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  يآمـوزش عـال  پژوهش حاضر با هـدف بررسـي تغييـر برنامـه درسـي         : چكيده
برنامه درسي رشته برنامه ريزي آموزشي در چهار عنصر محوري برنامه درسـي             (

.  يادگيري و ارزشيابي صـورت گرفـت  -ي ياددهي ها  فرصتشامل هدف، محتوا،    
جامعه آماري پژوهش، اعضاي هيئت علمي و دانشجويان شش دانـشگاه دولتـي     

بـا  . شـتند ريزي آموزشي را در سطح كارشناسـي ارشـد دا         بودند كه رشته برنامه   
ي تهران، عالمه طباطبـايي،  ها  دانشگاهي،  ا  خوشهگيري تصادفي   استفاده از نمونه  

  نفر اعضاي هيأت علمي      32انتخاب  و  جهت اجراي تحقيق    اصفهان و مازندران    
 روش پـژوهش    . گرفتنـد  قرار نفر دانشجويان كارشناسي ارشد مورد بررسي        93و

جهـت  . شنامه محقق ساخته بود   توصيفي و از نوع پيمايشي و ابزار پژوهش پرس        
مشخصات كلّي  "بررسي عنصر هدف، اهداف اصلي دوره مندرج در سند مصوب           

، براي عنصر محتـوا ضـرورت وجـود دروس،          " دروس  ي درسي و سرفصل     برنامه
ي هـا  فرصـت تعداد واحدها و سرفصل آن مندرج در سند مصوب و جهت عناصر  

 بـر اسـاس برنامـه    مؤلفـه ن دو  يادگيري و ارزشيابي وضعيت موجود اي -ياددهي
آن بود كه ر نتايج پژوهش حاضر بيانگ. درسي اجرا شده مورد ارزيابي قرار گرفت      

از ديدگاه اساتيد اهداف اصلي دوره، داراي مطلوبيت نسبي بوده و تغيير در اين              
 اصـلي   اهـداف ؛ در حاليكه دانشجويان خواسـتار تغييـر         باشد ينمعنصر ضروري   

 بـاً يتقر عنصر محتـوا، اسـاتيد و دانـشجويان معتقدنـد كـه        در مورد . دوره بودند 
تمامي دروس اين رشته بايستي حفظ شود و با تعـداد واحـدهاي موجـود ايـن                 

 دروس اهـداف    مؤلفهاما از ديدگاه اساتيد و دانشجويان       . دروس نيز موافق بودند   
 محتـواي   مؤلفـه  وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده و خواسـتار تغييـر در ايـن              از
 سرفصل دروس نيز به اسـتثناء درس پايـان نامـه            مؤلفهدر  . نامه درسي بودند  بر

در . اساتيد و دانشجويان بر اين باورند كه تغيير در تمامي دروس ضروري اسـت             
مورد عنصر ارزشيابي از ديدگاه اساتيد به غير از درس پايـان نامـه بقيـه دروس                 

اين  عنصر همه    ر  نشجويان  د  نيازمند بازنگري و تغيير بود؛ در حاليكه ديدگاه دا        
  .دروس نيازمند تغيير بودند

ي، برنامـه ريـزي     آموزش عال برنامه درسي، برنامه درسي     ر  تغيي :واژگان كليدي 
  آموزشي

M. Karami.,  (Ph.D) & H. Fattahi.,  (M.A) 
Abstract: The main purpose of this study was 
exploring changes in the curriculum of higher 
education (Curriculum of educational planning). This 
purpose were studied in four elements of curriculum 
which include aim, content, teaching- learning 
opportunities and evaluation. Population was faculty 
members and students at six public universities that 
had master level courses in educational planning. 
Using cluster random sampling, Tehran University, 
Allameh Tabatabaei University and University of 
Mazandaran and Isfahan were selected. The sample 
included 32 faculty and 93 graduate students. 
Descriptive method used in this study and research 
tool was the questionnaire survey. To examine aim 
element, main goals of the course which mentioned 
in "specifics of curriculum and course headlines" 
were evaluated. To examine content element, the 
necessity of the courses, number of credits for each 
course, objevtives and headlines regarding approved 
official document were evaluated and finally to 
investigate learning-teaching opportunities and 
evaluation, current situation these two elements 
executed according to the implemented curriculum. 
results revealed that faculty members believed that 
the goals are appropriate, however students 
considered necessity of change in the element of 
curriculum. About the content, faculty members and 
students believed that almost all courses in this field 
should be preserved and also agreed with the number 
of credits for each course, But they disagreed with 
objectives and syllabus of courses. Faculty members 
and students believed teaching- learning 
opportunities and evaluation need to change.  
Key words: Curriculum Change,  Higher Education,  
Educational Planning 
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  مقدمه
هاي درون جامعه است كه سرنوشت  ترين نظام گستردهو ترين   از بزرگيآموزش عالنظام 

 هاي دانشمندان ها و تجربه عبارت ديگر، مجموعه پژوهشكند، به جامعه را در بلندمدت تعيين مي
 يآموزش عالي جوامع رابطه بسيار زيادي با نظام  دهد كه توسعه و كشورهاي جهان نشان مي

به  يآموزش عالاست كه  اين اعتقادر ب )2000 (بالدرستون). 1388ديگران، و عباسي ( ها دارد آن
 ي پايدار  به توسعهيابي دستدهنده منابع انساني تخصصي، در مسير  ترين نهاد توسعه  اصليعنوان

 عصري كه ،هزاره سوم ميالدي. مبتني بر مالحظات جهاني شدن نقش حساسي را بر عهده دارد
به ها  چنين فضايي دانشگاهر  د وتحوالت شتابنده است و تغييرر عص ميكن يمآن زندگي ر د

 آماده تحوالت دائماً دست يابي به رشد و تعالي بايد به منظورچنين  همو  و بقاء خود منظور حفظ
). 2010دوماس و هانچين،  (خود را با تحوالت آن هماهنگ سازندو ويارويي با تغييرات باشند و ر

 جديدي شده كه داراي تحوالت عميق و عصر جهان هم اكنون وارد) 2002(گينكل به اعتقاد
 .  دادن استرخ و حال بروز نيم قرن است كه در واقع اين تغييرات بيش از گسترده است در

 در قرن يآموزش عال است كهحال تغيير جهان امروز باعث شده ر  د ماهيتبه عبارتي، 
 يآموزش عالهاي درسي  برنامه . سازد  خود را با اين تغييرات همگاميزيهر چويكم بيش از  بيست

 ييبسزا نقش يآموزش عالاز جمله عوامل و عناصري هستند كه در تحقق بخشيدن به اهداف 
دانشگاهي به  هاي درسي كه قلب مراكز برنامهبر اين اساس  ). 1385همكاران، و نوروززاده  (رنددا

 ).1988، آلتباخ (شايسته توجه دقيق هستند  ويآموزش عالاهداف  و ها آيينه نقش آيند مي شمار
 بريگز، ( است طالحات مداومخوش تغييرات و اص  همواره دستي درسيزير برنامه  از همين روست

 ها دوره به تدريج اثربخشي ها آن درسي و عدم نوسازي و بهسازي يها برنامهزيرا كهنگي ) 2000
ي تحت عنوان برنامه درسي ي و پديدهادهد يم از ابهام قرار يا هاله دانشگاهي را در يها رشتهو 

   التوكابه اعتقاد استارك و .)1389 فتحي واجارگاه، (سازد يم را مطرح 1بي فايده يا دور ريختني
 مسئوالنه و   جهان گسترده هاي پيشرفته  در كشورها و دانشگاهي درسي برنامهتغيير در ) 1997(

نظر ر  را د نظر جامعهد كند كه نيازهاي مور  مي  كمكيآموزش عال  است و اين تغيير به نظام
 به صورتربيت ي جهان، فرآيند تعليم و ت  با ورود فنّاوري اطالعات و ارتباطات در عرصه.بگيرند

جد  (هايي شده است  خاص دچار تغييرات و دگرگونيبه طورريزي درسي  ي برنامه عام و حوزه
ي درسي مفهوم بسيار كلي است كه به  الزم به ذكر است كه تغيير برنامه). 2004سكوي ونيس، 

، 1384واجادگاه،   فتحي (كند هر تغييري در آموزش يا محيط آموزشي به وجود آيد، اشاره مي
31 .(  

                                           
1.  Scarp Curriculum 
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 مختلف سازماندهي محتوا يها وهيشمدت طوالني به برنامه درسي در آموزش عالي به عنوان 
 مورد يها مهارتاين در حالي است كه . شد يمبراي آنچه دانشجويان نياز دارند بدانند، نگريسته 
ذا برنامه ل. باشد يم بيشتر مورد نياز العمر مادامنياز جهت زندگي در دنياي آينده و يادگيري 

 لذا طراحان برنامه درسي امروزه با چالش گنجاندن د صرف نداركيآكادمدرسي ديگر مسئوليت 
عبارتي  به.)2002و  2000والكينگتون،  ( مواجه اندتر يعموم يها مهارتمحتواي فني سنتي يا 

 در اين عصر،. رسالت آموزش دانشگاهي در عصر جديد نسبت به گذشته تغيير كرده استر ديگ
بندي،   اطالعات، توانايي طبقهي رهيذخدانشگاه بايد افرادي را پرورش دهد كه به جاي حفظ و 

هاي ارتباطي، مباحثه، مذاكره و  هاي حل مسأله، مهارت تركيب اطالعات، مهارتو تحليل 
و صنعتي و هاي مديريتي وفنّاورانه را دارا باشند تا بتوانند با تغييرات سريع فنّاورانه  مهارت

نشان ) 2005 ( تحقيقات كوپر).2004همكاران، و ميگل  (جتماعي به هم سويي مؤثري برسندا
 مورد نياز جهت يها مهارت كه برنامه درسي موجود ناتوان از مجهز نمودن دانشجويان به دهد يم

نيز مويد همين ) 1389 (و يغموريعمران حي لپژوهش صا. باشد يمزندگي و كار در دنياي آينده 
جهاني شدن از ديگر جهت گيرهاست كه تغيير بنيادين در برنامه درسي آموزش  .باشد يممطلب 

 كه طلبد يمكار جهاني، نيروي كاري را ر اشتغال در بازا .)2003 واكز، (عالي را به همراه دارد
كرمي و  (دينما يم چندگانه باشد، امري كه امروز در برنامه درسي فروگذارده يها مهارتداراي 
   . )1390 ،يمؤمن

