايشایسگیي رهرري، 

ت ادرسي و اعضداي هتد   ي هاي رهرري در دانیجویان توس  مهیریت محت  دانیکه ، برنامه قابلتت

   .باشه مي علعي

 افدرادي  تربتدت  نتازمنده  اس مي ایران توسهه، انهاز چیم سنه اههاف به تومه از سوي دییر، با

 بدا  مقابلده  مهدت  الزم هداي  توانعندهي  تحصدتلي،  رشدگه  ي زمتنده  در تشصد ْ  بدر  عد و   که است

 و کتفتدت  بدا  درسي برنامه دی تهوین هزوم ههف این باشنه و داشگه نتز را امگعاعي هاي پتچتهگي

 نیدان  را مامهده  محلدي  نتازهداي  با مطابق حا  عتن در و دنتا روز هاي فناوري مهیهترین با مطابق

 برنامده  ویدژ   بده  عداهي،  آموزش مؤسسات در درسي هاي برنامه اهعتت به ر م مگأسفانه اما. دهه مي

 براي الزم هعّت و ت ش حگي و نتست کافي ها آن به تومه متزان دانیجویان، در شه  تجربه درسي

(. 2112 ،2اسگارک و التوکا) است نیرفگه قرار کار دسگور در ها، آن تغتتر و اص ن ارزشتابي، بررسي،

 را دانیدجویان  در رهردري  هاي شایسگیي ماییا  مطاههات، گونه این انجام که رود مي بنابراین انگظار

 ریدزان  برنامده  بدراي  را دانیجویان رهرري هاي شایسگیي با رابطه در مفهومي داد ، چارچوب افزایش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bowen                            2. Peace & Kuh   3. Saidi 

4. Student Leadership Development        5. Day                                   6. Boyer 

7. Stark & Lattuca 
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عداهي   آموزش نظام انهرکاران دست و ریزان برنامه گذاران، ستاست به هعچنتن. کنه فراهم دانییاهي

 سدوق  دانیدجویان  رهردري  رشه توسهه راسگاي در را خود هاي برنامه و ها ستاست تا رسانه مهد نتز

 رشه مهت در را خود دانییاهي هاي برنامه کعد کنه تا دانیجویي امور مهاونان به هعچنتن. دهنه

 .  کننه ههایت دانیجویان در رهرري هاي شایسگیي

یدي برنامده درسدي تجربده     ي بدتن اثربش  بر این اساس، پژوهش حاضر به دنرا  بررسي رابطده 

ي شایسگیي رهرري آنان در دانییا  شتراز در قاهب یدد مده  مهادهده     ي دانیجویان با توسهه شه 

 باشه. ساخگاري مي

 

هايپیشینمروريبرپژوهش

هداي اط عداتي    هداي تشصصدي، پاییدا     هاي علعي، کگابشانده  بررسي محقق در اینگرنت، مجله

راسدگا بدا پدژوهش حاضدر نیدان ندهاد. امدا         سو یدا هدم   هاي زیادي را هم فارسي و انیلتسي، پژوهش

تدوان بده    هاي رهرري را مدي  ي اثربشیي برنامه درسي و شایسگیي هاي انجام شه  در زمتنه پژوهش

 ستم نعود: سه دسگه تق

( 1006) 2مانسدون يدرسیتجربهشهده:ياثربخشیبرنامههادرحوزهال (پژوهش

کرد تحصتلي دانیجویان بر روي نظرات آنان  کنه که برخي از اسگادان اعگقاد دارنه که ععل بتان مي

تحصتلي  دارنه که دانیجویان با ععلکرد ي تهریس اسگادشان اثرگذار است و اظهار مي ي نحو  دربار 

ي تهریس آندان را نهارنده بندابراین در     ي نحو  پایتن )دانیجویان ضهتف( ص حتت نظر دادن دربار 

نعاینه که براي باهنهگي  در معع دانیجویان و نظر دادن بي طرفنه و توصته مي میارکت دادن آنان

  شدود تدا بگدوان بده     کرد تحصتلي باال )دانیجویان معگاز( اسگفاد رهرري، تنها از دانیجویان با ععل

ي ععقدي از محگدواي برنامده     کرد مطاههده  دانیجویان خود راهرر دست یافت. دانیجویانِ داراي روي

هدا دارنده. ایدن در     تري براي رستهن به قابلتدت  درسي، پتیرفت تحصتلي قابل تومه و توانایي بتش

چندهاني برخدوردار   کرد مطاههه سطحي، از پتیرفت تحصدتلي   حاهي است که دانیجویان داراي روي

