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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،ارائه مدل ساختاری مهاار هاای مااعهاه ،احسااو خارآاریمادی و
ارزشیابی رانشجایان از آیفیت برنامه ررسی رر رانشگاه شیراز باره است .جامهه یمااری
پژوهش شامل آلیه رانشجایان رانشگاه شیراز بااره اسات .شارآت آنناداان  162نفار از
رانشجایان ( 211نفر رختر 61 ،نفر پسر) باره آاه باا رون نناناهایاری خاشاهای چناد
مرحلهای انتخاب شاده اناد .ابااار اارریوری راره مقیااوهاای مهاار مااعهاه ،احسااو
خارآاریمدی و ارزشیابی از آیفیت برنامه ررسی باره آه پس از محاسبه روایی و پایاایی
اباارها اجرا شده است .رارهها با استفاره از رونهای یمااری هنبساتگی و ححلیال مسایر،
ححلیل یماری شده اند .یافتهها نشان رار؛ مهار های مااعهه رانشجایان به طار مستقیم بر
ارزشیابی ینان از آیفیت برنامه ررسی حاثییر مثبات و مهناارار رارر .مهاار هاای مااعهاه
رانشجایان به طار مستقیم بر احسااو خارآاریمادی یناان حاثییر مثبات و مهنااراررارر.
مهااار هااای مااعهااه رانشااجایان بااه طااار میاار مسااتقیم بااا واساااهاااری احساااو
خارآاریمدیشان بر ارزشیابی ینان از آیفیت برنامه ررسی حثییر مثبت و مهنارار رارر .بار
اساو یافته های به رست یمده مهار های مااعهه رانشجایان باه طاار مساتقیم احسااو
خارآاریمدی و ارزشیابی مثبت ینان از آیفیت برنامه ررسی را افااایش مایرهاد هنچنای
مهار های مااعهه رانشجایان به طار میر مساتقیم و باا واسااه احسااو خارآاریمادی
میحااند ارزشیابی مثبت ینان از آیفیت برنامه ررسی را ححت حثییر قرار رهد .مهاار هاای
مااعهه با ایجار انگیاه رر رانشجایان ،فهاعیت بیشتر ینان را به رنبال رارر .ای مهاار هاا
راهبررهای یارایری هستند آه به رانشجایان آنک مایآنناد حاا اطاتاا را باه شایاهای
ایربخش سازماندهی و ححلیل نناره و به آار برند .ای مهار ها نه حنها بارای مافقیات رر
بهد ححصیلی بلکه برای سایر ابهار زندای مهم هستند و به رانشجایان آناک مایآنناد حاا
حبدیل به رانشجایانی مارام اعهنر شده و ابهار ماعی ،اقتصاری و شغلی خار را نیا مدیریت
ننایند .حسلط بر مهار های مااعهه و یارایری ،اتتنار به نفس و خارآاریمدی رانشاجایان
را افاایش میرهد و به ینها آنک میآند آه رویکررهای خاار را حغییار راره و راهبررهاای
متفاوحی را برای رسیدن به مافقیت امتحان آنند.

آلید اژههخ :مهار مااعهه ،احساو خارآاریمدی ،ارزشیابی ،آیفیت برنامه ررسی.
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بیاتر بر آموزش بریوردار باشه ،بایه دقی تر و بر یایه

مقدمه

اصول و معیاریا منطقی تر و تعریف شاه تار ان اام

توجه به برنامه درسی در نظام آموزشی نقش اساسی

شود ].[2

در تعیین کیفیت مباحث مربوط به محتوا و ساازمانهیی

از سو دی ر آموزش عااتی بارا بریاوردار از

آن ،ایهاف برنامه درسی ،رویکردیاا رراحای برناماه
درسی ،تعیین روشیا و رایبردیا یااددیی -یاادییر

کیفیت بهتر ،سایتاریا کارآمهتر و قابدیتیاا بیااتر

در آن دارد .اصوالً تهیه برنامه درسای ،ععااتیتی انناانی

برا ینترش ارزشیابی برنامه درسی و ماخص نماودن

است کاه دارا ییییاهیی و اراعات یاصای اسات،

می ان تحق ایهاف از ییش تعیین شه نیازمنه استفاد از

بنابراین نمیتوانه عارغ از بررسی کیفی و بهباود مناتمر

قابدیت یا احناس یودکارآمه دانا ویان می باشاه.

باشه .برنامهیاا درسای در داناا ا یاا و مسسناا

بنااهورا [8] )1447( 2یودکارآمااه را قضاااو
دربار

آموزش عااتی ،آیناه تماام نماا میا ان ییاارعت و
انعکاسی از یاسخیویی این دانا ا یاا و مسسناا

مهار یا و توانمنه یاا یاود بارا ان اام

کاریایی که در موقعیتیاا ویا

باه

عاارد

ماورد نیااز اسات،

نیازیا در حال تغییر جامعه ینتنه ،تااا در توعیا یاا

تعریف میکنه .از سو دی ر ،یودکارآمه تنها زمانی

شکنت این مسسناا  ،نقاش کدیاه و بنایار تعیاین

بر کارکرد تر یر مییاارد که شخص مهاار یاا الزم

کننه ا ایفا میکننه .به عبارتی ،توسعه و بقا نظامیا

برا ان ام کاریا وی

آموزشی عالو بر عوامل زیرسایتی و بودجه ،به کیفیت

به انهاز کاعی بران یخته شود .با توجه به تعریف بنهورا

برنامه درسی آنها وابنته است .ید برنامهیاا درسای

از یودکارآمه  ،یودکارآمه تحصیدی نی به عقایاه و

با کیفیت و کارآ از آرمانیا یر نظام آموزشای اسات

باوریا عرد دربار ییاارعت در زمیناهیاا تحصایدی

] .[2 ،1اما باال باردن کیفیات برناماه درسای ،مناتد م

تعریف می یردد .ارزشیابی عقایه یودکارآمه تحصیدی

ارزشیابییا منتمر از آن است .ارزشیابی برنامه درسی

در محیط کالس ،امکان بررسی عقایه دانا ویان بارا

عراینه است که به تهوین و بهبود برنامه درسی کما

تعیین میا ان شاینات ییاا برناماه درسای را عارای

میکنه و با جمعآور و تحدیل داد یاا ،درباار ارزش

میساازد ] .[4یمیناین شاوایه نااان داد اسات کاه

برنامااه درساای در سااایه اسااتانهاردیا ،معیاریااا و

دانا ویان یودکارآمه بیاتر تالش میکننه تاا مطاتاب

ارزشیاا در راساتا بهباود یاادییر داناا ویان باه

درسی را درک کننه .در مورد مطاتب درسای عمیا تار

مییردازد ] .[6 ،0 ،9 ،3ارزشیابی برنامه درسای

عکاار ماایکننااه و باارا ان ااام واااایف درساای یااود

یا
قضاو

به مثابه ی

برنامهری

تخصص قدمهاد میشود و با این امر سار و

میکننه بنابراین قادر یواینه بود به صور

مطدوب به ارزشیابی برنامه درسی بپردازنه ].[15 ،4

کار دارد که ارزش ،کیفیت و ایمیت ،می ان ،درجه و یاا
شرایط برنامهیا را مورد آزمایش و قضاو

