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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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پرباران و همکاران

آنچه را که نسلهای پیشاین انجاار داده اناد تکارار نکنناد؛

مقدمه
شایستگی هاای فاردی و آماادبی بارای عصار توییار و

یعنی تربیت افرادی خالق؛ مثتکر و مکتشف .دوماین هاد

کارآفرینی مراکز علمی و پژوهشی از مؤلفههای جوامع بالنده

تعلیم و تربیت پرورش ذهنهایی است که به جای پاذیرفتن

به شمار میروند .لذا رسالت مراکز آماوزش عاالی منثعاز از

هرچه به آنان عرضه میشود؛ بتوانند آن را نقد کنند و صقت

تعامل استادان ،مدیران و دانشجویان ،جهات تققاا اهادا

آن را مااورد ساانجش قاارار دهنااد .در عااین حااال؛ از منظاار

ویژه و مشترک علمی است که همواره تقول را در فراخناای

تربیتی ،جامعه امروز نیازمند دانش آموختگانی با مهارتهای

زمان به همراه داشته است (جکسون و همکاران .)2003

چندبانه است که عالوه بر شایستگی حرفهای قادر باشند باه

دانشگاه که از آن با عنوان آموزش عالی نیز یاد میشاود ،باه

زندبی در شرایط بی ثثات و پیوسته متویر اجتمااعی اداماه

مثابه اردوباه اصلی علم و تولید علمی و مکانی بارای توزیاع،

دهند .آنچه که بر اهمیت فعالیاتهاای تربیتای و اجتمااعی

ترویج و انتشار آن ،از جمله پایگاههای اساسای بارای تربیات

دانشگاهها میافزایاد ضارورت پاذیرش نقاشهاای شاولی و

شهروندانی است که ضمن برخورداری از روشانایی ناشای از

اجتماعی و زندبی در دنیای متفاوت آینده و داشتن توانایی-

علم و آباهی و دانش بشاری ،آنهاا را باا فرزانگای و «هنار

های ویژه از سوی دانشاجویان بارای حیاات در ایان دنیاای

یادبیری برای بودن ،یادبیری بارای عمالکاردن ،یاادبیری

جدید است (قورچیان و افتصارزاده .)1385

برای یاددادن و باالخره یادبیری برای بااهم زیساتن» آشانا

امروزه جامعه انتظار دارد آموزش عالی ،دانش آموختگاانی را

میسازد و این رسالتی بوده است که آموزش عالی ،بار دوش

تربیت کند که علم و آباهی و همچنین توان انجاار بسایاری

داشته و خواهد داشت (جاودانی .)1389

از کارها را داشته باشند ،اما چنانچه مشاهده میشود مهارت-

در قرن  ،21دانشگاهها با چالشهای زیاادی روبارو هساتند.

هااای مصتلااف مااورد نیاااز در زناادبی حرفااهای و شصصاای

مقیط بیرونی آنها بسیار پیچیده و پر از تقاضاسات .والادین،

دانشااجویان در سااطی پااایینی قاارار دارد ،مااواردی ماننااد

کارکنان ،هیئت امنا و رهثران حکومت در مورد نقش آموزش

مهارتهای ارتثاطی (خواندن ،نوشتن ،سصنبفتن ،بوشدادن،

عالی با پرسشهای زیادی مواجهند .دانشگاههاا در خصاو

تعامل) ،تفکار نقاداناه و مهارتهاای مسائلهبشاایی (تقلیال،

تأکید و توازن رسالتهای چندبانه خود مانند توزیع دانش از

ترکیب و کاربرد اطالعات) ،درک زیثایی شناختی (حساسیت

راه تدریس ،تولید دانش از راه پژوهش و کاربرد داناش از راه

داشتن نسثت به هنر و لذت بردن از آن) ،فرهیصتگی علمای

خدمات و پروژههای توسعه کاه باین متصصصاان مؤسساه و

(عالقه مندی به علور و نقش آن در جهاان) ،داناش ریاضای

مسااا ل اجتماااعی پیونااد برقاارار ماایکننااد ،تقاات فشااارند.

(توانایی کاربرد و استفاده از اعداد و ارقاار) ،مهارتهاای فنای

دانشگاهها همچنین با توییر در مقیط درونی خود از جملاه،

(توانااایی و جسااارت در بهاارهبی اری از فناوریهااای جدیااد)،

افزایش کاربرد فناوریهای اطالعاات ،رشاد ماداور در تناو

توانشهای فرهنگی (آباهی اجتمااعی ،درک چناد فرهنگای،

بدنه دانشجویی و مطرح شادن تمرکاز بار برناماههاای باین

تعهد به جامعه) ،توانایی رهثری ،توانایی در اتصاذ تصمیمهای

رشتهای مواجهند .رسالت و هد نظار آموزش عالی بایاد باا

اخالقی و توانایی در سالوک اخالقای و عالقاه باه یاادبیری

تقوالت و توییراتی که در حوزه های مصتلف دانش ،فناوری،

مستمر (منصوری .)1380

نیازهای فردی و جامعه به وجود آمده توییر یافته و فرهنا

امروزه از نظارهای آموزشی انتظار میرود برنامههای خاود را

این سازمانها نیز به عناوان مهمتارین نهااد و رکان علمای

مورد تجدیدنظر قرار دهناد و باا تعماا ،تادبر و ژر نگاری

متناسب با شرایط و تقوالت جهاانی توساعه یافتاه و توییار

نیازهای دانشی ،مهارتی ،نگرشی و ارزشی فرابیاران را بارای

نماید (نیاز آذری .)1389

کنش مؤثر در ابعااد مقلای ،ملای ،منطقاهای و باینالمللای

هد اساسی آموزش و پرورش؛ تربیت انسان-هاییسات کاه

باارآورده و برنامااههااای متناسااب بااا آن را تاادوین نماینااد

قابلیت انجار دادن کارهاای جدیاد را داشاته باشاند و فقاط

(قورچیان و افتصارزاده .)1385
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آموزش و بهسازی دو مفهور مرتثط به هم هستند که معموالً

الزر و موردنیاز ،تالش نموده و به تعادل برسد تا بتواناد وارد

در ادبیات مدیریت منابع انسانی آنها را باا همادیگر باه کاار

مرحله بعد بهسازی خاود شاود) (ساایت دانشاگاه کالگااری

میبرند .اما بین آنها تفااوتهاایی وجاود دارد .آماوزش روی

.)2014

تعالی تمرکز دارد و به دانش ،مهارت هاا و نگارشهاایی کاه

 -نظریه های بهسازی دانشجو

افراد بدان نیاز دارند تا شول فعلی خود را به شیوه معماول و

متصصصان امور دانشجویی با این امر موافااند که نظریههای

با سطی مسئولیت هاای موجاود انجاار دهناد ،ارتثااد دارد.