 (.2392آبادي،  باشنه )ستف و فگح نعي

ي خدود   ( در مطاههده 1002: وگت )يتوسعهشایستگیرهبريهايدرحوزه (پژوهش

هدا و میدارکت آندان در     دریافت که رفگار رهرري دانیجویان بسگیي به تجارب رهرري ششصدي آن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Johnson, V.E 
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نتدز از   (1001(، اشنایهر)2114سگتن)(، آ1002(، اوهعر)1000هاي مگههد دارد. آنهرسون ) موقهتت

 گویه.   هاي مگههد دانیجویان بر روي باهنهگي رهرري آنان سشن مي تأثتر میارکت در موقهتت

يشایسهتگیرهبهرييبیناثربخشیبرنامهدرسیتجربهشدهوتوسعهج(رابطه

انده   تأکتده کدرد   : محققان زیادي بر وي تأثتر مطاههات دانییاهي بدر رشده آکادمتدد    دانشجویان

( دییر مطاههدات  2192، 2125، 1؛ تتنگو2112؛ پاسکارال و ترنزیني، 2110، 2؛ پتس2122)آسگتن، 

هاي بدتن فدردي، امگعداعي     هاي  ترآکادمتکي از معله مهارت توس  محققان حاکي از رشه مهارت

ي  که بر توسدهه  این(. آموزش عاهي ع و  بر 1002، 3باشه )آنگونتو شهن، اصو  اخ قي و رهرري مي

هاي  ترآکادمتکي از معلده هویدت    هاي علعي و فکري دانیجویان تأکته دارد بایه بر مهارت مهارت

؛ پاسدکارال  2113هاي بتن فردي و رهرري، دیهگا  امگعاعي نتز تومه کنه )آسگتن،  ششصي، مهارت

 (.2114، 6ومب؛ فلهمن و نتوک2192، 5تتنگو  ؛2192  ، شه و وایت،4؛ کو2112و ترنزیني، 

 

 اهدافپژوهش

ي دانیدجویان   ي بتن اثر بشیي برنامه درسي تجربه شه  ههف کلي این پژوهش بررسي رابطه 

باشده و اهدهاف    ي سداخگاري مدي   هاي رهرري آنان در قاهب ید مده  مهادهده   ي شایسگیي و توسهه

 مزیي آن عرارتنه از:

 ي بتن مگغترهاي پژوهش؛  بررسي رابطه (2

 ي خود؛  ن از اثر بشیي برنامه درسي تجربه شه  دور  و رشگهادراک دانیجویا (1

 هاي رهرري دانیجویان؛  ي شایسگیي تهتتن متزان توسهه (3

در پتش بتني توسهه  ي دانیجویان ي درسي تجربه شه  اثربشیي برنامه بررس قهرت (4

 شایسگیي رهرري آنان. 

 

روششناسی

ي بتن ادراک دانیجویان از اثر  رابطهکه پژوهش به بررسي  : با تومه به اینروشپژوهش

پردازد، روش پژوهش  هاي رهرري در آنان مي ي شایسگیي بشیي برنامه درسي تجربه شه  و توسهه

 توصتفي و از نوع هعرسگیي است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pace      2. Tinto    3. Antonio 

4. Kuh& Others    5. Tinto    6. Feldman& Newcomb 
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ي دانیجویان دور   مامهه آماري این پژوهش کلتهگیري:جامعهآماري،نمونهوروشنمونه

گتدري از   میغو  به تحصتل بودنه. بدراي نعونده   12-10ه در سا  کارشناسي دانییا  شتراز است ک

درصده   30اسگفاد  شه، به این صورت که ابگها به طورتصادفي 2اي اي مرحله گتري خوشه روش نعونه

هاي علدوم پایده، مهنهسدي، علدوم انسداني و هندرو مهعداري         هاي دانییا  شتراز در گرو  از دانیکه 

هدا و از هدر بشدش، یدد کد س مربدو  بده         درصه بشش 30که  انگشاب شهنه و سپس از هر دانی

ي دانیدجویان   دانیجو برگزیه  شدهنه. از کلتده   194دانیجویان سا  آخر کارشناسي و در مجعوع 

 آوري شه. منگشب اط عات معع

اله (م یهاسمح هقدر این پژوهش دو ابزار مورد اسگفاد  قدرار گرفگنده:   :اباارپژوهش

: براي سنجش اثر بشیي برنامه درسي تجربه شه  از مقتداس  تجربهشدهيبرنامهدرسیساخته

ي شه  مرگني بدر تجربده برنامده درسدي دور  )مدد       ي ارزشتابي برنامه درسي تجربه محقق ساخگه