را کنب کنه و برا ان اام آن

یکی از مهمترین مهار یا مورد نیااز داناا ویان

قرار دیاه و

باینتی در تمام رول اجرا برنامه به رور منتمر ان اام

که به اع ایش احناس یودکارآمه آنان کم

ماو ر

ییرد تا تطبی عمدکرد را با یهف برنامه مینر سازد ].[7

می نمایه ،مهار یا مطاتعه آنان است .مهار

مطاتعه،

ووتف ،استفان و یار  )2556( 1نیا ارزشایابی برناماه

می انی است که دانا و میدانه که چ ونه باه شایو ا

درسی را عراینه برا جمع آور و تحدیل ارالعا

نظاممنه و ا ربخش با ماکال

از

تحصایدی یاود مواجاه

منابع مختدف بر میشمارنه که به منظور بهبود یاادییر

یردد ] .[15مهار یا مطاتعه با ای اد ان یا در عارد،

عراییران به روشی یایهار مورد استفاد قارار مایییارد.

ععاتیاات بیاااتر او را بااه دنبااال دارد .ایاان مهااار یااا

مندماً یر قهر موضوع ارزشایابی از حناسایت و تار یر

رایبردیا یادییر ینتنه کاه باه داناا ویان کما

Wulff, Stefanie and Stefan Th. Gries.

1

Bandura & Adams
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میکننه تا ارالعا

تضمین کننه موعقیت دانا و یوایاه باود و از ساو

را به شیو ا ا ربخش سازمانهیی و

تحدیل نمود و به کار برنه .چرا که دانا ویان ناه تنهاا

دی ر دانا ویان به عنوان ذینفع اصدی کیفیات عمدکارد

نیازمنه یادییر محتوا میباشنه ،بدکه باینتی چ اون ی

مسسنا

آموزشی و یمینین کیفیت برناماه درسای در

یادییر این محتوا را نی بیاموزنه .این مهار یا نه تنها

سطح دانا ا میباشه ،از این رو ترکیه و توجه یاصی

برا موعقیت در بعه تحصیدی بدکاه بارا ساایر ابعااد

به مهار یا مطاتعه کنب شه توسط آناان ،احنااس

مایکنناه تاا

یودکارآمااه و ادراک آنااان در مااورد برنامااه درساای

زنهیی مه ینتنه و به دانا ویان کم

تبهیل به دانا ویانی ماداماتعمار شاه و ابعااد مااتی،

معطوف شه است ] .[25از آن اایی کاه مهاار یاا

اقتصاد و شغدی یود را نی مهیریت نماینه .از رریا

مطاتعه دانا ویان و نی میا ان احنااس یودکارآماه

این مهار یا ،دانا ویان میآموزنه کاه چ وناه نقااط

آنان در ارزشیابی کیفیت برنامه درسی ارائه شاه ماس ر

ضعف شخصی یود را در ابعاد مختداف مهاار یاا

یوایه بود ،بررسی تعامدی ایان متغیریاا مایتواناه باه

تحصیدی ماخص نماینه .تندط بر مهار یا مطاتعه و

اصالح و بهبود مهاار یاا مطاتعاه و کیفیات برناماه

یادییر  ،اعتماد به نفس و یودکارآمه داناا ویان را

درسی و به رور کدی توسعه توانمنه یا دانا ویان و

اع ایش میدیه و به آنیا کم

برنامه درسی ارائه شه کم

میکنه که رویکردیاا

یود را تغییر داد و رایبردیا متفاوتی را برا رسیهن
به موعقیت امتحان کننه ] .[13 ،12 ،11تحقیقاا

نمایه.

یمان رور که اشار شه ،یناترش ساریع آماوزش
عاتی در دنیا ری دو دیه اییر یمرا با ترکیه ع ایناه ا

نااان

داد اساات کااه حااهاقل در دوران دانا ا ویی آن چااه

باار مهااار یااا یااادییر و مطاتعااه ،احناااس

بیشتارین تار یر را بار وضاعیت عمدکارد و ییاارعت

یودکارآمه  1و کیفیات تاهریس باود کاه در ساطح

دانااا ویان دارد مهااار یااا مطاتعااه و احناااس

جهانی به عنوان ی

امر مه یایرعتاه شاه اسات ]،21

یودکارآمه در به کارییر مطاتب آمویته شه است

 .[22با توجه به اوصاف ذکار شاه و بررسای ییااینه

] .[16 ،10 ،19یمینین مهار یاا مطاتعاه مطداوب و

ی ویش و ایمیت ارزشیابی از کیفیت برناماه درسای در

احناس یودکارآمه باال مایتواناه تار یر مثبتای بار

موعقیت سازمانیاا آموزشای جهات دساتیاابی باه

ارزشیابی برنامه درسی داشته باشاه و بااتعکس مهاار

مطدوبیتیا آموزشای و ساازمانی و یمیناین ای ااد

ضعیف و احناس یودکارآمه یایین تار یر منفای بار

شرایط مطدوب در توسعه عمدکرد سازمانی داناا ا ،

عراینه ارزشیابی برنامه درسی مییااارد ].[14 ،18 ،17

در این ی ویش مهل عرضی زیر از روابط سایتار باین
یا مطاتعه ،احناس یودکارآمه و ارزشایابی

با توجه به چنین موارد  ،شنایت و بهبود مهار یاا

مهار

مطاتعه یکی از نیازیا آشکار سازمانیاا آموزشای و

دانا ویان از کیفیت برنامه درسی در نظر یرعته شه .در

می ان تر یر آن بر یودکارآمه دانا ویان و ارزشایابی

مهل مفهومی ارائه شه مهار

یا مطاتعاه باه عناوان

آنان از برنامه درسی به شمار میرود.