 تغيير پارادايم در برنامه درسي در عصر حاضر شاهد يك) 2001 (و كواتبه زعم بارنت، پاري 
برنامه درسي سنتي با دانستن . ميباش يماز برنامه درسي سنتي به برنامه درسي در حال ظهور 

ه دانش ب  سازي،مسأله ديسيپليني، جهت گيري عقاليي، يها مهارتدانش، ارتباطات نوشتاري، 
محض و يادگيري مبتني بر يادگيري دانش محوري،  عنوان فرايند، فهميدن، مفهوم محوري،

 يها يژگيودر مقابل  برنامه درسي در حال ظهور داراي . باشد يممطلب و قضيه مشخص 
 قابل انتقال، جهت گيري يها مهارتمتعارضي از قبيل دانستن چگونگي، ارتباطات شفاهي، 

يادگيري وظيفه محوري، /بحث محور، تكليف/ مسألهحصول، اطالعات، عملي، دانش به عنوان م
بر اين اساس تغيير در برنامه درسي دانشگاهي بيش از پيش . باشد يمكاربردي و يادگيري تجربي 

، ميزان توجه يآموزش عالمتأسفانه به رغم اهميت برنامه درسي در مؤسسات  .دينما يمضروري 
ها در  ش و همت الزم براي بررسي، ارزشيابي، اصالح و تغيير آنها كافي نيست و حتي تال به آن

يكي از داليلي كه برنامه ) 2009 (زعم باچانانبه). 1997استارك،  (دستور كار قرار نگرفته است
 خود تغيير براي افراد يزا استرس ماهيت روند يمريزان درسي كمتر به سمت تغيير برنامه درسي 

 كه بايد به آن توجه داشت اين يا نكتهدر واقع، . باشد يم مجريان ژهي وبهدرگير در فرايند تغيير 
  .است كه انگيزه اصلي تغيير برنامه درسي  بايستي در نهايت بهبود يادگيري دانشجويان باشد
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 بايستي مطابق با يآموزش عالسازد كه؛ برنامه درسي در  خاطر نشان مي) 1384 (عارفي
هايي در  ها و مهارت عيت الزم برخوردار بوده تا از طريق رشد قابليتنيازها، تحوالت و نيز از جام

ها را در دنياي كنوني هم از بعد فردي و هم  توان آن دانشجويان مورد توجه قرار گيرد كه مي
ها و   كه داراي مهارتيبه طور برون دادهاي مؤثر آموزشي محسوب نمود به عنواناجتماعي 

قش در دنياي پيچيده امروز بوده و توان رويارويي با ساختارهاي هاي ضروري براي ايفاي ن دانش
 از نظر بسياري از مردم، والدين، كارفرمايان،  صورت نيا ريدر غ. متغير آن را داشته باشند

  . گذاري انجام شده آنان از بازدهي خوب برخوردار نخواهد بود ها و دانشجويان سرمايه حكومت
ي عناصر  نظران درباره ميان صاحب. شود تفاوتي تشكيل مي از عناصر مي درسي برنامهيك 

ي اين اختالفات از يك عنصر تا نه عنصر از  دامنه. ي درسي وحدت نظري وجود ندارد برنامه
ترين برداشت از عناصر  شايد معروف). 1388مهرمحمدي،  (گيرد بر مي ي درسي را در برنامه
 يادگيري، يها تيفعاللب نه عنصر اهداف، محتوا، باشد كه در قا ي درسي، الگوي كالين برنامه
ي  گروه بندي، عناصر برنامهو منابع يادگيري، ارزشيابي، زمان، فضا و هاي تدريس، مواد  روش

تر موارد به چهار عنصر  اما در بيش). 1386 شفيعي،  وواجارگاه فتحي (مطرح كرده استا درسي ر
؛ مهرمحمدي، 1384واجارگاه،  فتحي (شود اصلي هدف، محتوا، روش و ارزشيابي توجه مي

ديدگاه حامي  كه باشند يم سرشناسي نظران صاحباز ) 1976 (و زايس) 1950 (تايلر). 1388
 را شامل هدف، ي درسي برنامهنيز عناصر ) 1994(آيزنر .باشند يم ي برنامه درسيچهار عنصر
  .  داند ي مي يادگيري، سازمان دهي محتوا و ارزشيابيها فرصتمحتوا، انواع 

 مشابه پژوهش كامالً، تحقيقي كه ان انجام شده توسط پژوهشگريها يبررسبر اساس 
 نيتر مرتبط. حاضر باشد در كشور انجام نشده است و يا حداقل نگارنده به آن دست نيافت

 مال ( درسي موجوديها برنامه ارزيابي كيفيت زمينه انجام شده در داخل كشور، در يها پژوهش
، مباحث )1384 و عبدي، 1384جهاني، ؛ 1383 عارفي،؛1382؛ شفيعي، 1379 محمدي،

 يلي تكمالتيتحصدفتر امور آموزشي و  (ساختاري و سازماندهي برنامه درسي آموزش عالي
ي پژوهش و   تطبيقي و نوآوري مؤسسه ؛ گروه مطالعات1377 علوم، تحقيقات و فنّاوري،   وزارت
 بر  عوامل مؤثر و)1382ايماني طالب آزاد، و 1378، وزيري ،1378،يآموزش عالريزي  برنامه

  . باشد يم) 1387ابراهيمي،  (يآموزش عالي درسي  تغيير برنامه
ريزي  ي برنامه ي درسي رشته  برنامه ارزيابي كيفيتبه  خود  در پژوهش) 1379 (مالمحمدي

دريس و بودن فرايند ت نتايجي ازجمله نامطلوب پرداخت و به ارشد آموزشي در مقطع كارشناسي
  عدم پويايي ،ي درسي با نيازها و عاليق فراگيران  عدم هماهنگي مناسب برنامه، امكانات آموزش

ي   عدم هماهنگي الزم بين برنامه،ساختن فراگيران با دانش روز  براي مجهز الزم محتواي برنامه
  . افتدست يبودن واحدهاي عملي و كارورزي  درسي و بازار كار و ناكافي
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ريزي  ي برنامه ي درسي رشته  برنامه به ارزيابي كيفيت) 1384 (در تحقيقي مشابه، عبدي
 هماهنگي  كيفيت اهداف، فرايند تدريس، كيفيتارشد پرداخت و  ي كارشناسي  دورهدرسي در

 محتوا و دريافت كه.  دانشجويان را مورد بررسي قرار داد  با تحوالت علمي و ارزشيابي بازده برنامه
اهداف .  ضروري است ي دروس شده از كيفيت مطلوب برخوردار نيست و بازنگري در محتواي ارايه

.  از ديدگاه اساتيد از مطلوبيت كافي برخوردار نيست و بايد مورد تجديدنظر قرار گيرند  دوره
ي درسي در  رنامهبو نهايتا اينكه .  كافي برخوردار نيست فرايند تدريس و يادگيري نيز از مطلوبيت

  طور كامل موفق نبوده و در اين زمينه هاي تخصصي در دانشجويان به ايجاد توانايي و مهارت
  . رضايت نسبي وجود دارد

 تربيتي در  ي علوم هاي درسي رشته بررسي برنامه"پژوهشي با عنوان ) 1383 (عارفي
 " آموزشي دي گرايش مديريتي مور مطالعه (عالي ايران و راهكارهايي براي بهبود آن آموزش
 محتوا و   ديسيپليني و از بعد هاي درسي از بعد اهداف كلّي، مبتني بر ديدگاه  موجود برنامه وضع
هاي علمي و كاربردي و   توجه به جنبه  است و از حيث  موضوعي  آموزش، مبتني بر ديدگاه روش

 و تخصصي و كاربردي،  يژههاي و  مهارت،هاي تحقيقي هاي عمومي، مهارت تقويت مهارت
گوي نيازهاي موجود نيست و درجهت بهبود آن، بايستي با   ، پاسخ  و ارزشيابي هاي آموزش روش

 تغيير اجتماعي و فرايند شناختي  گرايانه  انسان  تلفيقي ديسيپليني شهروندي دموكراتيك رويكرد
   با نيازهاي فعلي اقدام بي متناسب و ارزشيا  محتوا، روش آموزش  ازجمله ي ابعاد برنامه در همه

  .نمود
 بر اساس يافته هاي تحقيق خود در زمينه چگونگي اجراي )1382 (آزادطالب ايماني 

هاي جامعه  بخش عدم توجه به نيازسنجي از واگذاري اختيارات برنامه ريزي درسي به دانشگاه ها،
نبودن  كاربردي، كار بازار اهي باهاي دانشگ عدم تطابق رشته، درسي ي تدوين برنامه تهيه و در

عدم توجه به نظرات  درسي و برنامه  دراساتيدعدم مشاركت ، هاي تحصيلي موجود محتواي رشته
مهمترين چالش هاي نظام  ها طرح برنامه هاي آموزشي در صاحبان صنايع براي گروه كارفرمايان و

  .برنامه درسي موجود بيان مي كند
ي  ي درسي رشته  ارزيابي كيفيت دروني و بيروني برنامهه در پژوهشي ب) 1382 (شفيعي

ي   نتيجه اين پژوهش حاكي ازآن است كه كيفيت برنامه.پرداختآموزش بزرگساالن مقطع 
درسي رشته آموزش بزرگساالن باتوجه به عناصر نه گانه برنامه ي درسي درسطح متوسط ارزيابي 

اوت معناداري مشاهده نشده ونيز رضايت كامل شده است و بين نظرات دانشجويان واساتيد، تف
  .   ي درسي وجود ندارد دانشجويان ومشتريان از برنامه

ي درسي   و كيفيت برنامه نقد و بررسي كميت"عنوان  در پژوهشي تحت) 1384 (جهاني
 درحال اجراي  رنامه ب دست يافت كه  به اين نتايج"ريزي درسي ي دكتري برنامه مصوب دوره
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ي بسيار دارد و بايد اصالحاتي   مطلوب فاصله ي دكتري با وضعيت ريزي درسي دوره ي برنامه رشته
 و انتخاب محتوا، حجم مطلب،  ، نوع دروس، اعتبار دروس، سازماندهي در ساختار محتوي دوره

ن  گيرد تا اي ، تعادل و تلفيق و وحدت انجام شده با توجه به اصول اعتبار، اهميت بيني زمان پيش
  . رشته در موقعيت و جايگاه مناسب نظري و عملي قرار گيرد