( اسگفاد  شه. این مقتاس ادراک دانیجویان از اثدر بشیدي برنامده درسدي     1002هنتس و هعکاران،

گزینه اي از نوع هتکرت از طتف بستار مشاهفم تا بستار مدوافقم   5 ي گویه 25تجربه شه  را در قاهب 

ي روایي این مقتاس از تحلتل گویه اسگفاد  شده و بدر اسداس مقدادیر بده       مي سنجه. براي محاسره

دست آمه  از هعرسگیي گویه هاي هر زیر مقتاس با نعر  کل زیدر مقتداس )هدهف برنامده درسدي،      

و  51/0؛ تکداهتف ارائده شده ،    41/0محگدواي برنامده درسدي،     ؛63/0؛ کتفتت برنامده درسدي،   24/0

( روایي این مقتاس مورد تأیته قرار گرفدت. هعچندتن بدراي محاسدره     93/0ارزشتابي برنامه درسي، 

هدا   پایایي از روش آهفاي کرونراخ اسگفاد  شه که مقادیر باالي ضریب آهفاي کرونراخ در زیر مقتداس 

ي پایایي ایدن   (، تأیتهکننه 91/0، ارزشتابي 29/0، تکاهتف 22/0، محگوا 95/0، کتفتت 93/0)ههف 

: بدراي سدنجش توسدهه شایسدگیي     4يشایستگیرهبرييتوسعهنامه (پرسشمقتاس بود. 

( اسگفاد  شده   2116نامه ارزیابي رهرري مقهماتي دانییا  ایاهت ک د) رهرري دانیجویان از پرسش

ي هتکرت از طتف بستار مشداهفم تدا بسدتار     گزینه 5از نوع  گویه و 32نامه نتز داراي  که این پرسش

ي روایي این مقتاس از تحلتل گویه اسگفاد  شه و بر اساس مقدادیر   موافقم بود  است. براي محاسره

، 6/0ي کل زیدر مقتداس) خودآگداهي     به دست آمه  از هعرسگیي گویه هاي هر زیر مقتاس با نعر 

و  51/0، میدارکت بدا امگعاعدات مگهدهد     42/0حل مسدأهه   ،55/0، اصو  رهرري 50/0کارگروهي 

ي  بدراي محاسدره   ( روایي این مقتاس مورد تأیتده قدرار گرفدت. هعچندتن    6/0پتوسگیي با امگعاع، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Multiple Clusting    2. Leadrship Growth Questionnaire(LGQ) 
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هدا   پایایي آن از روش آهفاي کرونراخ اسگفاد  شه که مقادیر ضریب آهفاي کرونرداخ در زیدر مقتداس   

، میارکت بدا امگعاعدات   22/0، حل مسأهه 22/0رهرري ، اصو  21/0، کارگروهي 26/0)خودآگاهي 

 ي پایایي این پرسینامه بود. ( ، تأیتهکننه 24/0و پتوسگیي با امگعاع  25/0مگههد 

بدراي بررسدي   از آمار توصتفي و  1و  2براي تحلتل سواالت  :روشتجایهوتحلیلاطالعات

تون چنه مگغتدر  بده روش مگدواهي    از رگرس 3به سؤا  پتینهادي تحقتق   ارتراطات مومود در مه 

 .  شه زمان اسگفاد  هم



هايپژوهشیافته

مدهو   شایستگیهايرهبريدانشجویاندورهکارشناسیتاچهحداسه. :8سؤال

( نیدان  Q2=3) ي متانیتن ابهاد شایسگیي هاي رهرري را نسرت به مهتار حه مگوس  ( مقایسه2)

حده   که متانیتن ابهاد خودآگاهي، کار گروهي و میارکت با امگعاع از مهتدار  با تومه به این مي دهه

مگوس  باالتر بود  تفاوت مهناداري به دست آمه  اسدت یهندي دانیدجویان ابهداد خودآگداهي، کدار       

از کننه. متانیتن بهه پتوسگیي  گروهي و میارکت با امگعاع خود را باالتر از حه مگوس  ارزیابي مي

باشه، بنابراین دانیجویان، پتوسدگیي   تر بود ، داراي تفاوت مهناداري نتز مي مهتار حه مگوس  پایتن

انه. متانیتن شایسگیي دانیدجویان در اصدو     تر ارزیابي نعود  با امگعاع خود را از حه مگوس  پایتن

سدت نتامده، یهندي    رهرري و حل مساهه از مهتار حه مگوس  باالتر بدود ، امدا تفداوت مهندادار بده د     

دانیجویان اصو  رهرري و حل مسأهه خودشان را در حه مگوس  ارزیابي مي کننه.