متغیر برون زاد بر ارزشیابی از کیفیت برنامه درسای ا ار

کیفیت آموزش در داناا ا یاا متااکل و متار ر از

منتقی دارنه .یمینین ،عرض شه اسات کاه احنااس

به نوبه یود از اج ا

یا مطاتعاه و

سینت یا مختدفی است که یر ی
و تعامال

یودکارآمه در رابطه سایتار مهار

ارزشیابی از کیفیت برناماه درسای نقاش میاان ی ایفاا

متعهد تاکیل مییابنه ،به عنوان مثال برنامه

میکنه (نمودار .)1

درسی ،عرایردیا تهریس و یادییر  ،رواباط انناانی،
احناس یودکارآمه و ارزشیابی کیفیت برنامه درسی.
با توجه به این نکته که غایت نهایی تعامال
سینت یا ،ای اد ی

باین ایان

نظام آموزشی با کیفیت باالست که

Self-Efficacy
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نمودار  .1مهل مفهومی ا ر مهار یا مطاتعه بر ارزشیابی از کیفیت برنامه درسی با واسطهیر احناس یودکارآمه

 35درصه از داناکه یا انتخاب و از یار دانااکه 35

ساالهخ پژ هش

کاالس از

 .1آیا مهار یا مطاتعه دانا ویان تا یر معناادار بار

درصه از بخشیا و از این بخشیا نیا یا

ارزشیابی آنان از کیفیت برنامه درسی دارد؟

دانا ویان سال آیر انتخاب و یرسانامهیا در بین ایان

 .2آیا مهار یا مطاتعه دانا ویان تا یر معناادار بار

دانا ویان توزیع ویس از یاسخ ویی جمعآور شه.

یودکارآمه آنان دارد؟
ا زارهخ پژ هش

 .3آیا یودکارآمه دانا ویان با کنتارل مهاار یاا

اعف) مقیخو محقق سختاه مااخر هاخ ماخعهاه :در

مطاتعه آنان ،تا یر معنادار بر ارزشیابی آنان از کیفیات

این ی ویش از مقیاس محق سایته مهار یا مطاتعاه

برنامهدرسی دارد؟

که بر اساس چ
ر ش پژ هش

تینت مهاار یاا مطاتعاه (مرکا

مااور کوک )1449 ،رراحی یردیاه  ،اساتفاد شاه

با توجه به این که یا ویش حاضار باه ارائاه ماهل

است که ماتمل بر  21یویه میباشه و به صور

ریف

سایتار مهار یا مطاتعه ،احناس یودکارآماه و

تیکر

ارزشیابی دانا ویان از کیفیت برنامه درسی در دانا ا

( )0درجه بنه شه است .مقیاس مهار یاا مطاتعاه

شاایراز مااییااردازد ،روش یا ویش مااورد اسااتفاد آن

ماتمل بر زیر مقیاسیا زماان بناه  ،تمرکا  ،یاوش

توصیفی از نوع یمبنت ی میباشه.

کردن ،یواناهن ،آزماون دادن ،درک مطداب و نوشاتن

جخمهه یمخر

میباشه .اعتبار ابعاد این مقیاس توسط محقا باه روش

ری رر نمانه ر ش نمانهگیر

آتفا کرونباخ به ترتیاب زماان بناه ()5/42؛ تمرکا

جامعه آمار یا ویش ،شاامل کدیاه داناا ویان

()5/42؛ یوش کردن ()5/49؛ یوانهن ()5/43؛ آزماون

دانا ا شیراز مایباشاه .نموناه یا ویش  261نفار از

دادن ()5/41؛ درک مطدااب ()5/88؛ نوشااتن ( )5/84و

دانا ویان ( 144نفر دیتر 62 ،نفر ینار) بودناه کاه از

کل مقیاس مهار یاا مطاتعاه ( )5/89محاسابه شاه

این تعهاد شرکت کننهیان در ی ویش  119نفر معادل با

است .دامنه یمبنت ی یویه یا با نمر کال 5/98 -5/65

( )%93/7یرو عدوم اننانی؛  76نفر معادل باا ()%24/1

در سطح معنادار  5/551بود.

یرو عدوم یایه و  71نفر معادل با ( )%27/2یرو عنی و

ب) مقیااخو تارآخریمااد تحصاایل  :بااه منظااور

مهنهسی بودنه .این تعهاد با استفاد از روش نمونهییر

انهاز ییر می ان یودکارآمه تحصیدی داناا ویان از

یوشها مرحدها از بین م موعه داناکه یا دانا ا

مقیاس یودکارآمه تحصیدی (کوئین )2555 ،مبتنی بار

شیراز بر اساس یرو تحصیدی عدوم اننانی ،عدوم یایه و
عنی مهنهسی انتخاب یردیهنه به این صور

ینج ی ینها از کامال مخاتف ( )1تا کامالً مواعق

دیهیا یا اون ( )1486و یالسر ( )1489استفاد شاه

کاه ابتاها

است .که ماتمل بر  15یویه میباشه و به صور
94

ریف
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ینج ی ینها از کامال مخاتف ( )1تا کامالً مواعق

بینی کیفیت توسط این  0عامل بود .برا محاسبه یایایی

تیکر

( )0درجااهبنااه شااه اساات .مقیاااس یودکارآمااه

نی  ،از دو روش بازآزمایی وآتفا کرونباخ استفاد شه

تحصیدی ماتمل بر دو زیرمقیاس یودکارآمه نمار و

که یر دو ضریب ( 5/85برا بازآزماایی و  5/82بارا

تکدیف مایباشاه .محماه ( [23] )1380روایای ایان

آتفااا کرونباااخ) ناااان دینااه می ا ان باااال یایااایی

مقیاس را باا اساتفاد از تحدیال یویاه  5/90در ساطح

یرسانامه ماکور بودد .ضریب آتفاا کرونبااخ دروس

معنادار  5/551تاییه شه .یمینین ضاریب بازآزماایی

ییش نیاز ()5/84؛ ات امی یایه ()5/87؛ ات امی تخصصای

 5/73و آتفا کرونباخ  5/.77نی یایایی ایان مقیااس را

()5/82؛ کارورز ()5/89؛ عمدی ( )5/45و کل مقیاس

مورد تاییه قراردادنه .اعتبار ابعااد ایان مقیااس توساط

( )5/81محاسبه شه است .دامنه یمبنت ی یویه یاا باا

محق به روش آتفا کرونباخ به ترتیب یودکارآماه

نمر کل  5/06 -5/85در سطح معنادار  5/551بود.