بهسازی دانشجو را میتوان به چهار مقوله تقسیم کرد که باا

بنابراین آموزش هربونه کوششی است جهت بهثود عملکارد

تمرکز برروی چهار مکتب اصالی نظریاه بهساازی دانشاجو،

فرد در شول فعلی او و این به معنای توییر دانش و اطالعات،

مروری بار مثاانی نظاری خاواهیم داشات (ساایت دانشاگاه

مهارتها ،نگرشاها و رفتارهاای خاا

کالگاری.)2014 ،

فارد اسات (نفلکاما

.)2003

-1نظریه شناختی -ساختاری -2 ،نظریه روانای -اجتمااعی،

بهسازی دانشجو هم دارای مثاانی نظاری و هام فلسافی در

 -3نظریه سنخ شناختی -4 ،نظریه شص  -مقیط.

جناثش هادایت شاده

هر رویکردی در بهسازی دانشجو ،آن را از دیدباهی متفااوت

مورد تقصیالت عالی اسات .آن یا

(فکااری و عملاای) باارای شایسااتگی اساات .نظریااه بهسااازی

میبیند و برخی نظریهها بیش از ی

مقوله را دربرمیبیرند.

دانشجو ماهیتی یکپارچه دارد که نیااز باه تقابال ،براباری و

همه آنها در مورد تجربیات خارج از کالس دانشجو نیزکاربرد

همکااری میاان هماه بصشاها شاامل دانشاجویان ،اسااتید،

دارند.

کارمندان ،بصشهای اجرایی دارد.

نظریااه شااناختی -ساااختاری نظریااه شااناختی -ساااختاری

لذا نظریههاای بهساازی دانشاجو ،باه مجموعاهای خاا

از

چگونگی توسعه شناختی و هوشمندشدن دانشجویان را مورد

نظریههای توصیفی مثتنی بر تققیا بفته میشود که حاکی

بررسی قرار میدهد که شامل چگونگی تفسیر جهان اطارا

از راه های متفااوتی اسات کاه جمعیات متناو دانشاجویی

آنان نیز میباشد .نظریاه ماذکور طارز تفکار ماردر را ماورد

هنگامی که در آموزش عالی مشارکت دارند ،توییر و توساعه

بررسی قرار میدهد نه به آنچه که آنها فکار مایکنناد ایان

پیدا میکنند.

نظریه روشهایی را که افراد تجربیاتشان را تفسیر و معنا می-

-مفروضات اساسی و مفاهیم مربود به بهسازی دانشجو

کنند مطالعه میکند .این امر با تمرکز بر فرایناد رشاد و ناه

 -1هر دانشجو باید به عنوان ی

کال درنظار برفتاه شاود.

لزوماً مقتوای آن ،صورت میپذیرد.

درک یادبیری جامع ضروری است .به عوامل جسمی ،ذهنی،

نظریه شناختی -ساختاری هر دو بهسازی فکری و اخالقی را

عاطفی و روحی توجه شود -2 ،بهسازی مطلوب دانشاجویان

بررسی میکند و فقط به ساختار ارزشها ،عقاید و مفروضاات

نیازمند مقیطی است کاه چالشاها و حمایتهاا را باه تعاادل

دانشااجویان نماایپااردازد .بلکااه مهارتهااای حاال مساائله و

برساند -3 ،بهسازی وظایف ،مهارتها و تالشهایی هستند که

مهارتهای تقلیلی افراد را نیز میآزمایاد .ایان نظریاههاا باه

با خوب یادبرفتن در مقایط حاصال مایشاوند -4 ،بقاران

صورت سلسله مراتثی و مراحل متوالی هستند.

نتواناد

 -نظریه رشد اخالقی الرناس کاولثرو و کاارول بیلیگاان

اغلب از عدر تعادل منتج میشود (هنگامیکه شاص

مهارتهایی را کسب کند کاه باا اساتفاده از آن ،ماوقعیتی را

از

مدیریت نماید) -5 ،مراحل بهسازی ،مراحلی سلسله مراتثای
هستند که باعز میشود شص

از ی

مرحله به مرحله بعاد

نشاندهندۀ راههای ساخت یافتاه اندیشایدناناد .هریا
مراحل این نظریهها مستقل از مرحله دیگر ،در ت ت
به شکل متوالی و بدون جا افتادن ی

افاراد

مرحله ظاهر میشاود.

صعود نماید -6 ،تعادل /عدر تعادل ،مربود به شصصی اسات

بر مثنای این نظریهها ،استدالل اخالقای همیشاه در ساطی

که دارای مهارت بارای مادیریت موقعیات هاا نثاشاد (عادر

واحدی از رشد انجار میشود و افراد ،به ندرت استداللی را که

تعادل هنگامی رخ میدهد که دانشجو برای ارتقای مهارتهای

در سطقی باالتر ارا ه میشود درک میکنند.
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-نظریه روانی -اجتماعی نظریات روانشناسی شصصیت افاراد

اینکه چگونه دانشجو و مقیط دانشگاه یکدیگر را تقت تاأثیر

و زندبی میان فردی را میآزمایاد و بعناوان «تاوالی وظیفاه

قرار میدهند .نظریههای شص  -مقیط ،الگوهای فرایندی و

رشدی یا مراحل مواجه شده با بزربساالی اسات هنگامیکاه

مراحلی برای کم

به مجریان به منظور استفاده از نظریه در

همگار با زیست شناسی و روانشناسای اسات» .و همچناین

عمل هستند .نظریههای شص  -مقیط انوا پیشارفتهاای

توییرات کیفی در تفکر ،احساسات ،رفتار ،ارزشها و ارتثاد باا

ممکن برای دانشجویان و شاخ هایی را به منظاور طراحای

خود و دیگران میباشد.