وضعيت مطلوب و  درسي يها برنامهوضعيت موجود فاصله حاكي از  قاتيتحقنتايج اين 
لزوم تغيير برنامه درسي رشته برنامه ريزي آموزشي در بررسي در پژوهش حاضر، لذا؛ . باشد يم

شده و  محسوب   كشوري برنامه توسعه وزشي بخشي ازريزي آم برنامه؛ چرا كه باشد يمدستور كار 
 نظر صاحب زمينه پروراندن افراد، ساز سرنوشت حساس ونوپا، هاي علمي  رشته  يكي ازبه عنوان

هاي آموزشي تدوين شده و هدف   گسترش نظامبه منظوركه  دارد اختيار در تربيت را تعليم و در
 اين رشته در ي درسي موجود برنامه عناصرانچه، چن .آن استقرار يك نظام آموزشي كارآمد است

 آن است برخوردار چنان كيفيت كه درخور از ارشد ي كارشناسي دوره در )ريزي آموزشي برنامه(
كسب شناخت  با وگشته  آموزشي مجهز عميق تربيتي و دانش آموختگان اين دوره به تفكر ،باشد
تغييرات  ايجاد تحوالت و وزشي براي مواجهه باهاي آم آينده نظام شرايط فعلي و تر دقيق و بهتر

 در سال ارشد ي كارشناسي ريزي آموزشي در دوره ي برنامه   رشته.شوند اين نظام آماده مي الزم در
 به وزارت  وابسته ( ريزي  برنامهي عاليشوراي    جلسه دويستميندر  .در ايران تأسيس گرديد1369

   دروس مربوطه ي درسي و سرفصل مشخصات كلّي برنامه، 10/4/69مورخ) يآموزش عالفرهنگ و 
واحد، اهداف و  اين سند دربردارنده اهداف كلي دوره، دروس دوره، تعداد.  رسيدبيبه تصو
 ياددهي و يادگيري و ارزشيابي در يها فرصت و در خصوص عناصر بوده اين دروس يها سرفصل

ينكه تنها تغيير صورت پذيرفته در برنامه نكته قابل توجه ا. اين سند موضعي اتخاذ نشده است
جهت ر ريزي د  برنامهي عاليشوراي  گردد كه طي بخشنامه برمي1373  درسي اين رشته به سال

هاي   و روشقيروش تحقهاي  ارشد و دكتري درس هاي كارشناسي تقليل واحدهاي درسي دوره
 آموزش و پرورشت و درس واحد درسي تغيير ياف 2 واحد به 3 از كيهر ،  تدريس پيشرفته

 سال از زمان 20 قريب به گذشتبا توجه به . تطبيقي در رديف از واحدهاي درسي حذف گرديد
هاي انجام شده نشان   بررسي،ارشد ي كارشناسي در دورهرشته برنامه ريزي آموزشيتأسيس 

كه  درحالي.  اين رشته صورت نگرفته استي درسي برنامهدر  ديگري دهد كه بازنگري و تغيير مي
تالش  اين رو پژوهش حاضرز ا. باشد ريزي بهبود مستمر و مداوم مي يكي از اصول اساسي برنامه

 ) ياددهي يادگيري، ارزشيابييراهبردهااهداف، محتوا، ( ي درسي برنامه عناصر كند تغيير مي
  . ارشد را بررسي نمايد ي كارشناسي ريزي آموزشي در دوره ي برنامه رشته

ارشد  برنامه درسي دوره كارشناسي ژوهش حاضر بررسي تغيير   هدف اصلي پ،ساسبر اين ا
 آيا عناصر چهارگانه برنامه درسي  اين است كه و سوال اصلي باشد يمبرنامه ريزي آموزشي 
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در صورت مثبت نيازمند تغييرند؟ )  يادگيري و ارزشيابي- ياددهييها فرصت محتوا،  اهداف،(
    از عناصر صورت پذيرد؟كيهر ي بايستي در تغييراتبودن پاسخ، چه 

  
  روش  

توصيفي و ا ه  گردآوري داده. حاضر از منظر هدف، كاربردي و از حيثروش تحقيق پژوهش
تخصصي رشته برنامه  هيئت علمي اعضاءكليه آماري پژوهش حاضر  جامعه.از نوع پيمايشي است

 در حال .باشند يم دولتي يها دانشگاهاين رشته در ارشد  كارشناسيموزشي و دانشجويان  ريزي آ
تهران، عالمه طباطبايي، شاهد، اصفهان، مازندران و كردستان  يها دانشگاهدر سطح كشور حاضر 

 176 نفر عضو هيئت علمي و  49بر اين اساس جامعه آماري شامل . باشند يماين رشته را دارا 
 يا خوشهروش نمونه گيري تصادفي ، از  انتخاب نمونه آماريبه منظور .باشد نفر دانشجو مي

 تهران، عالمه طباطبايي، اصفهان و  چهار دانشگاهفوق،هاي   دانشگاهاستفاده گرديد و از بين
  .باشد يم دانشجو 93 عضو هيئت علمي و 32 نمونه آماري شامل و مازندران انتخاب 

امه مشتمل بـر    اين پرسشن .  استفاده گرديد  پرسشنامه محقق ساخته   از   ها  دادهجهت گرداوري   
در قسمت اول اهداف اصـلي      . باشد يمچهار قسمت بوده كه در بردارنده چهار عنصر برنامه درسي           

  ي درسـي و سرفـصل       مشخصات كلّـي برنامـه    "مندرج در سند مصوب     دوره برنامه ريزي آموزشي     
  . كه در ذيل آمده استباشد يم هدف 5كه شامل  گنجانده شد "دروس

بينـي   ريزي آموزشي و درسـي بـا عنايـت بـه جهـان       هاي برنامه    در زمينه   افراد متخصص   تربيت  -
ي امروز و فـرداي       ها و نيازهاي فردي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و علمي جامعه           اسالمي ويژگي 

 . ما
هـا،     و تئـوري     اصول   مربوط به مباني    ي كارشناسي    دوره   و اطالعات دانشجويان    تداوم ربط دانش   -

 .  و درسي ريزي آموزشي  برنامه  در علم هاي متداول و پيشرفته  الگوهاي طرح
هـاي     برنامـه  ليـ  و تحل  هيـ تجز تفكّر منطقي و انتقادي دانشجويان جهت بررسي و            قدرت  تقويت -

 و اصالح     پيشنهادات جهت ترميم     و ارايه   آموزشي و درسي مدارس كشور از كودكستان تا دانشگاه        
 .  موجود ها و تجربيات  يافته جديدترينها با عنايت به  و تغيير آن

 ري و موفق در سا    شرفتهي متداول و پ   ي و الگوها  ها  طرح،ها  برنامه انطباق   ييوانات افرادي كه     تربيت -
 افـراد و    ي و اقتـصاد   ياسي،سي،اجتماعي،فرهنگيدتي،عقيموزشآ اتيكشورها را با توجه به خصوص     

 . كشور داشته باشدي امروز و فرداي جامعه
 نيروي  دار تدريس، تحقيق و تربيت  عهده  مدرسان متعهد و متخصص كه بتوانند در آينده بيتتر -

 . ي مهم علمي باشد انساني الزم در اين رشته
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آموزشي مندرج در ريزي  دروس رشته برنامه، در قسمت دوم پرسشنامهجهت عنصر محتوا
 و در مورد هر دست گرديفهر " دروس ي درسي و سرفصل مشخصات كلّي برنامه"سند مصوب 

سوال قرار  مورد آن يها سرفصل  و آن، اهداف درسهايدرس ضرورت وجود درس، تعداد واحد
ارزشيابي  يادگيري و - ياددهييها فرصتاز آنجا كه در سند مصوب در مورد دو عنصر . گرفت

. خته شدمطلبي ذكر نشده است به ارزيابي اين دو قسمت بر اساس برنامه درسي اجرا شده پردا
 از دروس قسمتي جهت نظرسنجي در زمينه ميزان مناسب بودن كيهر بر اين اساس براي 

شش استفاده د پرسشنامه مور . گنجانده شد يادگيري و ارزشيابي- ياددهي يها فرصتعناصر 
ب، مناسب، نسبتاً مناسب، نسبتاً  مناسكامالً شش گزينه ارزشي بوده و پاسخ دهندگان يكي از 

    .نمودند يمرا انتخاب  نامناسب كامالً، نامناسب ،نامناسب
سؤاالت اوليه در اختيار ) پرسشنامه (ها آوري داده جهت بررسي روايي محتوايي ابزار جمع

پس از اعمال نظرات آنان و انجام اصالحات الزم  و نظران قرار گرفت تعدادي از اساتيد و صاحب
 آلفاي ميزان ضريبگيري  تعيين پايايي ابزار اندازهبراي بررسي و . گرديدپرسشنامه نهايي تدوين 

الزم به توضيح است . باشد گيري مي كه بيانگر اعتبار باالي ابزار اندازه  آمدبه دست 91/0كرانباخ 
ي درسي   از سند مصوب مشخصات كلّي برنامهيا نسخهكه در اجراي تحقيق، همراه با پرسشنامه 

 اهداف  تا جهت ارائه نظر در زمينهگرفت يمگان قرار  دروس در اختيار پاسخ دهند و سرفصل
الزم به ذكر است در خصوص عناصر  .با توجه به آن پاسخ دهندها و اهداف دروس  دوره، سرفصل

يك از دروس بودند ر  اساتيدي كه مرتبط با هصرفاً ياددهي و يادگيري و ارزشيابي، يها فرصت
  . اظهار نظر نمودند

هاي گردآوري شده جهت رسيدن به اهداف تحقيق از  تحليل دادهو ه تجزيو  بررسي منظوربه
 تك tآزمون  (و آمار استنباطي) محاسبه فراواني، ميانگين و انحراف معيار ( توصيفيروش آمار

  . استفاده شده است)  مستقل و خي دوtاي،  نمونه
  
  ها افتهي
  كلي   اهداف تغيير مربوط بهيها افتهي

 اهداف كلي رشته كارشناسي ارشـد برنامـه ريـزي آموزشـي     ، تغييرسي مورد بررمؤلفهاولين  
دانـشجويان  و  اسـاتيد   ز  جهت ارزيابي ميزان تغيير اهداف رشته برنامه ريزي آموزشـي ا           . باشد يم

 آمـده   1 نتـايج آن درجـدول      كـه  نـد ياظهارنظر نما خصوص پنج هدف اصلي     ر  خواسته شده بود د   
 5,66 بـا ميـانگين      3ديدگاه اساتيد، هدف    ز  ا گردد يم  كه در اين جدول مشاهده     طور  همان .است