نماار ()5/88؛ یودکارآمااه تکدیااف ( )5/86و کاال
مقیاس یودکارآمه

تحصایدی ( )5/75محاسابه شاه

ر ش تحلیل رارههخ

برا تحدیل داد یا از بنته بنه آمار برا تحدیال

است .دامنه یمبنت ی یویه یا با نمر کال 5/36 -5/67

در سطح معنادار  5/551 – 5/51بود.
ج) مقیخو ارزشیخ

داد یا عدوم اجتماعی ننخه  114و نرم اعا ار رواباط
یطی سایتار ننخه  28.54استفاد شه .شاایصیاا

آیفیت رنخمه ررسا  :در ایان

ی ویش با توجه به یهف ی ویش از مقیااس ارزشایابی

توصیفی شامل میان ین ،انحاراف اساتانهارد و ضارایب

کیفیت برنامه درسی ،مهیریت ورزش داناا ا عدوریاها

یمبنت ی محاسبه شه .روابط عرضی سایتار باا ماهل

( )2559استفاد شه است .این مقیااس مااتمل بار 15

تحدیل منیر آزمون شه و شایص یا برازناهیی ماهل

یویه میباشه و به صور

ریف تیکر

نهایی ی ارش شه .برا بررسی ارتبارا

ینج ی ینه ا از

بین متغیریا

مهل با استفاد از روش تحدیل منیر ،مراحل زیار اجارا

کامال مخاتف ( )1تا کامالً مواعق ( )0درجهبناه شاه

شه (بارون و

است و ماتمل بر زیرمقیاسیا دروس ییشنیاز ،ات امی

کنی،3

:)1486

 )1بررساای رابطااه متغیریااا باارونزا اوتیااه بااا

یایه ،ات امی تخصصی ،کارورز و عمدی مایباشاه .در

متغیریا درونزا نهایی :در این مرحده متغیار ورود

تحقی ا محمااه ( [23] )1380باارا محاساابه روایاای

مطاتعه ،متغیار بارونزا اوتیاه و متغیار یاساخ

یرسانامه ،از روش تحدیل عامال باه روش مستفاهیاا

مهار

اصاادی اسااتفاد شااه .نتااایج تحدیاال عااامدی بااه روش

ارزشیابی دانا ویان از کیفیت برنامه درسای ،درونزا

مستفهیا اصدی با چریش واریماکس وجود ینج عامال

نهایی در نظر یرعته میشود .این مرحده جهات بررسای

در یویهیا را ترییه نمود .مقهار ضریب  kmoبرا تعیین

تر یر متغیر برونزا بر درونزا ان ام میییرد )2 .بررسی

کفایت تعهاد نمونهیا  5/86و ضریب آزمون یی بارتدت

رابطه متغیریا برونزا اوتیه با متغیریا واسطه :در این
مطاتعاه ،متغیار بارونزا

نی برابر  791/66بود که در درجاه آزاد  00در ساطح

قنمت متغیر ورود مهار

 5/5551معنادار به دست آمه است و حاکی از کفایات

اوتیه و متغیر واسطه یودکارآمه به عناوان متغیریاا

نمونهییر و ماتریس یمبنت ی یویاهیاا بارا ان اام

درونزا در نظاار یرعتااه ماایشااونه )3 .بررساای رابطااه

تحدیل عامدی بود .تحدیل عاامدی  0عامال را کاه دارا

متغیریا واسطه ا با متغیردرونزا با کنتارل متغیریاا

باال  1بودنه ماخص نمود .به جا یویاه

باارونزا :در ایاان قناامت متغیریااا ورود (مهااار

 11که به دتیل بار عامدی یایین ،حاف شه ،سایر یویهیا

مطاتعه) و واسطه (یودکارآمه ) باه عناوان متغیریاا

ارزش وی

در عوامل مربوط به یود قرار یرعتنه .واریانس کدای 0

1

)Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19
)2 Linear Structural Relations (LISREL V8.54
3 -Barown&kenny

عامل مقهار  66/96بود که ناان دیناه درصاه یایش
03
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برونزا و متغیر یاسخ ارزشایابی داناا ویان از کیفیات

مقهار ییش بینی متغیریا برونزا از مرحداه یا

برنامه درسی ،باه عناوان درونزا اوتیاه در نظار یرعتاه

مرحده سه بررسی می یردد .ایر این مقهار از مرحده ی

میشونه تا تر یر منتقی متغیریاا واساطه و یمیناین

به مرحده  3به صفر تقدیل یابه واسطهیر کامل اسات،

برونزا اوتیه برمتغیر درونزا ارزشیابی دانا ویان از

ایر کایای ماایه ناود واسطهیر وجود نهارد و ایر

کیفیت برنامه درسی ،به دست آیه.

کایش ماهود باشه واسطهیار وجاود دارد .اماا ایار

 )9بررسی مقهار کایش ضرایب ریرسیون متغیریا
برونزا از مرحده ی

کامل نینت که در این صور

به مرحداه ساه :در ایان مرحداه

باه

ناان دیناه متغیریاا

برون زاد دی ر است که باینتی مهنظر قرار ییرنه.