حدمتوسط:م ایسهمیانگینابعادرشدشایستگیرهبريبامعیار8جدول

 متانیتن تههاد مگغتر
انحراف 

 اسگانهارد
 t df sigمقهار  (Q2مهتار)

 29/0 55/3 156 خودآگاهي

 

3 

 

42/22 155 0002/0 

 004/0 155 13/1 05/2 21/3 156 کار گروهي

 10/0 155 12/2 01/2 09/3 156 اصو  رهرري

 NS 155 62/2 20/2 22/3 156 حل مساهه

میارکت با امگعاعات 

 مگههد
156 25/3 21/2 23/1 155 03/0 

 02/0 155 36/1 25/2 91/1 156 پتوسگیي با امگعاع
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بدا مهتدار حده مطلدوب      ي شایسدگیي رهردري را   متانیتن ابهاد توسدهه ي  ( نتز مقایسه1مهو  )

(Q3=4نیان مي ) ،که متانیتن اثربشیي کلته ابهاد توسهه شایسگیي رهرري از  با تومه به این دهه

توان اظهدار نعدود    مهنادار شه  است، مي 0002/0تر بود  و تفاوت در سطح  مهتار حه مطلوب پایتن

تدر از حده مطلدوب ارزیدابي      شدان را پدایتن   ي ابهاد شایسگیي رهردري  لتهکه از دیهگا  دانیجویان ک

 انه. نعود 



حدمطلو :م ایسهمیانگینابعادرشدشایستگیرهبريبامیانگینمعیار4جدول

 t df sigمقهار  (Q3مهتار) انحراف اسگانهارد متانیتن تههاد مگغتر

 29/0 55/3 156 خودآگاهي

4 

02/1 155 0002/0 

 0002/0 155 26/21 05/2 21/3 156 گروهيکار 

 0002/0 155 12/23 01/2 09/3 156 اصو  رهرري

 0002/0 155 96/21 20/2 22/3 156 حل مساهه

 0002/0 155 11/22 21/2 25/3 156 میارکت با امگعاعات

 0002/0 155 21/26 25/2 91/1 156 پتوسگیي با امگعاع



کده بده    3 مدهو   بینمتغیرههايپهژوهشوجهوددارد :آیارابطهمعناداري4سؤال

 برنامده  هدهف  کده  اسدت  ایدن  ي دهنه  ي بتن مگغترهاي پژوهش پرداخگه است، نیان توصتف رابطه

 درسي برنامه ارزشتابي و تکاهتف محگوا، کتفتت، با 02/0 سطح در مهناداري و مثرت ي رابطه درسي

 شایسدگیي  ي توسدهه  پتوسدگیي  و میدارکت  مسدأهه،  رهرري، حدل  اصو  گروهي، خودآگاهي، کار و

 ارزشتابي، خودآگداهي،  تکاهتف، محگوا، با مهناداري و مثرت رابطه درسي برنامه کتفتت .دارد رهرري

 ي برنامده  محگدواي . دارد 02/0 سطح در پتوسگیي و میارکت مسأهه، حل رهرري، اصو  کارگروهي،

 حدل  رهردري،  اصو  گروهي، کار خودآگاهي، ارزشتابي، تکاهتف، با مهناداري و مثرت ي رابطه درسي

 و مثردت  ي رابطده  شده   ارائده  تکداهتف  .دارد 02/0 سطح در امگعاع با پتوسگیي و میارکت مسأهه،

 بدا  پتوسدگیي  و میدارکت  مسدأهه،  رهرري، حل اصو  ارزشتابي، خودآگاهي، کارگروهي، با مهناداري

خودآگداهي،   بدا  مهنداداري  و مثردت  ي رابطده  درسدي  ي برنامه ارزشتابي .دارد 02/0سطح در امگعاع

 رهردري  شایسدگیي  ي توسدهه  امگعاع با پتوسگیي و میارکت مسأهه، رهرري، حل کارگروهي، اصو 
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 بدا  مهنداداري  و مثردت  رابطه رهرري شایسگیي ي توسهه ابهاد تعام نهایت در دارد و 02/0 سطح در

.دارنه 02/0 مهناداري سطح در دییر دی

 

 پژوهش متغیرهای همبستگی ضریب :3 جدول

 ارزشتابي تکاهتف محگوا کتفتت ههف ابهاد مگغتر
 خود

 آگاهي

 کار

 گروهي

اصو  

 رهرري
 پتوسگیي میارکت حل مساهه

 