مقاایطهااای فیزیکاای ،اجتماااعی و فرهنگاای سااالم باارای

از مسا ل مهمی که دانشجویان در پیشرفت زندبیشان باا آن

دانشجویان عنوان میکنند .کارنی استرنج برخی از الگوهای

مواجه میشوند مواردی مانند «تعریف خودشان و ارتثاطشان

استفاده شده را بررسی و آنهاا را در چهاار بعاد از شارایط و

با دیگران » است و هر آنچه که دانشجویان هنگامیکاه رشاد

اوضا و احوال دانشگاهی سازماندهی کرده است طراحای و

میکنند ،میخواهند باشند.

کیفیت سیماهای فیزیکی دانشگاه ،باروههاای دانشاجویی و

نظریااه رواناای -اجتماااعی ،بااا توسااعه بااین فااردی و هویاات

هیئت علمی و ویژبیهای مشترک آنهاا ،پویاایی و سااختار

دانشجویی سروکار دارد از جمله اینکاه چگوناه دانشاجویان

سازمانی دانشگاه و باالخره معانی که دانشجویان به این ابعاد

خود را ،روابط خود را با دیگران و آنچه را که میخواهناد باا

میدهند .برچه الگوی جامع مقیطی وجود ندارد ،این ابعااد

زندبی خود انجار دهند تعریف میکنند.

راهنماییهایی را برای برنامهریزی مقیطهای دانشاگاهی باه

در این رابطه نظریاه چیکرینا  /رایسار مایتواناد باه درک

منظور تقویت بهسازی دانشاجو ارا اه مایکنناد ( نفلکاما

پیشرفت دانشجویانی کاه در بهساازی هویات خاود هساتند

.)2003

کم

لذا نظریات شص  -مقیط ارتثاد میان مقیط و دانشاجو را

کند.

بنابراین نظریه روانی ،زندبی فردی و بین فردی را ،با تمرکاز

مورد بررسی قرار میدهد.

بر ماهیت رشد در طول زندبی ،مطالعه مایکناد .بساته باه

در ادامه تعدادی از پژوهشهای مرتثط باا بهساازی دانشاجو

اینکه افاراد چگوناه ویژبیهاایی همچاون اعتمااد ،صاداقت،

آورده شده است.

صمیمیت و استقالل را در خود توسعه دهناد ،شصصیتشاان

هلمز و همکاران پژوهشی را با هد کاربرد نظریاه بهساازی

نیز در نهایت بر همان اساس شکل میبیرد .ایان ویژبیهاای

دانشجو در اعتقادات معنوی دانشجویان دانشگاه انجار دادند.

فردی و بین فردی برای هویت فرد بسیار مهماند و چگاونگی

این مطالعه کیفی اعتقادات معنوی را در ارتثاد باا تجربیاات

ارتثاد افراد با دیگران را در طول زندبی تعیین میکنند.

دانشگاه بررسی میکند تجزیه و تقلیل اطالعات نشان مای-

-نظریههای سنخ شناختی این نظریه ها چگونه نگریساتن

دهد ارتثاد همتایان مایتواناد در شاکلبیاری دانشاجو در

متفاوت دانشجویان را به جهان اطرا مورد بررسی قرار می-

جهت ایجاد مفهور تجربیات علمای و اجتمااعی در دانشاگاه

دهد و در معنای دیگر ،تفاوتهای فاردی را در اینکاه افاراد

مؤثر و مفید باشد .این مطالعه دریافت که دانشجویان بمقدار

چگونه مشاهده میکنند و آن را به جهاان رباط مایدهناد،

زیادی بر عوامال مصتلاف دانشاگاهی در جهات یاادبیری و

بررسی میکند .در واقع این نظریهها ناظر به این نکتهاند کاه

توسعه اعتقادات معنوی تکیه میکنند .در این مطالعه فار

افراد مصتلف چگونه جهان را مطالعه و باا آن ارتثااد برقارار

شد بهسازی دانشجو مشرود بر چهار وضعیت میباشد

میکنند .آنها غیرقابل ارزیابیاند و بر تفاوت نه بار دوباانگی

الف) سطوح متناسب چالش و حمایت

متمرکزند .هر فردی به عنوان کسای کاه چیازی باا ارزش و

ب) مشارکت و دربیرشدن دانشجو در جامعه دانشگاهی

خا

به اوضا اضافه می کند شناخته میشود.

ج) رفع موضوعات مهم و یا حاشیهای

-نظریههای شص  -مقیط این نظریههاا الگوهاای تعااملی

د) دانشجویان باید احساس اعتثار و ارزشمندی داشته باشند

هستند که مقیط دانشگاه را توصایف مایکنناد.برای مثاال

(هلمز و همکاران .)2015
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بروکنر ( )2014پژوهشی را با هد کااربرد نظریاه بهساازی

زمینه را برای تجربه یاادبیری عمیاا و معناادار و فرابیاری

دانشجو در افزایش تجربه آموزشی در هدایت دانشاجو انجاار

مهارتها در برنامهها ،فراهم میکند(درک پاالدینو و همکااران

داد .نتایج حاکی از این بود که شاغلین اداره کردن دانشاجو،

.)2011

موقعیتهای قابل توجهی در دانشگاه دارند که میتوانند بار

پژوهشی تقت عنوان سث

های تفکر و بهساازی هویات در

بهسازی دانشجویان تأثیربذار باشند .همچنین در این مقالاه

میان دانشجویان ی

اشاره شده بود که ،شوهوک و هنری و ساریره ( )2009ایاده

انجار شد .این مطالعه ارتثاد بین سثکهای تفکار و بهساازی

اینکه یادبیری در سرتاسر فضای دانشگاه اتفاق می افتاد ناه

هویاات در بااین دانشااجویان چیناای را بررساای ماایکنااد.

فقط در کالس ،را ارتقا دادند .تعلیم دانشجو بایاد باه عناوان

دانشجویان باه ساواالتی کاه براسااس نظریاه خاود فرماانی

فرصت آموزشی دیده شود که در خاارج از کاالس درس

اسااترنثرو ،هویاات ارویاان ،نظریااه پایااه بهسااازی رواناای-

اتفاق میافتد .لذا شاغلین باید این فرصت های آموزشی را با

اجتماعی چیکرین

بود ،پاسخ دادند .نتایج مطالعاات نشاان

آغوش باز بپذیرند تا بر زندبی دانشجویان تأثیر بگذارند.