یخفاههخ
جهول . 1میان ین ،انحراف استانهارد ،یمبنت ی و ضرایب اعتبار متغیریا
ماغیرهخ

1

2

3

4

5

7

6

.1زمخنبند

5/42

 .2تمرآز

5/54

5/42

.3گاش رارن

5/15

**

 .4تااندن

5/58

**

 .5یزمان ره

5/11

**5/41 5/93** 5/96** 5/37

.6ررک مالب

**5/27

5/11

 .7ناشان

*5/19

**5/84 5/23** 5/99** 5/31** 5/37** 5/20

8تارآخریمد
نمره
.9تارآخریمد
تکلیف
 .11رر و پیش
نیخز
.11رر و
اعزام پخیه
.12رر و
اعزام تخصص
.13رر و
عمل
.14رر و
آخر رز
میخنگین
انحااااااارا
اساخندارر

**5/26
**5/00

5/49 5/32
5/23

**

5/43 5/99

**5/88 5/30** 5/28** 5/14

**5/15 5/39** 5/02
**5/15 5/27

*5/19

**5/11 5/23

5/559

**5/88 5/25

*5/13

*5/13

**5/86 5/02

5/11

5/11

5/54

5/58

*5/13

*5/10

5/11

**5/84 5/31** 5/93

*5/16

5/53

5/12

*5/12

5/56

5/57

5/12

**5/87 5/64** 5/36** 5/90

*5/10

5/11 5/550

-5/51

5/54

5/54

5/15

**5/82 5/05** 5/01** 5/20** 5/37

*5/19

5/59

5/57

5/57

**5/58 5/65

*5/13

**5/89 5/99** 5/97** 5/36** 5/32** 5/35

*5/13

5/52

5/51

5/50

5/51

*5/19

5/51

**5/45 5/38** 5/99** 5/90** 5/92** 5/35** 5/28

1/34

1/20

1/19

1/22

1/39

1/64

1/25

5/37

5/30

9/42

9/06

9/22

9/36

9/50

5/42

5/43

5/85

1/54

5/49

5/81

1/52

5/22

5/20

2/27

2/11

2/23

2/25

2/22

*.ضرایب اعتبار بر رو قطر عرعی ماتریس یائین مثدثی قرار دارنه
*P<5/50

8

9

11

11

12

13

19

**P<5/551
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برا تعیین میان ین متغیریا زماانبناه  ،تمرکا ،

درسی متعد به ارزشیابی دروس یایشنیااز و کمتارین

یوشدادن ،یواناهن ،آزماون دادن ،عهمیاهن ،نوشاتن،

میان ین متعد باه ارزشایابی دروس کاارورز اسات.

یودکارآمااه نماار  ،یودکارآمااه تکدیااف ،دروس

یمان ونه که یاعته یا جهول ناان می دیاه یمبنات ی

ییشنیاز ،ات امی -یایاه ،ات امای -تخصصای ،عمدای و

متغیریا آشکار مهل در اکثر موارد معنادار بود است.

کارورز از آمار توصیفی میان ین ،انحراف استانهارد و
ماتریس یمبنت ی بین متغیریا یا ویش اساتفاد شاه

ییخ ماخر هخ ماخعهه رانشجایخن تاخییر مهناخرار
ر ارزشیخ

(جهول  .)1بر رب این جهول و بر اسااس مقاادیر باه

نمودار ( )2تر یر متغیر برونزا اوتیه (مهار

دست آمه مای تاوان یای بارد کاه بیااترین میاان ین
مهار یاا مطاتعاه متعدا باه مهاار
( )1/64و کمترین میان ین را مهار

ینخن از آیفیت رنخمهررس رارر؟

مطاتعه)

بر متغیر درونزا (ارزشیابی برنامه درسی) را نااان داد

درک مطداب

است نتایج به دست آمه حاکی از آن است کاه متغیار

یوشدادن ()1/19

مهار یا مطاتعه داناا ویان ( P <5/50و )β = 5/18

است .بیاترین میان ین یودکارآمه تحصیدی متعد به
یودکارآمه نمر و کمترین میان ین را یودکارآماه

ییشبینی کننه مثبت و معنادار ارزشیابی برناماه درسای

تکدیف است .یمینین بیاترین میان ین ارزشیابی برناماه

میباشه.

نمودار  .2ا ر مهار یا مطاتعه بر ارزشیابی کیفیت برنامه درسی

00
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نمودار  .3ا ر مهار یا مطاتعه بر احناس یودکارآمه

یمینین بر اسااس یاعتاهیاا باه دسات آماه در

مثباات و معنااادار احناااس یودکارآمااه تحصاایدی

آزماون دیای باا 5/70

دانا ویان میباشه .یمینین بر اسااس یاعتاهیاا باه

درک مطدب با 5/92

دست آمه در مهار یا مطاتعه ،بعه آزماون دادن باا

دارا کمترین بار عامدی میباشنه و در ارزشیابی برنامه

 5/73بیاترین بار عامدی و مهار

درک مطدب باا 5/95

درسی بعه ارزشیابی برنامه درسی ات امی ا یایه با 5/89

کمترین بار عامدی ناان داد شه اسات و در احنااس

دارا باالترین بار عامدی و ارزشیابی از برناماه درسای

یودکارآمه بعه یودکارآمه نمر باا  5/85بااالترین

عمدی و کارورز دارا یایینترین بار عامدی با ضریب

بار عامدی و یودکارآمه تکدیف با ضریب  5/60دارا

 5/00میباشنه.

یایینترین بار عامدی میباشنه.

مهار یا مطاتعه ،بعه مهاار
دارا بیاترین بار عامدی و مهار

ییخ ماخر هخ ماخعهه رانشجایخن تاخییر مهناخرار

ییخ تارآخریمد

ر تارآخریمد ینخن رارر؟

ماخعهه ینخن تخییر مهنخرار

شکل ( )3باه بررسای تار یر متغیار بارونزا اوتیاه

رانشجایخن خ آنارل ماخر
ار ارزشایخ

هاخ
یناخن از

آیفیت رنخمهررس رارر؟

(مهااار یااا مطاتعااه) باار متغیاار واسااطه (احناااس

نمودار  9تر یر متغیر واسطه (احناس یودکارآماه

یودکارآمه تحصیدی) یردایته است .نتایج باه دسات

تحصیدی) بر متغیار درونزا (ارزشایابی کیفیات برناماه

آمه حاکی از آن است که متغیار مهاار یاا مطاتعاه

درسی) با کنترل متغیر برونزا (مهار یاا مطاتعاه) را

دانا ا ویان ( P <5/51و  )β = 5/95یاایشبیناای کننااه

ناان میدیه ،متغیر برونزا (مهار یا مطاتعه) و متغیر
06
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درک مطدب با  5/92دارا