           2 ههف

برنامه
 

ي
درس

 
تجربه
 

شه 
 

          2 **20/0 کتفتت

         2 **66/0 **62/0 محگوا

43/0 **50/0 تکاهتف ** 59/0 ** 2        

40/0 ارزشتابي ** 32/0 ** 52/0 ** 50/0 ** 2       

44/0 خودآگاهي ** 45/0 ** 45/0 ** 32/0 ** 32/0 ** 2      

رشه
 

ي
شایسگی

 
ي
رهرر

16/0 گروهي کار  ** 15/0 ** 34/0 ** 13/0 ** 13/0 ** 19/0 ** 2     

12/0 **50/0 رهرري اصو  ** 49/0 ** 14/0 ** 14/0 ** 12/0 ** 50/0 ** 2    

33/0 مساهه حل ** 30/0 ** 31/0 ** 11/0 ** 11/0 ** 19/0 ** 53/0 ** 62/0 ** 2   

 امگعاعات با میارکت

 مگههد
33/0 ** 11/0 ** 11/0 ** 13/0 ** 13/0 ** 19/0 ** 44/0 ** 54/0 ** 51/0 ** 2  

59/0 **66/0 **20/0 امگعاع با پتوسگیي ** 50/0 ** 50/0 ** 31/0 ** 53/0 ** 51/0 ** 61/0 ** 52/0 ** 2 

* P<0.05            ** p<0.01 

 

کننهدهبینیيدرسیتجربهشدهپیش:آیاادراکدانشجویانازاثربخشیبرنامه3سؤال

توان میاهه  نعود که  مي 2بر اساس شکل باشد يشایستگیرهبريآنانمیمعنادارتوسعه

محگدوا، تکداهتف و   ي درسي و ابهاد آن ماننده هدهف، کتفتدت،     ادراک دانیجویان از اثربشیي برنامه

هداي رهردري آندان و ابهداد آن      ي مثرت، قوي و مهنادار توسهه شایسگیي کننه  بتني ارزشتابي، پتش

)بدا بدار    (، کتفتدت 22/0(. بر این اساس، ابهاد ههف )بدا بدار عداملي    P  ،16/0  =β >02/0باشه) مي

و ارزشدتابي )بدا بدار عداملي      (22/0(، تکاهتف )با بدار عداملي   22/0)با بار عاملي  (، محگوا61/0عاملي 

ي دانیجویان مي باشدنه. هعچندتن    ي درسي تجربه شه  ي مهنادار ابهاد برنامه کننه  (، ترتتن22/0

)بدا بدار عداملي     (، اصو  رهردري 64/0(، کار گروهي)با بار عاملي 52/0ابهاد خودآگاهي )با بار عاملي 

(، و پتوسدگیي بدا   52/0)بدا بدار عداملي     اع(، میارکت با امگعد 60/0)با بار عاملي  (، حل مسأهه96/0

 .باشنه ي شایسگیي رهرري دانیجویان مي ي مهنادار توسهه کننه  ( ترتتن53/0امگعاع )با بار عاملي 
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Chi-Square=173.67, df=43, P-value=0.00000, RMSEA=0.10 
يدرسیدرپیشبینیتوسعهيبرنامه:قدرتادراکدانشجویانازاثربخشی8شکل

هايرهبريآنانشایستگی



 بدرازش  مشگلدف  ، مقدادیر  ISREL8.54افدزار  ندرم  از اسدگفاد   بدا  مده ،  برازش تهتتن براي

 هداي  شداخ   بدودن  باال به تومه با که دریافت توانمي مهو  طرق(. 3شعار   مهو ) شه محاسره

)شاخ  بدرازش   IFI ) )شاخ  برازش تطرتقي(، CFI )شاخ  برازش هنجار شه (، NFI برازش

 بدودن  پدایتن  )شداخ  نتکدویي بدرازش( و   GFI و ي متانیتن رییه( )باقي مانه  RMR ، افزایش(

 مده   کده  دریافت توان)خطاي مجذور متانیتن رییه اسگانهارد شه ( مي SRMR خطاي شاخ 

 .است برخوردار مناسري برازش از مذکور













 کیفی.