از منظـر  . باشـد  يمـ  مطلوبت را دارا نيتر كم 4,58ميانگين  با 5داراي بيشترين مطلوبيت و هدف  
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 به ترتيب داراي بيـشترين و       4,11ميانگين   با   1 و هدف    4,81ميانگين    با 3دانشجويان نيز هدف    
در مورد اهـداف    گزارش شده   ميزان مطلوبيت   عناداري   جهت بررسي م   .باشد يم مطلوبيت   نيتر  كم

 )مطلوبيـت زيـاد   ( 5با ميانگين مطلوب  بدست آمده    تك گروهي ميانگين     tكلي، از طريق آزمون     
  .مورد مقايسه قرار گرفت كه نتايج آن در جدول ذيل آمده است

  
   و دانشجويان علمي از ديدگاه اعضاي هيئت"اهداف كلي دوره" براي يا نمونهآزمون تي تك . 1جدول

  معناداري T  درجه آزادي  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  پاسخ دهنده  اهداف
  .000  -6,13  92  1,40 4,11 93  دانشجو  1هدف   .645  .46  31  .76  5,26  32  استاد
  .002  -3,42  92  .95  4,68  93  دانشجو  2هدف  .001  3,52  31  .80  5,50  32  استاد
  .101  -1,66  92  1,06  4,81  93  دانشجو  3هدف  .000  7,69  31  .48  5,66  32  استاد
  .004  -2,97  91  1,04  4,68  92  دانشجو  4هدف  .110  1,65  31  .65  5,19  32  استاد
  .000  -6,95  91  1,16  4,16  92  دانشجو  5هدف   .035  -2,21  31  1,05  4,58  32  استاد

  
حـايز مطلـوبيتي   4تـا 1اف اهداز ديدگاه اساتيد   گردد يم كه در جدول فوق مشاهده       طور  همان

  2در مـورد هـدف       نشانگر آنست كه     يا  نمونه تك   tنتايج آزمون   . اند  شدهبيش از ميانگين مطلوب     
)001/0p< (   3و هدف ) 001/0p< (1 معنادار بـوده و در مـورد هـدف           ها  تفاوت ) 645/0p> ( و

 كمتـر   ي ميانگين ،5تنها هدف   از منظر اساتيد    . باشد ينماين تفاوت معنادار    ) <110/0p ( 4هدف
بر ايـن    )>035/0p (. باشد يم اراز ميانگين مطلوب كسب نموده و اين تفاوت از نظر آماري معناد           

 نامطلوب بـوده و     5 مطلوب و هدف     4و1 بسيار مطلوب، اهداف     3و2اساس از منظر اساتيد اهداف      
  . نيازمند تغيير است

 و نتايج باشند يمميانگين مطلوب حايز ميانگين كمتري از كليه اهداف از منظر دانشجويان 
، )>002/0p ( 2، هدف )>000/0p (1 در مورد هدف  كهدهد يمنشان  يا نمونه تك tآزمون 
  3 مورد هدف باشد و تنها معنادار مي ها تفاوتاين ) >000/0p ( 5و هدف ) >004/0p (4هدف

)101/0p> ( دانشجويان تغيير در ر بر اين اساس از نقطه نظ.نيست معنادار از نظر آماريتفاوت 
  .رسد يماهداف چهارگانه ضروري به نظر 
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در سوالي باز پاسخ از اساتيد خواسته شده تا چنانچه اهدافي را شايسته اضافه شده به فهرست 
 نفر امكان تربيت 4كه .  را پيشنهاد نماينددانند يم يآموزشاهداف اصلي رشته برنامه ريزي 
برآورده سازد ا  دانشگاهي ريها طيمحتدريس در سطح ا موزش ينيروي انساني كه بتواند وظيفه آ

 . ضمن خدمت كاركنان را پيشنهاد نمودنديها آموزشتوانايي برنامه ريزي و  نفر آشنايي 4و 
  
  مربوط به تغيير محتواي برنامه درسييها افتهي

ن،  ضـرورت وجـود درس، تعـداد واحـدهاي آ          يها  مؤلفهدر مورد عنصر محتواي برنامه درسي       
دروس رشـته برنامـه ريـزي        2جـدول   .  آن مورد بررسي قـرار گرفـت       يها  سرفصلاهداف درس و    

  .دهد يمدروس را نشان  دو مربوط به ضرورت وجودآزمون خي آموزشي و 
  

   از ديدگاه دانشجويان و اعضاي هيئت علمي"ضرورت وجود دروس"آزمون خي دو براي . 2جدول
فراواني 

  مشاهده شده
ورد فراواني م
    دروس  انتظار

  خير  بلي  خير  بلي

جمع 
 خي دو  كل

درجه 
  معناداري  آزادي

مكاتب فلسفي و آراء   .000  1  22,533  30  15  15  2  28  استاد
  .000  1  32,527  93  46,5  46,5  19  74  دانشجو  تربيتي

تعليم و تربيت اسالمي   1  1  .000  30  15  15  15  15  استاد
  .756  1  .097  93  46,5  46,5  48  45  دانشجو  پيشرفته

        30    30  0  30  استاد
  روش تحقيق پيشرفته

  .000  1    92    92  0  92  دانشجو
  .000  1  24,500  32  16  16  2  30  استاد

  آمار استنباطي پيشرفته
  .000  1  60,484  93  46,5  46,5  9  84  دانشجو
اصول برنامه ريزي   .000  1  21,125  32  16  16  3  29  استاد

  .000  1  89,043  93  46,5  46,5  1  92  دانشجو  آموزشي و درسي
تكنولوژي آموزشي   .000  1  24,500  32  16  16  2  30  استاد

  .000  1  37,430  93  46,5  46,5  17  76  دانشجو  پيشرفته
نظريه و كاربرد نگرش   .000  1  23,516  31  15,5  15,5  2  29  استاد

ريزي سيستمي در برنامه
  .000  1  74,075  93  46,5  46,5  5  88  دانشجو  آموزشي

شناسي مباني جامعه  .000  1  20,161  31  15,5  15,5  3  28  استاد
 در برنامهآموزش و پرورش 

  .000  1  37,430  93  46,5  46,5  17  76  دانشجو  ريزي آموزشي
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مباني اقتصادي آموزش و         30    30  0  30  استاد
ريزي پرورش در برنامه
  .000  1  66,130  92  46  46  7  85  دانشجو  آموزشي

هاي و روشاصول   .000  1  21,125  32  16  16  3  29  استاد
  .000  1  69,565  92  46  46  6  86  دانشجو  ارزشيابي آموزشي

ريزي آموزش برنامه  .000  1  21,552  29  14,5  14,5  2  27  استاد
 و آموزش ساالن بزرگ

  .000  1  14,087  92  46  46  28  64  دانشجو  روستايي

        30    30  0  30  استاد
  روش تدريس پيشرفته

  .000  1  48,269  93  46,5  46,5  13  80  دانشجو
            26  0  26  استاد

  ريزي نيروي انسانيبرنامه
  .000  1  60,735  83  41,5  41,5  6  77  دانشجو
-شناسي در برنامهجمعيت  .023  1  5,143  28  14  14  8  20  استاد

  .056  1  3,658  79  39,5  39,5  48  31  دانشجو  ريزي آموزشي
  .000  1  24,143  28  14  14  1  27  داستا

  پايان نامه
  .000  1  68,762  84  42  42  4  80  دانشجو
هاي اساسي در نظريه        28    28  0  28  استاد

  .000  1  57,361  83  41,5  41,5  7  76  دانشجو  ريزي آموزشيبرنامه
 

روش تحقيق پيشرفته، ( در برخي از دروس گردد يم كه در اين جدول مشاهده طور همان    
ريزي آموزشي، روش ي آموزشي پيشرفته، مباني اقتصادي آموزش و پرورش در برنامهتكنولوژ

 تمام اساتيد و در بقيه دروس) ريزي آموزشيهاي اساسي در برنامهتدريس پيشرفته و نظريه
مكاتب فلسفي و آراء تربيتي، اصول برنامه ريزي آموزشي و درسي، آمار استنباطي پيشرفته، (

شناسي آموزش و پرورش ريزي آموزشي، مباني جامعهش سيستمي در برنامهنظريه و كاربرد نگر
 و ساالن بزرگريزي آموزش برنامه هاي ارزشيابي آموزشي،زي آموزشي، اصول و روشدر برنامه ري

 )ريزي آموزشي و پايان نامهشناسي در برنامهريزي نيروي انساني، جمعيتآموزش روستايي، برنامه
بجز در درس . باشند يمرشته برنامه ريزي آموزشي موافق دروس موجود در اكثر اساتيد و با 

تعليم تربيت اسالمي كه نيمي از اساتيد موافق و نيمي ديگر مخالف وجود اين درس در رشته 
 براي ها يفراوان كه اين تفاوت  دهد يمنتايج آزمون خي دو نشان . برنامه ريزي آموزشي بودند

 در درس جمعيت شناسي در برنامه ريزي آموزشي 01/0سطح در ) >000/0p (كليه دروس
)023/0p< ( تعليم تربيت اسالمي و در درس باشد يممعنادار 05/0در سطح) 1p> ( تفاوت

 لذا دروس اين رشته بر اساس نظر اساتيد به عنوان متخصصين .باشد ينم معنادار ها يفراوان
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بجز درس تعليم تربيت اسالمي كه وجود  بايستي حفظ شودمحتواي رشته برنامه ريزي آموزشي 
   بيشتري استتأمليا حذف آن نيازمند 

 نيز با ساير دروس موافـق       ها  آن و اكثر     با درس روش تحقيق پيشرفته     تمام دانشجويان نيز  
ـ  كه اين تفاوت       دهد يم آزمون خي دو نشان      نتايج. بودند در سـطح    بـراي ايـن دروس       هـا  يفراوان

 درس تعلـيم و تربيـت اسـالمي پيـشرفته و جمعيـت               در دو  .)>000/0p (باشد يممعنادار   01/0
تعداد دانشجويان مخالف اين دروس بر دانشجويان موافق پـيش          شناسي در برنامه ريزي آموزشي      

تعلـيم و    (باشـد  يمـ  هـا  يفراوانتفاوت  اما نتايج آزمون خي دو حاكي از عدم معناداري اين           گرفته  
بر اين   .)<056/0pشناسي در برنامه ريزي آموزشي    معيتج و   <756/0pتربيت اسالمي پيشرفته    