دهنده ارتثاد قوی سث

هد از این مطالعه کمّی بررسی استفاده از نظریاه بهساازی

غالثاً تی  Iسثکهای تفکر بطور مثثت در ارتثااد باا مفهاور

دانشجو در اجرا برای اداره کردن دانشاجو و اینکاه شااغلین

هویت دانشجویان است و تی  IIبطور منفی با مفهور هویت

چگونه نظریه بهسازی دانشجو را مورد استفاده قرار میدهند

در ارتثاد است.

ی

دانشگاه چینای توساط ژانا

()2015

های تفکر و بهسازی هویات اسات.

های تفکر یعنی خالق بودن ،ارزیاابی دیگاران،

و همچنین کدار نظریه کاربرد بیشتری دارد .در این مطالعاه

تی  1سث

سااؤاالت در مقیاااس لیکاارت طاارح و باارای کسااانی کااه

رویکردهای مصتلف انجار وظاایف ،تمرکاز روی کال تصاویر

مسئولیتهایی مرتثط باا هادایت و اداره دانشاجو را داشاتند،

(تصویر جاامع) .تیا

هاای تفکار یعنای مجاری

توزیع شد .نتایج نشان داد که شاغلین هدایت دانشاجو اکثار

دستورات ،تمرکز روی جز یات ،انجاار یا

اوقات از نظریه بهسازی دانشجو در اجرا استفاده مایکنناد و

زمان ،استفاده از رویکردهای سنتی .این یافتهها با یافتههاای

در بیشااتر مااوارد از نظریااه باارای تعیااین سااطوح توسااعهای

ژان

 Iسثکهای تفکار بطاور

(بهسازی) متداول در دانشجویان اساتفاده مایکنناد .اکثاراً

مثثت موجب بهسازی روانی -اجتماعی دانشجویان میشاود،

نظریههای چیکرین  ،کاولثرو و پاری را باه کاار مایبرناد

سازبار است در مطالعات ژان

( 2002و )2001ساث هاای

(لیلیان ون و الک بروکنر .)2014

تفکر در ارتثاد با اعتماد به نفس ،انوا شصصیتهای شاولی

 2ساث

( )2002که بیان میکند تی

پاال دینو و همکاران ( )2011در پژوهشی تقت عنوان مادل

و بهسازی شناختی است (لی فان

آموزش تعاملی به بررسی ارتقاا مشااورین بهساازی دانشاجو

الزر به ذکر است ،نظریه بهسازی دانشجوی دانشاگاه مثناای

پرداختنااد .هااد نویسااندبان از معرفاای ماادل آمااوزش

()1969

تعاملی( )ITMدر جهت ارا ه روشی برای کم

ژان

وظیفاه در یا

.)2015

روانشناسی اروپایی (راجرز )1990 ،دارد .چیکرین

به مشاورین

ابعاد بهسازی دانشجوی دانشگاه را براساس نظریاه بهساازی

بهسازی دانشاجو در داشاتن مهارتهاای مصااحثه ،مشاورت،

انسانی اریکسون ( )1959ارا ه کرد و نوشاتههاای اریکساون

خودآباهی (خویشتنشناسی) به عنوان الزامات بزارش شاده

توسعه و بسترش نظریه فروید است (سایت دانشگاه کالگاری

توسط انجمن رسمی استانداردهای برنامههای آموزشی است.

.)2014

در این مطالعه شثه آزمایشی  45دانشاجوی رشاته مادیریت

بهسازی دانشجو در دانشجویان ناتوان و کمتوان

مشارکت داشتند و مشاهده شد آنهایی که در مادل آماوزش

منظور دانشجویانی است که در شرایط ناتوانی هستند یعنای

تعاملی مشارکت داشتند نسثت به آنهایی که در مدل سانتی

از نظر جسمی یا ذهنی زیاندیده و ی

یا بیشتر فعالیتهای

بازخورد همتایاان مشاارکت داشاتند ،افازایش بیشاتری در

مهم زندبی وی مقدود شده است .این فعالیتهاا شاامل راه

توسعه و بهسازی نظاارت و سرپرساتی داشاتند .ایان مادل

رفتن ،دیدن ،یاادبرفتن ،کاارکردن ،انجاار کارهاای دساتی،
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صقثت کردن و شنیدن است .نظریه بهسازی دانشاجو مای-

از  5بعد و  24مؤلفه بر بهساازی دانشاجو شناساایی شاد.

باه مادیران و ارا اه

پنج بعد شاامل آموزشای ،فاردی ،اجتمااعی ،پژوهشای و

دهندبان خدماتی که به نیازهای دانشجویان ناتوان و کمتوان

ایجاد اشتوال پایدار برای خود و دیگران میباشد .این ابعاد

توجاه دارنااد و حمایااتهااای خااود را در زمااان حضااور ایاان

و مؤلفه ها به  45بویه در پرسشنامه تثادیل شادند تاا باا

دانشجویان در دانشاگاه انجاار مایدهناد .بهساازی روانای-

استفاده از آنها ،وضعیت عوامل مؤثر بار بهساازی دانشاجو

اجتماعی دانشجویان میتواند پشتیثان ارا ه خدمت باه ایان

مشص

شود .این پرسشنامه بر مثنای مقیاس لیکرت (-5

دانشجویان باشد.

 )1تنظیم شد و در میان  320دانشجوی سال آخر مقاطع

تواند چارچوب مفیدی باشد برای کم

انجمن آموزش عالی و ناتوانی ( ،)2009بر اهمیت توجاه باه
دانشجویان نااتوان در دانشاگاه و تشاویا در کشاف عالقاه-
مندیهایشان و نیز توسعه مهارت های علمی ،آزمودن انتصاب
های خود در زندبی ،پیگیری فرصت های شولی ،تشویا باه
یادبیری و استقالل در مقیط و بهسازی فردی تأکید دارد و
سرویس های ارا ه خدمت به دانشجویان ناتوان مهم است که
ناتوانی را جنثهای مثثت از هویت دانشجو در نظر بگیرند (به
نقل از آموزش دانشگاه سدل ب