 هدف

 محتوا

 تکالی 

 ارزشیابی

پیوستگیبا

 اجتماع

مشارک.با

 اجتماع

 حلمساله

اصول

 رهبري

 کارگروهی

 خودآگاهی

78/0 

رشد

شایستگی

 رهبري
 

23/0 

78/0 

21/0 

78/0 

57/0 

22/0 

12/0 

20/0 

58/0 

53/0 

برنامه 32/0

 درسی

 تجربهشده
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 نهاییمدلبرازش:3جدول

 مقهار شاخ 

NFI
2

 14/0 
1

CFI
 15/0 

GFI
 91/0 

4
IFI
 15/0 

SRMR
 05/0 

 

بحثونتیجهگیري

، بتانیر ایدن اسدت کده از     بررسي ادراک دانیجویان از اثر بشیي برنامه درسي تجربه شه 

 دیه دانیجویان، اثربشیي ابهاد ههف، کتفتت و محگواي برنامه درسي در حه مگوس  بود  و از حده 

تر است و تکاهتف و ارزشتابي نتز پایتن تر از حه مگوس  و حه مطلوب مدي باشده. در    مطلوب پایتن

ي به دست آمه  مي توان چنتن برداشت نعود که از دیهگا  دانیجویان، اههاف برنامده   تومته نگتجه

ن درسي تا حهودي دقتق و روشن بتان شه  است و از طرفي مگناسب با عنوان رشدگه تحصدتلي آندا   

گتدري   مي باشه و هعچنتن آنان مهگقهنه که برنامه درسي مومود توانسگه است به آندان در تصدعتم  

شان کعد کنده و محگدواي برنامده درسدي را نتدز       ي تحصتلي حرفه اي و تصعتم گتري براي آینه 

گادان داننه، اما مهعوال  از تکاهتفي که توسد  اسد   هاي یادگتري خود مي منه و مگناسب با توانایي نظام

ها و ع ئق آنان و هم از نظر حجم و  شود، هم از نظر تناسب این تکاهتف با توانایي براي آنان ارائه مي

هداي امگحدان    تههاد تکاهتف نارضایگي دارنه. هعچنتن محگدواي آزمدون و ارزشدتابي اسداتته و روش    

ي  ي آندان از برنامده  گتري آنانْ هعتیه یکي از د ه ه ها و نیراني هاي دانیجویان و عامدل نارضدایگ  

باشه، اما به طور کلدي، اکثدر دانیدجویان مهگقده بودنده کده برنامده درسدي          ي خود مي درسي دور 

 ها را بر آورد  کنه. نگوانسگه در حه مطلوب نتازها و ع یق آن

ي ایدن بدود کده     دهنده   هعچنتن، نگایج به دست آمه  از شایسگیي رهرري دانیجویان نیدان 

هاي خود را در ابهاد خودآگاهي، کار گروهي و میارکت با امگعداع، بداالتر از    دانیجویان، شایسگیي

تدر از حده مگوسد  و در شایسدگیي اصدو        حه مگوس  و در شایسگیي پتوسگیي با امگعاع، پدایتن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Normed Fit Index  2. Comparative Fit Index      3. Goodness of fit Index 

5. Incremental Fit Index  6. Standardized Root Mean Square Residual 



 ... ي دانیجویان و ي مه  مهادهه ساخگاري اثربشیي برنامه درسي تجربه شه  ارائه      

 

255 

هاي رهرري آنان بده   ید از شایسگیي  انه. اما هتچ رهرري و حل مسأهه در حه مگوس  ارزیابي نعود 

توان دریافت که دانیدجویان تدا حدهودي اسدگههادهاي      است. بر این اساس، ميحه مطلوب نرسته  

ي  انه و فرصت هداي توسدهه   هاي مهیه را آموخگه ها و ع یق خود را شناخگه، مهارت ششصي، ارزش

هدا هعکداري    کننه، از طرف دییر، قادرنه با دییران در امدراي پدروژ    شایسگیي خود را شناسایي مي

چنان که بایده   دهنه و هعچنتن مي تواننه با دییران تهامل برقرار کننه، اما آنکننه و گرو  تیکتل 

انه.در تومته این مطلب بایه  و شایه در شناسایي نتازها و ع یق سایر دانیجویان موفق ععل ننعود 

تر به دنرا  تحقق نتازهاي خود هسدگنه و هعکداري    اضافه کرد که دانیجویان به این دهتل که بتش

هاي خودشان مي باشده، پدتش از    ي توانعنهي ا سایر دانیجویان در مهت رفع نتازها و توسههآنان ب

ي  آن که به دییران قهرت برشینه و به دنرا  ایجاد شایسگیي در دییران باشنه، بده دنردا  توسدهه   

خودآگاهي و مهارت هاي رهرري هسگنه که آنان را از نظر تحصتلي موفق سازد. به هعدتن علدت از   