واسطه (احناس یودکارآمه تحصیدی) به عنوان متغیر

بیاترین بار عامدی و مهار

برونزا و متغیر ارزشیابی کیفیت برنامه درسی به عناوان

کمترین بار عامدی است و در ارزشیابی برنامه درسی بعه

متغیر درونزا در نظر یرعته شاه اسات .باا توجاه باه

ارزشیابی برنامه درسی ات امای ا یایاه باا  5/89دارا

یاعتااهیااا بااه دساات آمااه متغیاار واسااطه احناااس

باالترین بار عامدی و ارزشیابی از برنامه درسی کارورز

یودکارآمه تحصیدی ( P <5/51و  )β=5/71ییشبینای

دارا یایینترین باار عاامدی مایباشانه .در احنااس

کننه مثبت و معنادار متغیار درونزا ارزشایابی کیفیات

یودکارآمه بعه یودکارآماه نمار باا  5/85دارا

برنامه درسی میباشه .اماا متغیار بارونزا مهاار یاا

باالترین بار عامدی و یودکارآمه تکدیاف باا ضاریب

مطاتعه ییشبینی کننه ارزشیابی کیفیات برناماه درسای

 5/69دارا یایینترین بار عامدی میباشنه.

نمیباشه .یمینین بر اساس یاعتهیا به دست آماه در
مهار یا مطاتعاه ،بعاه آزماوندیای باا  5/70دارا

نمودار  .9ا ر مهار یا مطاتعه و احناس یود کارآمه
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نمودار  .0مهل نهایی معادته سایتار مهار یا مطاتعه با ارزشیابی دانا ویان از کیفیت برنامه درسی با واسطهیر احناس
یودکارآمه
Chi – Square = 216.86, df=75, P-value = 0.000, RMSEA = 0.08

 IFI3 ،CFI2و GFI9بین صفر و ی

به منظاور باه دسات آوردن بارازش ماهل بهتارین

باود و باه عناوان

شایص تقنی یی دو بر درجه آزاد میباشه کاه یار

قاعه کدی مقادیر ن دی

چه کوچکتر از  3باشاه ماهل دارا بارازش (تناساب)

دالتت دارد .که در این مهل ضریب  GFIبرابر باا 5/84؛

بهتر است .ایان مقاهار در ماهل نهاایی آماار ایان

ضریب  IFIبرابر با 5/45؛ ضریب  CFIبرابار باا  5/45و

ی ویش  2/84به دست آماه اسات کاه نااان دیناه

ضریب  NFIرا برابر با  5/86میباشه و شایص یطاا

برازش مناسب مهل می باشه .شاایص دی ار

به  5/45باه نیکاویی بارازش

 SRMR0برابر با  5/57است که ناان دینه ایان اسات

RMSEA

که مهل ماکور از برازش باالیی بریوردار میباشه.

(میان ین م اور یطایا مهل) مای باشاه .زماانی کاه

در نهایت مهار یا مطاتعه داناا ویان (≥5/51

مقهار این آمار کمتر از  5/50باشه ناان مایدیاه کاه

P

مهل از برازش یوبی بریوردار است .در صاورتی کاه

و  )β =5/37ییشبینی کننه مثبات و معناادار احنااس

بین  5/50تا  5/58باشه برازش قابل قبول ،ایر بین 5/58

یودکارآمااه تحصاایدی آنااان ماایباشااه و احناااس

و  5/1باشه برازش متوسط و ایر ب ریتار از  5/1باشاه

یودکارآماااه تحصااایدی داناااا ویان ( P <5/51و

برازش ضعیف است .در مهل آمار این ی ویش مقاهار

 )β =5/66ییشبینی کنناه مثبات و معناادار ارزشایابی

 RMSEAبرابر است با ( )5/57که حاکی از برازش قابل

کیفیت برنامه درسی میباشه.

قبول مهل است.
به رور کدی ضاریب شاایص یاا بارازش ،NFI1
Normed Fit Index

2

Comparative fit index
3
Incremental Fit Index
4
Goodness of Fit Index

1

Standardized RMR
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جهول  .2ا را

منتقی  ،غیرمنتقی و کل متغیر برونزا بر ارزشیابی کیفیت برنامهدرسی
ماخر هخ ماخعهه
ایرا

ارزشیخ
ایرا
ارزشیخ
ایرا
ارزشیخ

مساقیم ماغیرهخ

ر نزا ر ماغیر رر نزا

-5/54

آیفیت رنخمه ررس

غیر مساقیم ماغیر ر نزا ر ماغیر رر نزا خ اساهگر ماغیر احسخو تارآخریمد

5/28

آیفیت رنخمه ررس
آل ماغیرهخ

ر نزا ر ماغیر رر نزا خ اساهگر ماغیر احسخو تارآخریمد

5/14

آیفیت رنخمه ررس

یمینین یاعتهیا به دست آمه حاکی از آن اسات

میشود (جوکار .)1381 ،سپس بر اساس آزمون ساابل1

که در مهار یا مطاتعاه ،بعاه آزماون دادن باا 5/78

ماخص یردیه.

بیاترین باار عاامدی و مهاار

معنادار سه واسطه یر برا یر ی

بر این اساس سه واسطه یر احنااس یودکارآماه

درک مطداب باا 5/91

کمترین بار عامدی ناان داد شه است و در ارزشایابی

تحصیدی دانا ویان برا رابطه مهار یاا مطاتعاه و

کیفیت برنامه درسی بعه ارزشیابی برنامه درسی ات امی ا

ارزشیابی کیفیت برناماه درسای 5/91 ،و ( )P<5/50باه

یایه با  5/89باالترین بار عاامدی و ارزشایابی از برناماه

دست آمه.

درسی کارورز و ات امی تخصصای باا ضاریب 5/00

ا ر غیرمنتقی   ا ر منتقی =  

دارا یایینترین باار عاامدی مایباشانه .در احنااس
یودکارآمه بعه یودکارآمه نمر باا  5/82بااالترین

عرمول تعیین سطح واسطهیر

بار عامدی و یودکارآمه تکدیف با ضریب  5/69دارا
یایینترین بار عامدی میباشنه.