.)2011

مواد و روش ها
هد اساسی این پژوهش ارا ه مادلی جهات بهساازی
دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی -واحد سانندج باود .ایان
تققیا از نظر هد کاربردی و روش اجرای ایان پاژوهش
در ابتدا استفاده از روش پاژوهش کیفای و بعاد کمای یاا
روش آمیصته و از نظر نقوه اجارا «توصایفی -پیمایشای»
بود .جامعه آماری این پژوهش در دو بصش کیفی و کمای
متفاااوت بااوده .در بصااش کیفاای جامعااه مااورد مطالعااه،
صاحثنظران در زمینه بهسازی دانشجو با روش نمونهبیری
هدفمند بودند ،در بصاش کمای جامعاه ماوردنظر شاامل،
کلیه دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسای ،کارشناسای
ارشااد و دکتااری تصصصاای دانشااگاه آزاد اسااالمی -واحااد
ساانندج بااه تعااداد  1500نفاار در نیمسااال اول سااال
تقصیلی 97-98بود .حجم نمونه بصش کیفی تاا رسایدن
به اشثا نظری ( 14نفر)بود و حجم نمونه بصش کمی باه
روش جدول موربان ( n=320نفر) و با روش نمونهبیاری
طثقهبندی با تصصی

متناسب انتصاب شدند.

پس از بررسی ادبیات و مطالعات صورت برفته در داخل و
خارج از کشور و همچنین انجار مصاحثه عمیاا فهرساتی

کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تصصصای دانشاگاه
آزاد اساااالمی -واحاااد سااانندج در نیمساااال اول ساااال
تقصیلی 97-98توزیع شاد .روایای مقتاوایی پرسشانامه
مققا ساخته توسط  7نفر از صاحثنظران و اساتید حاوزه
مدیریت آموزش عالی مورد بررسی قارار برفات و نظارات
اصالحی آنها اعمال بردید .برای تعیین پایاایی پرسشانامه
نیز از روش آلفای کرونثاخ استفاده شد که ضریب  0/95به
دست آمد .به کم

پرسشنامه مققا ساخته ابعاد مصتلف

بهسازی دانشجو اندازهبیری شد ،در تجزیه و تقلیل داده-
ها از آمار توصیفی و با عنایت به غیر نرمال باودن داده هاا
براساس نتیجه آزمون  K_Sاز آزمونهای ناپارامتری

دو

جملهای ،نرر افزار ایویوز جهت ارا ه شاخ های توصایفی
به تفکی

ابعاد ،آزمون مان -ویتنای و ویلکاکساون بارای

مقایسه نظرات دانشجویان کارشناسی و تقصیالت تکمیلی
در پنج بعد ،مدل تقلیل عااملی اساتفاده و بارازش مادل
تقلیاال عاااملی توسااط ناارر افاازار لیاازرل باارای کلیااه
دانشجویان ،دانشجویان مقطاع کارشناسای و دانشاجویان
مقاطع تقصیالت تکمیلی بطور جدابانه انجار بردید.
این مقاله در کمیتاه اخاالق در پژوهش مورخ 1398/9/3
به شماره /16/35/9/78پ/د مورد تاییاد قارار برفات و باا
شماره  IRCT2013033112879N1در مرکاز باین
المللی ثثت کار آزمایی های بالینی ایران به ثثت رسید.

یافتهها
یافتههای پژوهش در ارتثاد با سؤال ابعاد و مؤلفههای
بهسازی دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی کدامند؟
بر اساس مطالعات انجار شده در مثانی و پیشاینه تققیاا
(سه بعد) و انجاار مصااحثه عمیاا توساط پژوهشاگر (دو
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بعااد) کااه در نتیجااه پاانج بعااد و بیساات و چهااار مؤلفااه

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 با اساتفاده از مادلهای نهاایی حاصال از بارازش
مدل معادالت ساختاری سهم هر ی

از ابعااد مقاساثه

بردید.
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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

مدل تقلیل عااملی بارای کلیاه دانشاجویان در مرحلاه

مستصرج از پرسشنامه برازیده نیست .زیرا های یا

نصست برازیده نیست .خطاها زیاد است و عادر کفایات

شرود مدل  SEMبرقرار نمیباشد .بناابراین از بصاش

نمونه برای پوشش خطاهای مدل وجاود دارد لاذا مادل

اصالح مدل نرر افزار لیزرل کم

از

برفته شد.

مستصرج از بصش کیفای در حالات کلای بار دادههاای

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

در قسمت توییرات نرر افزار لیزرل پیشنهاد شاده اسات
که بین ابعاد آموزشی و فردی ی

همگی معنا دارند (فاطمی .)1394

مسیر دو طرفه ایجاد

پااس از اعمااال توییاارات پیشاانهادی ناارر افاازار ،ماادل

شود .پس از اعمال توییرات پیشنهادی نرر افازار ،مادل

برازیده شد .براساس مدل شکل

براساس هر سه شاخ

برازیده شد .بنابراین نمونه برای

براساس هر سه شاخ

 3که براساس هر سه شرد ی

مدل بارازش دارد .بعاد

پوشش خطاهای مدل کفایت دارد .براساس مدل نهاایی

اجتماعی دارای بیشترین رابطه با بهسازی است (باا باار

مادل برازیاده

عاملی  )0/81پس از آن بعاد پژوهشای (باا باار عااملی

میباشد .بعد اجتماعی دارای بیشترین رابطه با بهساازی

 )0/79و در اولویتهای بعدی ابعاد ایجاد اشتوال پایادار

است (با بار عاملی  )0/87پس از آن بعد پژوهشی (با بار

(با بار عاملی  ،)0/72فاردی (باا باار عااملی  )0/64و در

عاملی  )0/84و در اولویتهای بعدی ابعاد ایجاد اشتوال

نهایت آموزشی (با بار عااملی  )0/64کاه ابعااد فاردی و

پایدار (با بار عاملی ،)0/77فردی (با باار عااملی  )0/72و

آموزشی بار عاملی شان یکسان میباشد ،قرار برفتهاناد.