تدر هسدگنه. یهندي دانیدجویان در      شایسگیي پتوسگیي با امگعاع، از حده مگوسد  هدم پدایتن    نظر 

هاست، باالتر از حه مگوس  ععل کدرد  و   ها تا مایي که به نفع آن میارکت با دییران و تهامل با آن

 را مي طلره ضهتف ععل مي کننه. مایي که قهرداني و قهرت بشیتهن به دییران و نتازهاي آنان

ي دانیدجویان از اثربشیدي هدهف، کتفتدت، محگدوا، تکلتدف و        ي بدتن تجربده   ررسي رابطهاما ب

ي آنان از کتفتت برنامده درسدي    ارزشتابي با شایسگیي هاي رهرري آنان نیان داد که هر چه تجربه

مثرت تر باشه، متزان شایسگیي هاي کسب شه  توس  آنان بتیگر خواهه بود. به طور کلي، متدزان  

ي درسي تجربه شه ، با ابهاد شایسگیي هاي رهرري نیدان داد   ن اثربشیي ابهاد برنامهبسگیي بت هم

 کدارگروهي، اصدو    مثرگدي بدا خودآگداهي،    و مهندادار  ي رابطده  شه  تجربه درسي ي برنامه که ابهاد

 نگدایج  بدا  نگدایج  ایدن  دارد. رهردري  از ابهاد شایسدگیي  امگعاعات، با پتوسگیي و مسأهه حل رهرري،

 ،(2199) 1آهدن  ،(2191) 2دییدران  و شدل  هداي  افگده ی بدا  درسي برنامه ي کتفتت مطاههه از حاصل

 ،(2110) 6ویلهایدت  ،(2195) 5رینهرر مترو کارتي، مد ،(2196) 4مرویا ،(2192 ،2196) 3سههسد

ترتدتن  . باشده  مدي  راسدگا  هدم ( 1001)مارتتن ،(2191) 2بوچارد -بوفارد ،2111) هعتنیز و کوئتن

درسي تجربه شه  در پتش بتني شایسگیي هاي رهرري آنان نتز نیان داد که به طدور  قهرت برنامه 

بدودن   تحقدق  قابدل  و بدودن  سدنجش  قابل بودن، فهم قابل بودن، روشن دانیجویان، دیهگا  کلي از

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Shell& Others    2. Allen       3. Sedlacek 

4. Mboya      5. Maccartthy,myer & Rindrer  6. Wilhite 

7. Boufard 
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 آن، بدودن  نیدر  آینده   اي، حرفه گتري تصعتم به کعد در درسي برنامه کتفتت هعچنتن و اههاف

دهي شه  و مگناسب با اههاف، تکاهتف  باال و محگواي سازمان تشصصي دانش و نفس به اعگعاد دادن

 و باهندهگي  در اي کننده   تهتدتن  هدا، نقدش   ها و محگواي ارزشدتابي  روشن و مگناسب و تناسب روش

 شدود  مدي  فراهم شرایطي نگتجه در .دارنه رهرري هاي مهارت به ویژ  مشگلف هاي مهارت ي توسهه

 دانیدجویي،  مشگلدف  هداي  گرو  با میارکت و هعکاري خود، ضهف و قوت نقا  از خودآگاهي به که

 نتددز درسددي برنامدده ي زمتندده در شدده  انجددام هدداي بررسددي. رسددنه مددي....  و مشگلددف مسددایل حددل

 بسدتاري  کده  نحوي به باشه؛ مي آن کتفتت و درسي برنامه اههاف مهم ماییا  و نقش ي تأیتهکننه 

 سدایر  کده  مهگقهنده  و کننده  مي قلعهاد درسي برنامه عناصر سایر مرکز و محور را ههف محققان از

 هدهف  کده  صدورتي  در اسدت  طرتهدي  بنابراین. شونه مي تنظتم ههف مرناي بر درسي برنامه عناصر

 توانده  مدي  باشده،  بداال  آن، ي یاد شده   ابهاد در دور  کتفتت و باشه الزم  ناي داراي درسي، برنامه

 . شود دانیجویان رهرري هاي شایسگیي و ها مهارت ي توسهه ي کننه  تهتتن

 کدارگروهي  خودآگاهي، مسگقتم و مهنادار ي کننه  بتني پتش شه ، تجربه درسي برنامه محگواي

 پدژوهش  از حاصدل  نگایج است گروهي کار مهنادار ي کننه  بتني پتش تنها تکاهتف و رهرري اصو  و