اساس دروس رشته برنامه ريزي آموزشي از نقطه نظر دانشجويان  به عنـوان مـشتريان مـستقيم                  
 عالي بايستي حفظ شود بجز درس تعليم تربيـت اسـالمي و جمعيـت شناسـي در برنامـه        آموزش

   . است بيشتريتأملريزي آموزشي كه وجود يا حذف آن نيازمند 
خواسته شده بود تا چنانچه دروسي را براي اضافه         و دانشجويان   د  طي سوالي باز پاسخ از اساتي     

 نفـر از اسـاتيد درس برنامـه         6. شده به برنامه درسي اين رشته مد نظر دارند را پيـشنهاد نماينـد             
 در  .اند  نمودهمه ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان را پيشنهاد          نفر هم برنا   4ريزي استراتژيك و    

 آموزشـي، تكنولـوژي    نفر نيازسـنجي  4 نفر درس برنامه ريزي استراتژيك،       6ميان دانشجويان نيز    
  . و برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان را پيشنهاد نمودندآموزشي

در همـه   . موضوع ديگري كه در عنصر محتوا مورد بررسي قرار گرفت تعداد واحـد دروس بـود               
 جهـت  .بيش از تعداد مخـالفين بـود   با تعداد واحدهاي موجود دروس    فق موا اساتيددروس، تعداد   

 مقالـه از ارائـه      شدن از مطول بررسي معناداري آن از آزمون خي دو استفاده شد جهت جلوگيري            
در درس برنامـه ريـزي      نتـايج نـشان داد كـه         خالصه   به طور  .گردد يمنتايج مفصل آن خودداري     

 3 نفـر موافـق بـا        3 واحـدي بـودن آن       2 نفر موافـق     19ي   و آموزش روستاي   ساالن  بزرگآموزش  
تفاوت معناداري بين تعداد موافقين و مخالفين تعداد واحد ايـن    كه  واحدي بودن اين درس بودند      

ــدارد ــوافقين  ) =sig=14،14,FO=9،19FE,059/0 (.درس وجــود ن ــداد م ــاير دروس تع در س
 بر اين اسـاس از      . تعداد مخالفين بود    معناداري بيش از   به طور وضعيت موجود تعداد واحد دروس      

دانشجويان نيز ديدگاهي مـشابه     . باشد ينممنظر اساتيد تغيير در تعداد واحدهاي دروس ضروري         
، تعـداد مـوافقين وضـعيت موجـود         هـا   آناز منظر   .  در زمينه تعداد واحد دروس دارند      دشانياسات

 و نتايج آزمـون خـي       باشد يمن  تعداد واحدهاي دروس به طور چشم گيري بيش از تعداد مخالفي          
  . براي همه دروس را داردها تفاوتدو نيز حاكي از معنادار بودن اين 
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   از ديدگاه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان"اهداف  و سرفصل دروس" براي يا نمونهآزمون تي تك . 3جدول
  گروه  دروس سرفصل دروس اهداف دروس

M SD T  Sig  M SD T  Sig  
.096  -1,71  1,03  4,69  استاد   .000  -8,01  1,05  4,10  .000  -8,59  1,15  3,97  دانشجو  و آراء تربيتيمكاتب فلسفي   .106  -1,67  1,06  4,68 
  .000  -11,02  1,30  3,49  .000  -11,3  1,27  3,50  دانشجو  تعليم و تربيت اسالمي پيشرفته  .000  -7,58  1,21  3,37  .000  -6,70  1,31  3,43  استاد
  .000  -6,49  1,25  4,14  .000  -6,58  1,33  4,08  دانشجو  شرفتهروش تحقيق پي  .011  -2,70  1,05  4,50  .001  -3,83  1,10  4,25  استاد
  .000  -8,77  1,08  4  .000  -9,68  1,36  3,63  دانشجو  آمار استنباطي پيشرفته  .000  -3,94  1,18  4,16  .000  -3,57  1,23  4,21  استاد
اصول برنامه ريزي آموزشي و   .000  -7,33  1,14  3,32  .000  -8,64  1,04  3,20  استاد

  .000  -9,70  1,58  3,37  .000  -10,9  1,34  3,45  دانشجو  درسي
  .000  -11,94  1,40  3,17  .000  -13,8  1,26  3,10  دانشجو  تكنولوژي آموزشي پيشرفته  .000  -7,14  1,20  3,45  .000  -6,29  1,31  3,51  استاد
نظريه و كاربرد نگرش سيستمي در   .000  -5,59  1,15  3,84  .000  -6,28  1,08  3,77  استاد

  .000  -10,09  1,23  3,69  .000  -12,7  1,15  3,47  دانشجو  ريزي آموزشيرنامهب
شناسي آموزش و مباني جامعه  .000  -7,66  1,15  3,42  .000  -7,76  1,39  3,06  استاد

  .000  -11,66  1,26  3,45  .000  -12,5  1,30  3,29  دانشجو   ريزي آموزشيدر برنامهپرورش 
مباني اقتصادي آموزش و پرورش   .000  -6,57  1,18  3,62  .000  -6,04  1,31  3,59  استاد

  .000  -11,02  1,30  3,49  .000  -13,1  1,20  3,36  دانشجو  ريزي آموزشيدر برنامه
هاي ارزشيابي اصول و روش  .000  -5,93  1,34  3,59  .000  -6,95  1,42  3,17  استاد

  .000  -9,50  1,43  3,55  .000  -12,1  1,36  3,24  دانشجو  آموزشي
 و ساالن بزرگريزي آموزش برنامه  .000  -9,81  1,05  3,13  .000  -7,55  1,25  3,26  استاد

  .000  -12,81  1,28  3,28  .000  -13,9  1,28  3,12  دانشجو  آموزش روستايي
  .000  -8,49  1,17  3,94  .000  -9,14  1,25  3,77  دانشجو  روش تدريس پيشرفته  .000  -4,08  1,21  4,12  .000  -4,26  1,24  4,06  استاد
  .000  -11,66  1,38  3,28  .000  -12,5  1,25  3,19  دانشجو  ريزي نيروي انسانيبرنامه  -000  -6,93  1,20  3,42  .000  -7,23  1,07  3,53  استاد

ريزي شناسي در برنامهجمعيت  .000  -7,45  .88  3,75  .000  -7,39  1,05  3,55  استاد
  .000  -10,55  1,34  3,40  .000  -13,6  1,17  3,22  دانشجو  آموزشي

  .148  -1,46  1,17  4,80  .001  -3,33  1,25  4,54  دانشجو  پايان نامه  .626  .493  .78  5,07  .326  -1  .92  3,83  استاد
ريزي هاي اساسي در برنامهنظريه  .000  -5,03  1,50  3,57  .000  -4,99  1,52  3,59  استاد

  .000  -10,9  1,32  3,44  .000  -11,5  1,30  3,37  دانشجو  آموزشي
 (n=32, df=31 (استاد  
  (n=93, df=92 (دانشجو
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 ديگر كه در عنصر محتواي برنامه درسي مورد بررسي قرار گرفتند، اهداف هر يك از                مؤلفهدو  
 كـه در جـدول فـوق مـشاهده     طـور  همـان  اهداف دروس، مؤلفهدر  .  آن بود  يها  سرفصلدروس و   

 و 4,69 منظر اعضاي هيئت علمي، درس مكاتب فلـسفي و آراي تربيتـي بـا ميـانگين           از گردد يم
 به ترتيب   3,06 ريزي آموزشي با ميانگين        در برنامه شناسي آموزش و پرورش     درس مباني جامعه  
  .باشند يم مطلوبيت نيتر كمداري بيشترين و 

انگين مطلوب شدند و نتـايج   از ميتر  نييپانكته قابل توجه اينكه تمامي دروس حايز ميانگيني         
بـه جـز دو درس مكاتـب          در تمـامي دروس    ها  تفاوتاين  نست كه    نشانگر آ  يا  نمونه تك   tآزمون  

 .باشـد  يمـ  معنادار   01/0در سطح   ) <326/0p (و پايان نامه    )  <096/0p (فلسفي و آراي تربيتي   
)000/0p<(               ي كـه تفـاوت      تمـامي دروسـ     بر اين اساس از نقطـه نظـر اسـاتيد تغييـر در اهـداف

 معنـادار نبـود، از   ها تفاوت  و در دو درسي كه     باشد يممعناداري با وضعيت مطلوب دارند ضروري       
 بـر اهـداف ايـن دروس        يتأمل لذا   باشد يمآنجا كه ميانگين بدست آمده كمتر از ميانگين مطلوب          

  .رسد يمنيز ضروري به نظر 
 هـا   آنبـه نظـر     .  نيـست  برخـوردار ي  از ديدگاه دانشجويان نيز اهداف دروس از وضعيت مناسب        

 داراي بيشترين مطلوبيت و درس تكنولوژي آموزشي پيشرفته با 4,54درس پايان نامه با ميانگين 
مـشابه نظـر اسـاتيد، دانـشجويان نيـز وضـعيت       . باشد يم مطلوبيت نيتر  كم داراي   3,10ميانگين  

 تـك  t  و نتـايج آزمـون   انـد  نمودهمطلوبيت اهداف تمامي دروس كمتر از ميانگين مطلوب اظهار 
 معنـادار   01/0 بـراي تمـامي دروس در سـطح          يها  نيانگيم نشانگر آنست كه اين تفاوت       يا  نمونه

 اين بدين معناست كه دانشجويان خواستار تغييـر اهـداف تمـامي دروس             )>000/0p ( .باشند يم
  . باشند يم

از منظـر اسـاتيد، درس       سرفصل دروس    مؤلفهبر اساس نتايج گزارش شده در جدول فوق، در          
 و اين تنهـا درسـي اسـت كـه حـايز             باشد يم داراي وضعيت مناسبي     5,07پايان نامه با ميانگين     

 ساالن  بزرگريزي آموزش   برنامهدر اين ميان درس     . ميانگيني باالتر از ميانگين مطلوب شده است      
 t نتـايج آزمـون      . تناسب سرفصل برخوردار اسـت     نيتر  كم از   3,17با ميانگين   و آموزش روستايي    

   و پايـان نامـه     )<106/0p (  كه در درس مكاتب فلسفي و آراء تربيتي        دهد يم نشان   يا  نمونه تك
)626/0p>( در درس روش تحقيق پيشرفته      . باشد ينم معنادار   ها  تفاوت) 011/0p< ( هـا   تفـاوت 