در نهایت آموزشی (با بار عاملی  )0/62قرار برفته اند .از

از آنجایی که هماه بارهاای عااملی بزربتار از  0/3مای

آنجایی که همه بارهای عاملی بزربتر از  0/3می باشند

باشند ،همگی معنا دارند (فاطمی . )1394

(شکل )2که براساس هر سه شارد یا
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شکل .3مدل نهایی تحلیل عاملی برای کلیه دانشجویان

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

در بصش بررسی معنیداری روابط مدل به کم

آزمون ،t

ب -در بعد فردی

از آن جا که کلیه مسایرها دارای آمااره  tبزربتار از 1/96

بر عهده نهادن مسائولیت برخای فعالیاتهاای آموزشای،

از ابعاد حذ نشدند ،به عثاارت دیگار

عمومی و فرهنگی برعهده دانشجو ،تقویات خودکارآمادی

میباشند ،هی ی

کلیه ابعاد و مسیرها معنادارند.

که با استفاده از مهارتها ،دانشجو عملکرد موفقیتآمیازی

یافتههای پژوهش در ارتثاد با سؤال ساز وکارهای اجرایی

داشته باشد و در نتیجه اعتماد به نفس دانشجو بااال مای-

ماادل جهاات بهسااازی دانشااجو در دانشااگاه آزاد اسااالمی

رود ،توجااه بااه آراء و نظاارات دانشااجو در زمینااه درس و

کدامند؟

برنامهریزی درسی از جانب بروه آموزشی و مسئوالن.

با توجه به شناسایی ابعاد و مؤلفههای بهساازی دانشاجو و

ج -در بعد اجتماعی

همچنین مرور ادبیات تققیا و مصاحثه عمیا میتوان به

تشکیل کرسایهاای آزاداندیشای در مقایطهاای علمای،

مهمتاارین ساااز و کارهااای اجرایاای در پاانج بعااد الااف-

تشاکیل انجمنهااای علماای و مااردر نهاااد در مقاایطهااای

آموزشی ،ب -فاردی ،ج -اجتمااعی ،د -پژوهشای ،هاا-

دانشجویی ،برنامهریزی و اجرای برناماههاای متناو فاوق

ایجاد اشتوال پایدار ،جهت بهسازی دانشجو اشاره نمود.

برنامه و موردنیاز دانشجو ،تشکیل انجمن ارتثاد با اولیا

الف -در بعد آموزشی

د -در بعد پژوهشی

تدوین و طراحی برناماههاای آموزشای در جهات توساعه

برباازاری جلسااات هااماندیشاای بااین بااروههااای مصتلااف

مهارتها و قابلیتهای موردنیاز دانشجو مطاابا باا مقطاع

آموزشی در خلا ایادههاای جدیاد باه صاورت بروهای و

تقصیلی دانشجو ،بررسای نیازهاای دانشاجویان در ابعااد

تثدیل آن به کار پژوهشای ،تشاکیل تایمهاای هامافازای

مصتلااف فااردی ،علماای ،اجتماااعی و شااولی و در نظاار

علمی ،آموزش دانشاجویان باا روشهاای مناساب و ماؤثر

قراردادن آنهاا در برناماههاای درسای دانشاگاهی ،تادوین

پژوهشی ،مشارکت دادن دانشجو در پروژه های تققیقااتی

مقتوای درسی مناسب با رشته و مقطع تقصیلی دانشجو،

اساتید

حساس نمودن جامعه علمی به موضو بهسازی دانشجو

ها -در بعد ایجاد اشتوال پایدار
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برنامهریزی جهت توسعه مهارت و دانش کاربردی دانشجو

مارت ون دینتار ( ،)2011اینگار برباار ( ،)2011بروکنار

در راستای پاسصگویی به نیازهای جامعه و بهرهبارداری از

( ،)2014رانیا ابراهیم و همکاران ( ،)2010رایان (،)2005

آن در اقتصاااد ملاای ،برنامااهریاازان آموزشاای در سااطی

برکستون و همکاران ( ،)2001مطابقت دارد .ضامناً ابعااد

وزارتصانه به بازار کار و نیازهای واقعی جامعه توجه داشاته

پژوهشی و ایجاد اشتوال پایادار بارای خاود و دیگاران در

باشند ،کسب مهارتهای اساسای و موردنیااز در دانشاجو

پژوهشهااای داخلاای و خااارجی شناسااایی نشااد ،امااا در

برای انجار امور در دانشگاه و رسایدن باه اهادا شاولی،

پژوهش حاضر شناسایی شد.

طراحی و اجرای دوره پودمانی مقدمات کارآفرینی و کسب

بررسی یافتههای پاژوهش در پاساخ باه ساؤال شناساایی

و کار دانش بنیان .

سازوکارهای اجرایی نشان داد که میتوان از ساز و کارهای

یافتههای پژوهش در ارتثاد با سؤال درجاه تناساب مادل

اجرایاای در پاانج بعااد الااف -آموزشاای ،ب -فااردی ،ج-

پیشنهادی بهسازی دانشجو از دیدباه صاحثنظران به چاه

اجتماعی ،د -پژوهشی ،ها -ایجاد اشتوال پایدار برای خود

میزان است؟

و دیگران جهت بهسازی دانشجو بهرهمند شد.

به منظور تعیین درجه تناسب مدل پیشنهادی ،پرسشنامه

بررسی یافتههای پژوهش در پاسخ به سؤال تعیاین درجاه

سنجش مدل تدوین و در اختیار  20نفر از اعضای هیئات

تناسب مدل پیشنهادی ،نشاان داد کاه میاانگینهاای باه

علمی و اساتید شاغل در دانشگاه آزاد اسالمی که در حوزه

دست آمده برای فلسفه مادل  ،4/60اهادا مادل ،4/41

آموزش با سابقه و صاحثنظرند قرار برفت .این پرسشانامه

مثااانی نظااری  ،4/43بهسااازی آموزشاای  ،4/58بهسااازی

دارای بصشهاای فلسافه ،اهادا  ،مثاانی نظاری ،ابعااد و

فردی  ،4/47بهسازی اجتماعی  ،4/58بهساازی پژوهشای

مؤلفههای بهسازی ،ساز و کارهای اجرایی بهسازی ،فرآیند

 ،4/49بهسازی ایجاد اشتوال پایدار  ،4/63ساز و کارهاایی

اجرایی و نظار بازخورد و ارزیابی بود .سپس دادهها تقلیل

اجرایاای  ،4/45فرآینااد اجرایاای  ،4/60نظااار بااازخورد و

و نتایج نشان داد که میانگین به دست آمده از هفت بصش

ارزیابی  ،4/70و کل مدل  4/52از  5بودند .نتایج به دست

مدل پژوهش بیشتر از مقدار متوساط باوده اسات و مادل

آمده حاکی از متناسب بودن کلیه اجزا و کل مدل است.