 
    

Mediation 

حث نایجهگیر
نخنتین یاعته این ی ویش حااکی از آن باود کاه

تهیین سام اساهگر ماغیرهخ پژ هش

در مهل ارائه شاه  ،میا ان واساطه یار متغیار در

مهار یا مطاتعه دانا ویان بر ارزشیابی آنان از برنامه

بررسی تار یر متغیار بارونزا مهاار یاا مطاتعاه بار

درسی تر یر مثبت و معنادار دارد .این یاعته با بریی از

ارزشیابی کیفیت برنامهدرسای محاسابه یردیاه ،باهین

نتایج ی ویشیا ] [17 ،29یمراستا میباشه .در توجیه

مناتقی  ،غیار

نتی ه به دست آمه میتوان یفت که دانا ویانی که از

صور

که ابتها در ماهل نهاایی ا ارا

منتقی و ا را

مهار یا و توانمنه یا باالیی بریوردارنه صرفنظار

کال متغیریاا بارونزا بار متغیریاا

درونزا سن یه شاهنه و ساه واساطهیار احنااس

از نوع مهار  ،موعا تار عمال نماود و دروس را باا

کدی مطااب باا جاهول ( )2و

موعقیت مییارانه ،در نتی اه ارزیاابی مثبتای از اناواع

یودکارآمه به صور
م موع ا را

برنامه درسی دور یود یواینه داشت .دانا ویانی کاه

مناتقی  ،غیرمناتقی و کال آورد شاه

قادر به زمانبنه و تهوین ررح و برناماه مطاتعاه یاود

است.

بااود و در ین ااام مطاتعااه از قااهر

برا محاسبه میا ان واساطه یار متغیار احنااس
یودکارآمه تحصیدی از روش و عرماول ما

بریوردار میباشانه ،مهاار

کنیاون

تمرکاا باااالیی

یاوش کاردن ،یواناهن،

( )1444و کناای ( )2551اسااتفاد شااه ،در ایاان روش
م موع ا را

غیر منتقی بر م موع کل ا ارا

تقنای

Sobel Test
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آزموندیی و درک مطدب یود را اعا ایش داد اناه ،باه

در نتی ه عمدکرد مثبت ،ارزشیابی مثبتی از برناماهیاا

دتیل موعقیت در دروس مختدف ارزیابی مثبتی از برناماه

درسی یود یواینه داشت .به عباارتی داناا ویان باا

درسی یود یواینه داشت.

کنااب احناااس یودکارآمااه  ،از تحصاایل در رشااته
انتخابی یود احناس رضایت یواینه نمود و در نتی اه

یاعته دی ر این یا ویش حااکی از آن اسات کاه
مهار یا مطاتعه دانا ویان بر احناس یودکارآمه

یواینه تواننت در ارزیابی یود از برنامه درسی ن رش

تحصیدی آنان تر یر مثبت و معنادار دارد .این نتی ه باا

مثبتی داشته باشنه .بنابراین مهاار یاا مطاتعاه بارا

بریی از نتایج ی ویشیا ] [26 ،20یمراستا میباشاه.

رسیهن به احناس شاینت ی تحصیدی نقاش اساسای را

شایه بتوان یفت کاه یکای از دالیال اصادی احنااس

ایفا میکنه .این مهار یا شامل رایبردیا ساازمانهیی

یودکارآمه در زمینهیا مختدف ،دارا بودن مهار یا

و حاعظه و تحدیل واایف ،مهیریت زمان و تدفی زباان،

و شاینت ییا مرتبط با آن میباشاه ،بناابراین کناب

ارالعا

و عقایه نو است که من ر به ییارعت در رشته

احناس یودکارآمه تحصیدی در دو بعه کنب نمرا

تحصیدی و ادراک مثبت داناا و از دور تحصایدیاش

باال و ان ام شاینته تکاتیف محوتاه مناتد م دارا باودن

مییردد.

مهار یا یفتیانه مطاتعه میباشاه .دارا باودن ایان

به رور کدی بر اساس نتایج به دست آمه مایتاوان

مهار یا من ر به اع ایش یادییر  ،کناب ارمیناان در

چنین برداشت نمود که یودکارآمه تحصیدی داناا و

دانا و ننبت به توانمنه یایش ،عمدکرد قو در ان ام

یا قضاو

واااایف و تکاااتیف محوتااه بااه و  ،تواناااییش باارا

سازمانهیی و ان ام و تکمیل تکااتیف درسای و کناب

عااتی ،نااان دادن عمدکارد

ارزشمنه ،من ر به احنااس اعتمااد باه نفاس و

عارغاتتحصیدی با نمرا

نمرا

عراتر از سایر دانا ویان من ر مییردد.

و در مورد قابدیتیا و توانمنه یایش برا

یودینهار مثبت در آنان مییردد و این اعتماد به نفاس

نتی ه به دست آمه از ایان یا ویش حااکی از آن

من ر به احناس و ادراک مثبت آنان ننابت باه محایط

است که احناس یودکارآمه دانا ویان بر ارزشیابی

مییردد .این یونه دانا ویان بارا ا باا

شاینات ی

برنامه درسی تر یر معنادار دارد اما مهار یا مطاتعاه

یود ،تکاتیف نو چاتشان ی را انتخاب نماود و ساعی

بر ارزشیابی برنامه درسی تر یر معنادار نهارد .این یاعته

مینماینه که این تکاتیف را به نحو احنن ان اام دیناه.

با بریی از نتایج ی ویش ] [18یمراستا میباشه .بررسی

این یونه دانا ویان به دتیل اعتمادشاان باه موعقیات و

رابطه بین مهار یا مطاتعه و ارزشیابی برناماه درسای

یات سر یااشتن موانع و ماکال

با واسطه احناس یودکارآمه آنان در مهل ییاانهاد

بر عرصتیا ،تصور مثبتی را از آینه در یود و ننبت به

ناان دینه نقش واسطهیر معناادار یودکارآماه در

محیط ای اد میکننه و در ارزشیابییا یود از اساتیه،

رابطه با ارزشیابی برنامه درسی بود .این یاعته با بریی از

دور تحصیدی و برنامه درسی ،ایان احنااس مثبات را

نتایج ی ویش ] [15یمراستا میباشه .شایه بتاوان یفات

منتقل مینماینه .از سو دی ر ارزشیابییا داناا و از

که کنب مهار یا مطاتعه به تنهایی من ر به ارزیاابی

کیفیت برنامه درسی بازیورد کدی را برا سیاساتمهارن

مثبت دانا ویان از برنامه درسیشان نمییردد ،بدکه باا

جهت بهبود آموزش و تصامی ییار یاا ماهیریتی و

کنب مهاار یاا مطاتعاه داناا ویان باه ییاارعت

اجرایی و یمینین ارتقاء ،استخهام و اع ایش یااداش در

تحصیدی یود در آینه امیاهوار مایشاونه ،باه ان اام

سطح مدی و محدی ،عرای میکنه .به اعتقااد بنایار از

تکاتیف محوته باا ارمیناان و باهون تارس و دتهار از

محققین ارزشیابییا دانا ویان بایه به عنوان یکای از

جضور دی ران ارمیناان ماییابناه ،یاود را در رشاته

منابع متعهد ارالعاتی در مورد عمدکرد آموزشی و برنامه

تحصیدیشان عراتر از سایر یمکالسییا یود میبینناه و

درسی به کار یرعته شود ].[24 ،28 ،27
65
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یمراساتا باا نتی اه