 بـر پايـه ايـن       )>000/0p ( .باشـد  يمـ  معنـادار    01/0 و در ساير دروس در سطح        05/0در سطح   
 علمـي، فقـط درس پايـان        أتيه بيان نمود كه از منظر اعضاي        گونه  نيا توان يم آماري   يها  افتهي

 تـر   نييپانامه داراي سرفصل مطلوب است، سرفصل درس مكاتب فلسفي و آراء تربيتي با توجه به                
  . باشد يم و تغيير سرفصل ساير دروس ضروري تأملبودن از ميانگين مطلوب قابل 
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 هـا   آنبـه نظـر     . باشد يمدگاه دانشجويان در زمينه سرفصل دروس بسيار شبيه اساتيدشان          دي
 به ترتيـب  يها نيانگيم و آموزش روستايي با ساالن  بزرگريزي آموزش   دروس پايان نامه و  برنامه     

 سرفــصل بــين دروس رشــته برنامــه ريــزي آموزشــي نيتــر نــامطلوب از بهتــرين و 3,28 و 4,80
 و  باشند يم منظر دانشجويان تمامي دروس ميانگيني كمتر از ميانگين مطلوب دارا             از .برخوردارند

 در تمامي درس ها تفاوت كه به استثناء درس پايان نامه دهد يم نشان   يا  نمونه تك   t آزموننتايج  
بر اين اساس از نقطه نظر دانشجويان بازنگري در سرفـصل كـل دروس بـه جـز                  . باشد يممعنادار  

 مـستقل   t جهت مقايسه نظرات اساتيد بـا دانـشجويان از آزمـون    .باشد يمامه الزم درس پايان ن
 مؤلفـه استفاده گرديد كه نتايج آن نشان داد كه بين نظر اساتيد و دانشجويان در خصوص هر دو                  

  . در هيچ يك از دروس تفاوت معناداري وجود ندارد)اهداف و سرفصل دروس (محتوا
  
    يادگيري- ياددهيياه فرصت مربوط به يها افتهي

 يـادگيري و ارزشـيابي در   - يـاددهي يها فرصت بيان شد در مورد دو عنصر       قبالً كه   طور  همان
  ي درسـي و سرفـصل       مشخـصات كلّـي برنامـه     "سند مـصوب     (برنامه درسي قصد شده اين رشته     

 ساز اساتيد و دانشجويان خواسته شده بود كـه بـر اسـا            لذا  . تصميمي اتخاذ نشده است   ) "دروس
  الزم به ذكر است در مورد  .زندپرداب دو عنصر به ارزيابي اينبرنامه درسي اجرا شده 

  
   از ديدگاه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان" يادگيري - ياددهييها فرصت" براي يا نمونه آزمون تي تك .4جدول

  N M SD df T  Sig  گروه  نام درس
.013  .2,78  16  .87  4,41  17  استاد   .000  -8,34  92  .98  4,13  93  دانشجو  مكاتب فلسفي و آراء تربيتي 
  .000  -9,13  92  1,31  3,77  93  دانشجو  تعليم و تربيت اسالمي پيشرفته  .013  -2,87  13  1,20  4,07  14  استاد
  .000  -6,50  92  1,19  4,19  93  دانشجو  روش تحقيق پيشرفته  .300  1,07  15  .93  4,75  16  استاد
  .000  -7,24  91  1,11  4,15  92  دانشجو  آمار استنباطي پيشرفته  .031  -2,44  12  1,47  4  13  استاد
اصول برنامه ريزي آموزشي و   .096  1,78  14  .72  4,66  15  استاد

  .000  -7,30  92  1,01  4,22  93  دانشجو  درسي
  .000  -9,30  90  .96  3,99  91  دانشجو  تكنولوژي آموزشي پيشرفته  .012  -3,16  9  1,1  3,90  10  استاد
نظريه و كاربرد نگرش   .000  .4,58  14  .67  4,20  15  استاد

ريزي سيستمي در برنامه
  .000  -6,47  92  .93  4,36  93  دانشجو  آموزشي
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شناسي آموزش و مباني جامعه  .000  -4,58  14  .67  4,20  15  استاد
  .000  -7,22  92  1,03  4,21  93  دانشجو   ريزي آموزشيدر برنامهپرورش 

موزش و مباني اقتصادي آ  .003  -3,74  12  1,03  3,92  13  استاد
  .000  -7,81  92  1,07  4,12  93  دانشجو  ريزي آموزشيپرورش در برنامه

هاي ارزشيابي اصول و روش  .006  -3,22  16  .93  4,25  16  استاد
  .000  -8,31  91  1,14  4  92  دانشجو  آموزشي

 ساالن بزرگريزي آموزش برنامه  .003  3,56  14  .79  4,26  15  استاد
  .000  -8,30  92  1,06  4,06  93  دانشجو  و آموزش روستايي

  .000  -5,18  92  1,21  4,36  93  دانشجو  روش تدريس پيشرفته  .111  -1,70  14  .91  4,60  15  استاد
  .000  -5,02  91  1,22  4,33  92  دانشجو  ريزي نيروي انسانيبرنامه  .008  -3,20  12  .51  4,53  13  استاد

ريزي رنامهشناسي در بجمعيت  .035  -2,53  8  1,05  4,11  9  استاد
  .000  -5,85  90  1,20  4,11  91  دانشجو  آموزشي

  .750  -.320  92  1,05  4,69  93  دانشجو  پايان نامه  .502  .69  18  .80  5,15  19  استاد
-هاي اساسي در برنامهنظريه  .111  -1,75  10  1,20  4,35  11  استاد

  .000  -6,96  92  1,16  4,11  93  دانشجو  ريزي آموزشي
  

 ديدگاه دانشجويان 4جدول . اند نمودهاين دو عنصر فقط اساتيد مرتبط با هر درس اظهارنظر     
 كه در اين جدول طور همان. دهد يم يادگيري را نشان - ياددهييها فرصتو اساتيد نسبت به 

رين و درس  داراي بهت5,15 از منظر اساتيد درس پايان نامه با ميانگين گردد يممشاهده 
   يادگيري- ياددهييها فرصت نيتر نامطلوب داراي 3,90تكنولوژي آموزشي پيشرفته با ميانگين 

نكته قابل توجه اينكه از منظر اساتيد تنها درس پايان نامه حايز ميانگيني باالتر از . باشند يم
درس روش  كه در چهار دهد يم نشان يا نمونه تك tنتايج آزمون . ميانگين مطلوب شده است

، روش تدريس )<096/0p (درسي، اصول برنامه ريزي آموزشي و )<300/0p (تحقيق پيشرفته
كمتر بودن ) <111/0p ( اساسي در برنامه ريزي آموزشييها هينظر  و) <111/0p (پيشرفته

در . باشد ينم يادگيري از ميانگين مطلوب معنادار - ياددهييها فرصتميانگين وضعيت موجود 
، )>013/0p (، تعليم و تربيت اسالمي پيشرفته)>013/0p (ب فلسفي و آراء تربيتي مكاتدروس

- و جمعيت)>012/0p (، تكنولوژي آموزشي پيشرفته)>031/0p (آمار استنباطي پيشرفته
 و در ساير دروس در 05/0 در سطح  تفاوت ميانگين)>035/0p (ريزي آموزشيشناسي در برنامه

 ياددهي يها فرصتر اين اساس، از منظر اساتيد بازنگري در ب. باشد يم معنادار 01/0سطح



 هدي فتاحي و مرتضي كرمي

23 1392، بهار و تابستان 7، شماره 4دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال 

درسي كه تفاوت معناداري با ميانگين مطلوب دارند ضروري است و ساير دروس يازده يادگيري 
  .   بيشتري هستندتأملنيز به جز پايان نامه از اين لحاظ نيازمند 

 ارزيـابي  تـر  فيضـع شـان   يادگيري موجود را نسبت به اساتيد      - ياددهي يها  فرصتدانشجويان  
 ماننـد   هـا   آن امـا    . و تمامي دروس ميانگيني كمتر از ميانگين مطلوب احـراز نمودنـد            نموده بودند 

 از وضـعيت بهتـري در بـين دروس          4,69اساتيد معتقد بودند كه درس پايـان نامـه بـا ميـانگين              
 نيـز   3,77ين  درس تعليم و تربيت اسالمي پيـشرفته يـا ميـانگ          . مختلف اين رشته برخوردار است    

 يا نمونـه  تـك   tنتـايج آزمـون  .  به خود اختصاص داده اسـت مؤلفه ميانگين را در اين نيتر نييپا
 از ميـانگين    -) <750/0p (پايان نامـه  درس   به غير از     - كليه دروس  تفاوت ميانگين نشان داد كه    

دانـشجويان   كه   دهد يم نشان   ها  افتهي اين   )>000/0p ( .باشد يم معنادار   01/0مطلوب در سطح    
 يادگيري در تمامي دروس به استثناء درس پايان نامـه نيازمنـد      -ياددهي يها  فرصتمعتقدند كه   

 مستقل اسـتفاده گرديـد    t جهت مقايسه نظرات اساتيد با دانشجويان از آزمون .باشد يمبازنگري 
اهداف و   ( محتوا مؤلفهكه نتايج آن نشان داد كه بين نظر اساتيد و دانشجويان در خصوص هر دو                

  .در هيچ يك از دروس تفاوت معناداري وجود ندارد) سرفصل دروس
  
   مربوط به ارزشيابييها افتهي

. آخرين عنصر برنامه درسي كه در پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفت، ارزشيابي بود    
اهده مش همان طور كه. دهد يمنشان را  اين عنصر  دانشجويان و اساتيد، دربارهت نظرا،5جدول 

 داراي بهترين وضعيت و درس 4,50 از نقطه نظر اساتيد درس پايان نامه با ميانگين گردد يم
 موقعيت در بين دروس اين رشته نيتر نامطلوب از 3,71تعليم و تربيت اسالمي با ميانگين 

، عنصر ارزشيابي برنامه درسي رشته برنامه ريزي نكته قابل توجه اينكه. برخوردار هستند
در تمام دروس كمتر از منظر اساتيد   آن تنها عنصري است كه ميانگين وضعيت موجود،آموزشي

 كه فقط در درس دهد يم نشان يا نمونه تك t نتايج آزمون .باشد يماز ميانگين وضعيت مطلوب 
اين تفاوت براي دروس روش تحقيق   )<110/0p (.باشد ينم معنادار ها نيانگيمپايان نامه تفاوت 

 ، روش تدريس پيشرفته)>010/0p ( ارزشيابي آموزشييها روش، اصول و )>011/0p (پيشرفته
)036/0p<(جمعيت شناسي در برنامه ريزي آموزشي ،) 041/0p< (هاي اساسي در و نظريه