ارا ه شده از نظر صاحثنظران در سطی خطای  0/05تأیید

ساخت فرهنگی هر جامعاهای ریشاه در سااختار تعلایم و

شد .درجه تناسب مدل نهایی نیز  4/52بود.

تربیت آن ،باه ویاژه برناماه درسای دارد و کاارکرد اصالی
مراکز تعلیم و تربیت به خصو

بقز و نتیجهبیری
بررسی یافتههای پژوهش در پاسخ به سؤال شناساایی

در آموزش عالی ،آموزش،

پژوهش ،تربیت نیروی انسانی متصص

و مااهر و توساعه

ابعاد و مؤلفهها نشان داد کاه پانج بعاد آموزشای ،فاردی،

فرهنگی در راستای توسعه همه جانثاه از طریاا سااختن

اجتماعی ،پژوهشی ،ایجاد اشتوال پایدار از جنثههای مؤثر

انسااانهااای سااالم از نظاار فکااری و جساامی و کاربلااد

بر بهسازی دانشجو هستند.

(متصص ) است .از طر دیگر ،فرهن

نتایج یافتهها در بصش شناسایی ابعاد و مؤلفههای بهسازی

الیههای مصتلف ،دانشهای بنیادین ،ارزشهاا و نمادهاا و

دانشجو در ابعاد آموزشی ،فردی و اجتماعی باا یافتاههاای

به عثارت دیگر ابزار ،تکنی

و روش-ها ،نظام اجتمااعی و

امااان زاده بنااه و همکاااران ( ،)1393شااادفر و همکاااران

مؤسسات موجود و ارزشها تشاکیل یافتاه اسات و شایوۀ

و همکاااران ( ،)2015لاای

جامعه و ویژبایهاای متماایز از جواماع

( )1390فااروت ( ،)2015تیا

زندبی افراد ی

هار جامعاهای از

( ،)2015ریاد و همکااران ( ،)2015هلمااز و

دیگر آن ،بستگی به ارزشها و قابلیاتهاای افاراد دارد کاه

و همکااران ( ،)2014نااوازا

رکن تعلیم و تربیت را تشکیل میدهد .دانشگاهها و مراکاز

( ،)2014پااارژت ( ،)2011پاااالدینو و همکاااران (،)2011

آموزشی به طاور کلای باه تنظایم فعالیتهاای اجتمااعی،

فانا

ژانا

همکاران ( ،)2015جان پنا
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ورزشی و اردوهای علمای و تفریقای مایپردازناد .از ایان

مؤلفههای بعد ایجاد اشتوال پایادار بارای خاود و دیگاران

طریا ،دانشاجویان باا ارزشاهایی چاون تعااون ،همادلی،

عثارتند از کااربردی کاردن آماوزش ،کارآمادی جمعای،

خویشتن داری ،انجار به موقاع و درسات وظاایف ،رعایات

ارتثاد بین نیاز بازار کاار و رشاتههاای تقصایلی ،کساب

مصالی عمومی ،مقدر داشتن دیگران بار خاود ،مسائولیت

مهارت های عملی و فنی.

پذیری و موارد دیگر آشنا میشاوند .ایان ماوارد ریشاه در

به منظور ارا ه مدلی برای بهسازی دانشجو ،سهم هری

عملکرد ،رفتار و نگرش استادان ،کارکناان و مادیران دارد

ابعاد از طریا تقلیل عاملی مقاسثه بردید .براساس نتایج

که به عنوان الگوهای عملی انسانی به شکل برنامه درسای

به دست آماده در کلیاه دانشاجویان ،دانشاجویان مقطاع

پنهان عمل میکنند.

کارشناساای و دانشااجویان مقاااطع کارشناساای ارشااد و

از

بعد اجتماعی دارای بیشترین

مهمترین نتایج این پژوهش را مایتاوان باه صاورت ذیال

دکترای تصصصی به تفکی

دستهبندی کرد ،وضعیت بهسازی دانشاجو در دانشاجویان

رابطاه باا بهساازی اسات .پاس از آن بعاد پژوهشای و در

دانشااگاه آزاد اسااالمی -واحااد ساانندج بااا اسااتفاده از

اولویتهای بعدی ابعاد ایجاد اشاتوال پایادار ،فاردی و در

پرسشنامه مققاا سااخته انادازهبیاری شاد .نتاایج ایان

نهایت آموزشی قرار برفتهاناد و همچناین یا

مسایر دو

بررسی نشاان داد کاه توجاه باه ابعااد آموزشای ،فاردی،

طرفه بین ابعاد آموزشای و فاردی ایجااد شاد کاه نشاان

اجتماعی ،پژوهشی ،ایجاد اشتوال پایدار در حد متوسط به

دهنده ارتثاد و تأثیر متقابال ابعااد آموزشای و فاردی بار

سمت ضعیف است .پس از مرور دقیاا پیشاینه و ادبیاات

همدیگر است.

موجود ،سه بعد آموزشی ،فردی ،اجتماعی و بعاد از انجاار

نهایتاً با استفاده از یافتههای فوق مادل بهساازی دانشاجو

مصاحثه عمیا در بصش کیفی دو بعاد پژوهشای و ایجااد

تدوین و از درجه تناسب مطلوبی نیز برخاوردار باود .ایان

اشتوال پایدار نیز به ابعاد قثلی اضاافه بردیاد .بارای ایان

پژوهش با بررسی پنج بعد مؤثر بر بهسازی دانشجو باه ماا
میکناد تاا باا رویکاردی جدیاد ،نگااه جاامعی باه

ابعاد ،مؤلفههایی شناسایی شد.

کم

مؤلفههای بعد آموزشی عثارتند از فرآیناد آماوزش ،روش

بهسازی دانشجو داشته باشیم .در این راستا پژوهشاگر ،در

ارزیابی به صورت سیستمی ،منساجم و یکپارچاه ،نگارش

جهت تکمیل «تعریف بهساازی دانشاجو» تعریاف نظاری

علمی دانشجو ،مهارتهای استاد.

ذیل را ارا ه داده است.