رایبردیا ،عرآینه ذییر  ،بازیابی و اساتفاد از داناش یاا

براساس ،تحقیقا

ان ام شه

تحقی حاضر ،یودکارآمه تحصیدی با یادییر مس ر و

آمویتهیا را تنهیل مینمایه .اج اء عارفی عرآینه مطاتعه

مهااار یااا مطاتعااه ] [35ماننااه اسااتفاد عمیاا از

شامل مهار اضطراب و اجتنااب از تعدال یاا مناامحه و

رایبردیا یادییر ] [31و یادییر مفهومی رابطه دارد

یادداشت بردار  ،برجنته کردن ارالعا

و مرور م هد

] .[32باوریا شایناتهمحاور داناا ویان کاه توساط

آن از عوامل رعتار است که احناس مثبت داناا ویان

یودکارآمه تحصیدی آنان تعیین مییردد ،بار عرایناه

ننبت باه شاینات ییاا ،قابدیاتیاا و توانمناه یاا

یا اجتماعی – شنایتی آنان در موقعیتیا موعقیات

تحصیدیشان و به تبع آن احناس مثبت آنان ننابت باه

محور شامل تفکر ،احناسا  ،ععاتیتیاا و ان یا شیاا

برنامه درسی را اع ایش میدیاه .رایبردیاا مطاتعاه و

تر یر مییااارد و باا آنیاا در تعامال مایباشاه ].[33

یادییر  ،یادییر را تنهیل میکنه و عمدکرد تحصایدی

یودکارآمه تحصیدی به عنوان کدیه اصدی در رویکرد

دانا ویان را بهبود میبخاه .مس ر بودن باه کاارییر

ایهاف در چاچوب دستیابی به ایهاف ][39؛ ان ی ذاتی

روشها و مهار یا متناوع مطاتعاه در یاادییر بهتار

انتقال داناش ][36؛

دانا ویان مورد ترییه قرار یرعته است ] .[92یودتنظیمی

در تئور یودمختار ][30؛ ان ی
ایمیت ان ی

تحصیدی و مهار یا مطاتعه روشای ساودمنه جهات

سازیار  ،ارزش کاار ذینای در تئاور

ارزش امیه ][37؛ ماایه شه اسات .عاالو بار ایان،

اع ایش عمدکرد تحصیدی دانا ویان است .می توان این

یودکارآمه تحصیدی باه عناوان اساسای در ارزیاابی

مهار یاا را در قاتاب درس مهاار یاا زناهیی در

شرایط موعقیات محاور محناوب مایشاود ].[34 ،38

دانا ا یا به دانا ویان آمویت تاا عمدکارد تحصایدی

یودکارآمه تحصیدی ییشبینی کنناه قاو عمدکارد

آنیا ییارعت کنه.

تحصیدی دانشآموزان مهرساه و داناا ویان کااتج در

نخنتین محهودیت مطاتعه حاضر مربوط به ررح آن

مقطع کارشناسی اسات ] .[95یودکارآماه تحصایدی

است .رواباط ساایتار باین مهاار یاا مطاتعاه و

ین امی که به عناوان موضاوع منادط باه کاار یرعتاه

احناس یودکارآمه دانا ویان با ارزشایابی آناان از

میشونه ،ییشبینی کننه موعقیت تحصیدی و مهار یا

کیفیت برنامه درسی ،رواباط عدای نیناتنه ،در بهتارین

تحقی می باشه ] .[91 ،95 ،37به عبارتی یودکارآماه

شاارایط ایاان روابااط نااوعی روابااط یم مااانی ینااتنه.

تحصیدی یایش بینای کنناه عمدکارد تحصایدی آیناه

محااهودیت دوم ایاان مطاتعااه مربااوط بااه نمونااه

دانا ویان می باشه و این در صورتی است که رعتاریاا

شرکتکننهیان است .یاعتهیا حاصل از این مطاتعه باه

عمدای باه کاار یرعتاه

جامعه داناحویان دانا ا شیراز قابل تعمی یناتنه ،از

شونه و این یاعته با یاعته یا قبدی یماینگ اسات ]،92

اینرو ،ی ویا ران ننبت به یر یونه تعمای غیار م ااز

 .[93یمینین نتایج این ی ویش حااکی از آن باود کاه

یاهار میدینه .محهودیت دی ر این مطاتعه مرباوط باه

دانا ویانی که از اعتمااد باه نفاس بااالیی بریاوردار

اب اریا اناهاز ییار اسات .اب اریاا اناهاز ییار

و مهار یا مطاتعه به صور

ینتنه از مهار

یرسانامه ا دارا تعاهاد از محاهودیت یاا ذاتای

یا مطاتعه مورد نیاز برا موعقیات و

رایبردیا عمی یادییر نی بریوردار ینتنه و این امر

(یطایا انهاز ییر  ،عهم یویاتن ن ر  ،یاساخیاا

بر عمدکرد تحصیدی آنان تر یر یاار است ].[99

قابل یایرش اجتماعی و )...ینتنه.
بر اساس یاعتهیا به دسات آماه در ایان مطاتعاه

به رور کدی ،مهار یا یا رایبردیا مطاتعاه شاامل
اعکار و رعتاریا نهان و آشکار است که با موعقیت در

ییانهاد میشود تا ی ویا ران در مطاتعا

یادییر مرتبط ینتنه و مایتوانناه از رریا احنااس

سایر جوامع مطاتعه حاضر را تکرار نماینه تا شوایه از

یودکارآمه آنان تغییر یابنه .یمینین این مهارتهاا یاا

بنط روابط سایتار مااایه در کااور عارای آیاه.
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