 راسدگا  هدم  2110 ،1شدتپرو ( 2392)آبدادي  فگح و ستف ،(2110)2گروت دي و پنگترج هاي افگهی با

 اثر بشیدي کتفتدت   چیونیي از تحصتل دور  طي در دانیجویان که ادراکي که مهنا بهین. باشه مي

 بدراي  اصدلي  منردع  توانه مي کننه مي کسب دروس در شه  ارائه تکاهتف محگواي و تهریس ، دور 

 .باشه آنان شایسگیي توسهه

 خدود )رهردري  شایسگیي توسهه ابهاد تعام مسگقتم و مهنادار ي کننه  بتني پتش نتز ارزشتابي 

 امگعداع  بدا  پتوسگیي و مگههد امگعاعات با مسأهه، میارکت رهرري، حل اصو  گروهي، کار آگاهي،

 آسگتن ،(1002) اوهعر ،( 1000) آنهرسون ،(1002) وگت ،(1006)داربي هاي افگهی با که. باشه مي

و  نظدر  مدورد  دور  تحصدتل  از دانیدجویان  ارزشدتابي . اسدت  راسدگا  هم )1001) 3اشنایهر ،(2114)

ي تحصدتل نقدش بده سدزایي در      ي تجزیه و تحلتل آنها از ععلکرد اسگاد و آزمون پایداني دور   نحو 

ارزشتابي برنامه درسي با کتفتت نگایج  ي شایسگیي رهرري دانیجویان خواهه داشت، که اگر توسهه

 ایدن  کنده افدزایش یابده،    دانیجو که از پتیدرفت تحصدتلي کسدب مدي    حاصل از کارکرد و ععلکرد 

 .رسانه خواهه اريی زمتنه این در آنها بتیگر چه هر شایسگیي رهرري توسهه به ها ارزشتابي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pintrich& De Groot    2. Shapiro    3. Ischnaider 
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نگایج پژوهش حاضر به طور کلي، به نقدش و ماییدا  بدي نظتدر برنامده درسدي و بده خصدوم         

 چده کده در نهایدت    ه. بدهین مهندا کده آن   ي درسدي تجربده شده  اشدار  مدي کند       اثربشیي برنامده 

چون ) خودآگاهي، کار گروهدي،   هایي هم هاي رهرري دانیجویان در فهاهتت ي شایسگیي دهنه  شکل

اصو  رهرري، حل مسأهه، میارکت با امگعاعات مگههد و پتوسگیي با امگعاع( مي باشده، آن اسدت   

)هدهف، کتفتدت، محگدوا، تکداهتف و     که شرایطي در دانییا  فراهم شود کده برنامده درسدي از نظدر     

ارزشتابي( براي دانیجو مطلوب شه ، وي را براي کسب شایسدگیي رهردري آمداد  سدازد. بندابراین      

ي دییر در پژوهش حاضر مورد تاکته قرار مي گتدرد، تومده بده برنامده      اي که بتش از هر نکگه نکگه

گتري  را براي کعد به تصعتم هاي درک اههاف رشگه تحصتلي و دور  درسي است که بگوانه مهارت

ي وستهي از دانش تشصصي  ي تحصتلي و اعگعاد به نفس دانیجو باال برد ، گسگر  حرفه اي و آینه 

را برایش فراهم نعایه، و مگناسب با محگواي تکاهتف و آزمون و ارزشتابي، انیتز  اي براي بداال بدردن   

 دن نتازهاي آنان باشه.ي تحصتلي دور  و برآور ي دانیجویان به برنامه ع قه

بر این اساس پتینهاد مي گردد که با تومه به تأثتر مهنادار برنامه درسي تجربده شده  در    .2

ها در کندار واحدههاي موظدف     رشه شایسگیي هاي رهرري، بایه در برنامه درسي مومود در دانییا 

هدا و   مهدارت  کننده   درسي دانیجویان واحههاي درسي با هعتن عنوان پتش بتني شود که تقویدت 

هاي رشه شایسگیي رهرري آنان باشه که در حا  حاضر ماي این واحهها در برنامده درسدي    قابلتت

 دانییاهي خاهي است. 

وگوها  نظر و بح  و گفت هاي کافي و مناسب براي دانیجویان در مهت تراد  ایجاد فرصت .1

ت خود از محت  دانییاهي و برنامده  ها و ادراکا ها، توانایي ي تحصتلي در زمتنه مهارت در طو  دور 

 ساالن، اعضاي هتئت علعي و امور دانیجویي(  درسي ارائه شه  در طي دور . )هم
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