  مكاتب فلسفي و آراء تربيتي  و براي دروس05/0  در سطح)>016/0p (ريزي آموزشيبرنامه
)002/0p<(ي پيشرفته ، تعليم و تربيت اسالم) 007/0p< ( آمار استنباطي ،) 007/0p< ( ،

، ) >007/0p (، تكنولوژي آموزشي پيشرفته ) >003/0p (اصول برنامه ريزي آموزشي و درسي 
شناسي ، مباني جامعه)>003/0p (ريزي آموزشي نظريه و كاربرد نگرش سيستمي در برنامه
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 مباني اقتصادي آموزش و پرورش در ،)>000/0p ( ريزي آموزشيدر برنامهآموزش و پرورش 
  و آموزش روستايي ساالن بزرگريزي آموزش ، برنامه)>006/0p( ريزي آموزشيبرنامه

)001/0p< (ريزي نيروي انساني و برنامه) 000/0p< ( بر اين باشد يم معنادار 01/0در سطح 
درس پايان نامه ضروري اساس، از منظر اساتيد، تغيير در عنصر ارزشيابي كليه دروس به غير از 

  .دينما يم
  

   از ديدگاه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان"ارزشيابي" براي يا نمونه تك tآزمون . 5 جدول
  N M SD Df T  Sig  گروه  نام درس

  .000  -6,33  92  1,35  4,07  93  دانشجو  مكاتب فلسفي و آراء تربيتي  .002  -3,65  16  1,09  4  17  استاد
  .000  -8,55  92  1,38  3,72  93  دانشجو  ي پيشرفتهتعليم و تربيت اسالم  .007  -3,22  13  1,49  3,71  14  استاد
  .000  -6,16  92  1,05  4,29  93  دانشجو  روش تحقيق پيشرفته  .011  -2,90  15  1,20  4,12  16  استاد
  .000  -7,25  91  1,15  4,09  92  دانشجو  آمار استنباطي پيشرفته  .007  -3,24  12  1,28  3,84  13  استاد
  .000  -8,55  92  1,04  4,03  93  دانشجو  اصول برنامه ريزي آموزشي و درسي  .003  -3,59  14  .86  4,20  15  استاد
  .000  -9,05  90  1,19  3,74  91  دانشجو  تكنولوژي آموزشي پيشرفته  .007  -3,36  9  1,16  3,81  10  استاد
ريزي نظريه و كاربرد نگرش سيستمي در برنامه  .003  -3,67  14  .91  4,13  15  استاد

  .000  -7,21  92  .99  4,23  93  دانشجو  آموزشي
 ريزي در برنامهشناسي آموزش و پرورش مباني جامعه  .000  -4,58  14  1,01  3,80  15  استاد

  .000  -9,55  92  .99  3,97  93  دانشجو  آموزشي
ريزي مباني اقتصادي آموزش و پرورش در برنامه  .006  -3,34  12  1,08  4  13  استاد

  .000  -8,53  92  1,11  3,96  93  دانشجو  آموزشي
  .000  -8,55  91  1,17  3,89  92  دانشجو  هاي ارزشيابي آموزشياصول و روش  .010  -2,93  16  1,10  4,18  16  استاد
  .000  -5,64  92  1,11  4,31  93  دانشجو   و آموزش روستاييساالن بزرگريزي آموزش برنامه  .001  -4,18  14  .92  4  15  استاد
  .000  -5,13  92  1,02  4,38  93  دانشجو  ش تدريس پيشرفتهرو  .036  -2,32  14  1,22  4,27  15  استاد
  .000  -7,38  91  1,25  3,97  92  دانشجو  ريزي نيروي انسانيبرنامه  .000  -5,26  12  .83  3,87  13  استاد
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  ريزي آموزشيشناسي در برنامهجمعيت  .041  -2,38  8  1,19  4,10  9  استاد
  .000  -4,94  90  1,25  4,22  91  دانشجو
  .043  -2,04  92  1,18  4,72  93  دانشجو  پايان نامه  .110  -1,71  18  1,09  4,50  19  استاد
  .000  -6,46  92  1,24  4,10  93  دانشجو  ريزي آموزشيهاي اساسي در برنامهنظريه  .016  -2,80  10  1,18  4,07  11  استاد

  
ابي كمتـر از ميـانگين مطلـوب، ارزيـابي نمـوده      دانشجويان نيز كليه دروس را در عنصر ارزشي    

 نيز مانند اساتيد دروس پايان نامه و تعليم و تربيت اسالمي با ميـانگين بـه ترتيـب                   ها  آنبودند و   
در . نمودنـد  يمـ  از لحاظ اين عنصر برنامه درسـي قلمـداد           نيتر  فيضع را بهترين و     3,72 و   4,72

عنـادار بـودن تفـاوت ميـانگين وضـعيت موجـود از              حـاكي از م    يا  نمونه تك   tاينجا نتايج آزمون    
ــه  ــان نام ــراي درس پاي ــوب ب ــراي ســاير دروس05/0 در ســطح )>043/0p (وضــعيت مطل   و ب

)000/0p<(    تغييـر در عنـصر ارزشـيابي كليـه          هـا   افتـه يبر اساس اين    . باشد يم 01/0، در سطح ،
 اساتيد با دانشجويان از      جهت مقايسه نظرات    ..باشد يمدروس رشته برنامه ريزي آموزشي اساسي       

 مستقل استفاده گرديد كه نتايج آن نـشان داد كـه بـين نظـر اسـاتيد و دانـشجويان در        tآزمون 
در هيچ يـك از دروس تفـاوت معنـاداري          ) اهداف و سرفصل دروس    ( محتوا مؤلفهخصوص هر دو    

  .وجود ندارد
  

  بحث و نتيجه گيري
 جهان، عبارتست از تغيير و يكشورهااري از  آموزش عالي در بسييها چالش نيتر مهميكي از 

 را تربيت كنند كه يالنيالتحص فارغ كه بتوانند يا گونه به ها دانشگاه درسي يها برنامهبهسازي 
 موجود در آن پاسخگو باشند و در عين حال از تحوالت مؤسساتنسبت به نيازهاي جامعه و 

 ها دانشگاه درسي يها برنامهكته قابل توجه آنكه ن.  برده باشنديا ستهيشاعلمي و فناورانه نيز بهره 
 به صورت ادواري مورد تجديد نظر ستيبا يم ضرورتاًپس از طراحي و اجراي مكرر در طي زمان 

 .افتد يم تحت عنوان رو به زوال رفتن برنامه درسي اتفاق يا دهيپدقرار گيرند، در غير اين صورت 
 عدم توجه شايسته به موضوع تغيير ،ديآ يموجود بر آنچه از شواهد م)  1389فتحي واجارگاه،(

 بررسي تغيير  حاضر جهتحقيقتبر اين اساس .باشد يمبرنامه درسي آموزش عالي در كشور 
ژوهش اصلي پ سؤال .طراحي و اجرا گرديد رشته برنامه ريزي آموزشي برنامه درسي آموزش عالي

)  يادگيري، ارزشيابي- راهبردهاي ياددهيهدف، محتوا، ( عناصر برنامه درسي آيا: ازعبارت بود
 رشته برنامه ريزي آموزشي نيازمند تغيير است؟ 
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 هدف اصلي دوره كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي، ارائه شده در پنج، در عنصر هدف
نتايج نشان داد كه به زعم اساتيد اهداف از مطلوبيت نسبي . سند مصوب، مورد بررسي قرار گرفت

ايجاد توانايي جهت " دو هدف اصلي ها آنعالوه بر اين .  يك هدف را خواستار بودندو تغيير در
 را براي " در دانشجويانآموزش و تدريس دانشگاهي و برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان

از ديدگاه دانشجويان اهداف از مطلوبيت الزم برخوردار نبوده و تغيير . اين رشته پيشنهاد نمودند
در تبيين تفاوت ديدگاه اساتيد و دانشجويان در خصوص اهداف  . بودها آن، خواسته چهار هدف

عدم وجود تصوير مشترك ذهني در خصوص رسالت رشته برنامه ريزي آموزشي،  دوره،
يك علت اين  آورده است به وجود زيادي به خصوص در ميان دانشجويان اين رشته يها يبدفهم

 training, education, instruction (راي مقاصد مختلف موضوع استفاده از كلمه آموزش ب
& teaching (كه مقصود اين رشته بيشتر آموزش توسط كنشگران اين رشته مي باشد در حالي
 به اين رشته ارتباطي تاًيماهانتظارتي از اين رشته دارند كه   گاهاً  لذا دانشجويان و پرورش است 

 از برنامه درسي 2 يا برنامه درسي مورد نياز1ي مورد انتظار برنامه درسموجب شدهاين و  .ندارد
 تاملقابل  فوق تغيير در عنصر هدف يها افتهيبر اساس  با اين وجود .قصد شده فاصله بگيرد

 ، خليلي شرويني)1378 (، وزيري)1379 (محمدي ، مال)1383 ( تحقيق عارفييها افتهي. است
شان در نتايج تحقيق خود به اين موارد اشاره  اي.باشد يم در اين خصوص جدي تر) 1374(

 جدي روبه روست و يها بيآس درسي از بعد اهداف با يها برنامه كه؛ وضع موجود اند كرده
 به نظر .پاسخگوي نيازهاي موجود نيست و در جهت بهبود آن بايستي تمهيداتي انديشيده شود

اهنگي برنامه هاي درسي با اين مي رسد با توجه به شتاب تغييرات در عصر حاضر و لزوم هم
پديده و عدم بازنگري در اهداف برنامه درسي پس از تصويب آن، تغيير در اين عنصر برنامه 

  . درسي كه عمال خشت زيرين نظام برنامه درسي مي باشد ضروري مي نمايد
 دروس، تعداد واحد آن، اهداف و يها مؤلفهي برنامه درسي، محتواعنصر  در خصوص

نتايج بيانگر موافقت اساتيد با تمامي دروس بود، به .  دروس مورد بررسي قرار گرفتياه سرفصل
از منظر . استثناء درس تعليم و تربيت اسالمي كه تعداد اساتيد موافق و مخالف برابر بود

س تعليم تربيت اسالمي و جمعيت شناسي دانشجويان نيز تمام دروس ضروري بوده به جز دو در
 نتايج ا اينكهب. ين دروس از موافقين بيشتر بود مخالفين اد كه تعدا آموزشيدر برنامه ريزي