مؤلفههای بعد فردی عثارتند از ایجاد انگیزه یاادبیری در

تعریف نظری بهسازی دانشجو -بهثود متوازن ابعاد (جنثاه

دانشجو ،خودباوری ،تناسب (انطثاق) ،خودتنظیمی ،تأمین

های) آموزشی ،فردی ،اجتماعی ،پژوهشی ،ایجااد اشاتوال

احساس امنیت و آرامش روانی.

پایدار برای خود و دیگران در دانشجوی شاغل به تقصایل

مؤلفااههااای بعااد اجتماااعی عثارتنااد از بیااان عقایااد و

در دانشگاه و ی

احساسات و عواطف ،ایجاد ارتثااد ماؤثر باا افاراد ،فرایناد

پیشنهادات

مؤسسه آموزش عالی.

جامعهپذیری دانشگاهی (اجتمااعی شادن) ،کاار بروهای،

 -بعد آموزشی

تعامل با دانشجو در اجرای قوانین.

 -با توجاه باه وضاعیت موجاود بهساازی دانشاجو در

مؤلفههاای بعاد پژوهشای عثارتناد از خالقیات و ابتکاار،

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد سنندج سیاستگذاران و برنامه

توسعه مهارت حل مسأله و روشهای طارح پرساش ،تفکار

ریزان تمرکز و توجه بیشتری به این موضاو داشاته و باا

انتقادی دانشجو ،وابستگی متقابال (مشاارکت) دانشاجو و

برنامااهریزیهااای عملیاااتی جهاات برنامااههااای درساای و

استاد ،آموزش-های فوق برناماه ،وجاود امکاناات و مناابع

آموزشی نسثت به تدوین برنامههای پرورشی و فوق برنامه

الزر و مناسب.

مورد نیاز دانشجو بپردازند.
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 به کاربردن شیوههاای مصتلاف بارفتن باازخورد ازدانشجو و استفاده از نتایج آن
ایجاااد نگاارش سیسااتمی در مساائولین و ماادیراندانشگاه با رویکرد بهثود مستمر
 -بربزاری کارباههای آموزشی برای اساتید به منظاور

 بربزاری سمینارهای اشتوال و کارآفرینی تصصصایدر هاار رشااته تقصاایلی و دعااوت از کارآفرینااان و افااراد
فارغ التقصیل موفا در آن رشته تقصیلی به منظور تعامل
با دانشجویان و ایجاد نگرش مثثت در آنان نسثت به آینده
شولی خود

استفاده از روشهای تدریس مشاارکتی و مثتنای بار تفکار
انتقادی
 بعد فردی برباازاری کارباااههااای آموزشاای در جهاات افاازایشمهارتهای موردنیاز دانشجو
 وجود برنامههایی مدون و مساتمر جهات شناساایینیازهای دانشجو
 بعد اجتماعی بسترسااازی مناسااب در دانشااگاهها باارای انجااارفعالیتهای بروهی دانشجویی و مشارکت دانشجو در امور
فرهنگاای ،اجتماااعی ،مااذهثی ماننااد حضااور دانشااجو در
انجمنها و تشکلهای دانشجویی به صورت سازمان یافته
 مشاارکت دادن دانشاجو در پااروژه هاای تققیقاااتیاساتید نه تنها روحیاه و مهاارت دانشاجو را در پاژوهش و
تولید علم افزایش میدهد ،همچنین زمینه را بارای کاار و
یادبیری بروهی و تیمی ،داشتن دیدباه مشاترک نساثت
به مسا ل علمی و مسئولیتپاذیری و تاالش بیشاتر مهیاا
میکند.
 بعد پژوهشی توییر روشهای آموزش از وضعیت فرابیری نظری وروشهای منفعالنه به روشهاای فعاال مثتنای بار تجرباه
کردن ،عملکاردن و مشاارکت دانشاجو در تولیاد ایاده و
دانش.
 مشااارکت دادن دانشااجویان در امااور پژوهشاای وکارهای علمی
 بعد ایجاد اشتوال پایدار برای خود و دیگران مشاوره شولی دانشجویان به منظور آشنایی آنهاا بااوضعیت آینده شولی رشتههای تقصیلی و بازار کار آنها.
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پرباران و همکاران
مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علور پزشکی
سال یلزدهم ،شماره  ،3پاییز 99

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

پریا پرباران دانشجوی دکتری ،بروه مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد،
تهران ،ایران.
حمیده رشادت جو* عضو هیئت علمی ،بروه مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،دانشکده مادیریت
و اقتصاد ،تهران ،ایران
کامران مقمدخانی عضو هیئت علمی ،بروه مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،دانشکده مادیریت
و اقتصاد ،تهران ،ایران.
عادل فاطمی عضو هیئت علمی ،بروه آمار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.

چکیده :پژوهش حاضر با هد ارا ه مدلی جهت بهساازی دانشاجو در دانشاگاه آزاد اسالمیصاورت برفات.
پژوهش از نظر هد کاربردی و روش اجرای این پژوهش ،آمیصته است کاه ابتادا باهروش کیفای و ساپس
کمّ ی انجار شده است .در بصش کیفی جامعه مورد مطالعه ،صاحثنظران در زمینه بهسازی دانشجو بودند که
با روش نمونهبیری هدفمند و تا رسیدن باه اشاثا نظاری (14نفار) انجاار شاد و در بصاش کمّای جامعاه
موردنظر ،دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و تقصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی -واحاد سانندج
به تعداد  1500نفر در نیمسال اول سال تقصیلی  97-98بود که با توجه به جدول موربان (  n=320نفار)
و با روش نمونهبیری ،طثقهبندی با تصصی متناسب انتصاب شدند .پس از انجار مصاحثه عمیاا فهرساتی
از  5بعد شامل آموزشی ،فردی ،اجتماعی ،پژوهشی و ایجاد اشتوال پایدار برای خاود و دیگاران و  24مؤلفاه
شناسایی شد .مدل مفهومی استصراجشده با توجه به فلسفه ،اهدا  ،مثانی نظری ،ابعاد و مؤلفهها ،ساز وکاار
اجرایی ،فرآیند اجرایی ،نظار بازخورد و ارزیابی در سطی خطای  0/05مورد تأیید قرار برفت.
واژبان کلیدی بهسازی دانشجو ،بهسازی آموزشی ،بهسازی فردی ،بهسازی اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی.

*نویسنده مسؤول :عضو هیئت علمی ،بروه مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد،
تهران ،ایران
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