 اما در خصوص درس تعليم و تربيت اسالمي با ،باشد يمدر اين موارد معنادار نشانگر عدم تفاوت 
 بر ضرورت وجود اين درس توسط يتأمل، توجه به اينكه اساتيد و دانشجويان نظر مشابه اي دارند

                                           
1. Expected curriculum 
2. Needed curriculum 
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اين در حالي است كه . رسد يمن برنامه ريزي درسي دانشگاهي ضروري به نظر دست اندركارا
 توجه به رويكرد اسالمي در علوم امروزه يكي از اصلي ترين محورهاي بازنگري علوم انساني،

  :مقام معظم رهبري در اين خصوص مي فرمايند.انساني مي باشد
. مبانى قرآنى و اسالمى بنا شده استمان بر مبادى و مبانى متعارض با  ماعلوم انسانى... "

بينى ديگرى است؛ مبتنى بر فهم ديگرى از عالم آفرينش است  علوم انسانى غرب مبتنى بر جهان
. خوب، اين نگاه، نگاه غلطى است؛ اين مبنا،مبناى غلطى است. و غالباً مبتنى بر نگاه مادى است

گونه فكرتحقيقىِ اسالمى را اجازه   هيچاى، بدون اينكه اين علوم انسانى را ما به صورت ترجمه
ها را  هاى مختلف اين هاى خودمان و در بخش آوريم تو دانشگاه بدهيم در آن راه پيدا كند، مي

بيانات در (تعليم ميدهيم؛ در حالى كه ريشه و پايه و اساس علوم انسانى را در قرآن بايد پيدا كرد 
  .)28/7/1388 ،پژوه كشور ديدار جمعى از بانوان قرآن

 به نظر مي رسد با توجه به برنامه هاي درسي اجرا شده، اين درس در حال حاضر از نظر رسالت و
محتوا با آنچه در بيانات فوق آمده فاصله دارد و اين خود مي تواند يكي از داليل تبيين كننده 

  . نتيجه اين قسمت از پژوهش باشد
 استراتژيك و برنامه ريزي آموزش ضمن از طرفي اساتيد و دانشجويان دروس برنامه ريزي

  ،تواند يمخدمت را جهت گنجاندن در فهرست دروس اين رشته پيشنهاد نمودند كه 
چرا كه هدف اصلي رشته برنامه ريزي آموزشي . دروس باشندبرخي مناسبي جهت يها نيگزيجا

ي باشد و كارامد نمودن نظام هاي آموزشي است و آموزش ضمن خدمت يكي از اين نظام ها م
 در زمينه .برنامه ريزي استراتژيك رهيافتي جامع جهت برنامه ريزي در هر نظام آموزشي است

واحد دروس اتفاق نظر بين اساتيد و دانشجويان وجود داشت و هر دو گروه با وضعيت موجود 
 نكته قابل توجه اينكه گر چه اساتيد و دانشجويان با دروس اين رشته و تعداد. موافق بودند

 موافقت قابل توجهي دارند اما به هيچ وجه اهداف و سرفصل اين دروس مورد تاييد  آنواحدهاي
 از منظر دانشجويان اهداف تمامي دروس، و سرفصل تمامي دروس به غير از .باشد ينم ها آن

درس پايان نامه نيازمند تغيير است و از نظر اساتيد نيز به جز دو درس مكاتب فلسفي و آراء 
نكته جالب توجه  .باشند يم ساير دروس نيازمند تغيير يها سرفصلي و پايان نامه، اهداف و تربيت

 آن بيش از دو يها سرفصلاينكه تعدادي از دروس اين رشته پسوند پيشرفته دارند و اهداف و 
 رشته برنامه ريزي  اين قسمت برنامه درسيرسد يمبه نظر  و ! دهه است كه تغيير نيافته است

 حاضر، با نتايج يها افتهي . تبديل به برنامه درسي قراضه و دور ريختني شده استآموزشي
 ، وزيري)1382 (، ايماني طالب آزاد)1383 (، عارفي)1384 (، جهاني)1384 ( عبدييها پژوهش

ايشان در نتايج تحقيق خود به .  دارديخوان هم) 1375 (، مظلوميان)1376 (، عسگريان)1378(
 درسي رضايت كامل در يها برنامه كه در زمينه محتواي ارائه شده در اند كردهاين موارد اشاره 
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زمينه كيفيت حاصل نشده و محتوا از كيفيت مطلوب برخوردار نيست و بازنگري در محتواي ارائه 
همچنين خاطر نشان كردند كه؛ محتواي ارائه شده با نيازهاي . شده دروس ضروري است
پيشرفت سريع علوم و فنون و نيازهاي شغلي دانشجويان هماهنگي ا دانشجويان تناسب ندارد و ب

در پژوهشي يادآور شد كه؛ محتواي برنامه درسي رشته ) 1379 (محمدي همچنين مال. ندارد
برنامه ريزي آموزشي با نيازها و عاليق فراگيران هماهنگي ندارد و فاقد پويايي الزم براي مجهز 

كار نيز هماهنگي الزم وجود ر  درسي و بازايها برنامهت و بين ساختن فراگيران با دانش روز اس
 به .كارورزي را در محتواي دروس بيان كردندو همچنين ناكافي بودن واحدهاي عملي و ندارد 

نظر مي رسد يافته هاي اين قسمت از پژوهش پاشنه آشيل برنامه درسي فعلي كه نيازمند بهبود 
    .  ساخته استاساسي مي باشد را به خوبي نمايان

غير از ديدگاه اساتيد، نشان داد كه  يادگيري - راهبردهاي ياددهي در زمينه عنصرها افتهي
 ضروري  ساير دروسيادگيري- راهبردهاي ياددهيدر تغيير ،و چهار درس ديگردرس پايان نامه، 

 ياددهي ياه فرصت از نقطه نظر  پايان نامه بقيه دروسدرساز ديدگاه دانشجويان، به جز . است
تغيير است و نتايج حاكي از عدم تفاوت معنادار نظرات اساتيد و و  نيازمند بازنگري يادگيري

 ، شفيعي)1384 ( اين قسمت با نتايج تحقيقات عبدييها افتهي. دانشجويان در اين زمينه بود
 ايشان در.  دارديخوان هم) 1377 (، حيدرپور)1379 (محمدي، مال)1379 (، هداوند)1382(

.  تدريس و آموزش در آموزش عالي تاكيد كردنديها وهيشو دگرگوني ر نتايج تحقيق خود بر تغيي
 تدريس در يها روشدر پژوهش خود نياز روزافزون بازنگري و اصالح ) 1995 (هم چنين لونبرگ

  .دينما يمآموزش عالي را گوشزد 
يادگيري آن را باالتر از  - راهبردهاي ياددهيد درس پايان نامه تنها درسي بود كه اساتي

ميانگين مطلوب ارزيابي نموده بودند و از منظر دانشجويان تفاوت معناداري با ميانگين مطلوب 
 درسي است كه با توجه به ، تبيين نمود كه پايان نامهگونه نيا توان يماين يافته را  .نداشت

ظارات نقش نيز تا حد زيادي ماهيتش، نقش اصلي و فعال را دانشجو بر عهده دارد و از طرفي انت
 محور بوده و موقعيت يادگيري مبتني بر اصول مسأله اساساًاين درس . باشد يم روشن براي همه

اين وضعيتي است كه علي رغم عدم تصميم گيري رسمي در زمينه . باشد يميادگيري فعال 
لذا . وجود دارد ها دانشگاه در همه  ياددهي و يادگيري در برنامه درسي قصد شده،يها فرصت

 يادگيري ساير دروس بايستي يها فرصت نتيجه گيري كرد كه جهت بهبود گونه نيا توان يم
، توجه به منابع يادگيري متعدد و  محوريمسأله، ي را طراحي نمود كه فراگير محورييها تيموقع

ايت مي اين امر هم از حيث نظري و هم از جنبه پژوهشي مورد حم .در آن وجود داشته باشد...
د كه محيط هاي يادگيري ندر نظريه كسب دانش بيان مي كن) 1993 (جاناسن و همكاران .باشد
درخوري باشد و ي بر سازنده گرايي در شرايطي بكار مي آيد كه فراگير داراي دانش پيشين نمبت
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 بست يادگيرير  كه در زمينه كاييها پژوهشنتايج . اين بيشتر در دانشگاه ها اتفاق مي افتد
 -ردهاي ياددهيب راهگونه نيا موفقيت  ازحاكي ، محور در آموزش عالي انجام شده استمسأله

 مثبت ريتأث ،)2003 و معلم ،2006آكينوگلو و تاندوگان، ( رضايت دانشجوياندر جلبيادگيري 
 ،)2000 و ناندي و همكاران،2000 لونكا،؛2010،رينولدز و هانكوك (آن بر پيشرفت تحصيلي

و افزايش اثربخشي ) 2005پرينس و همكاران، ()انتقال يادگيري ( براي محيط كارآماده كردن
  .شدبا مي  )2003كنت و بارات،  و2003،كورتال و جالويس (آموزش دانشگاهي

ويان، تمامي دروس نيازمند از منظر دانشجنشان داد كه در رابطه با عنصر ارزشيابي نتايج 
 تجزيه و . پايان نامه بقيه دروس نيازمند تغيير استدرسز ديدگاه اساتيد، به جز  و اتغيير بوده

، )1376 (، رئيس جعفرآبادي)1379 (هداوند ،)1382 ( شفيعييها افتهيتحليل اين سؤال مؤيد 
و دگرگوني در ر شدند كه تغيير ايشان در نتايج تحقيق خود يادآو. باشد يم) 1376 (موسي پور

 به نظر مي رسد متناسب با تغيير در . ضروري است درسييها برنامه ارزشيابي در يها وهيش
يادگيري اتخاذ روش هاي ارزشيابي متناسب با آن نيز ضرورت مي -عنصر فرصت هاي ياددهي

 و 1يابد لذا فاصله گرفتن از آزمون هاي تصنعي قلم كاغذي و روي آورن به ارزشيابي هاي اصيل
 .يش ضروري مي نمايداتخاذ رويكردي كيفي و راهبردهاي متنوع آن بيش از پ

 نخست، با اينكه اختيار تصميم گيري در زمينه عنصر .باشد يم تأمل در اينجا چند نكته قابل 
 بر اين باورند كه نتوانسته اند ارزشيابي كارآمدي را ها آن اما ،به اساتيد واگذار شده استارزشيابي 

 اساساً كه آيا سازد يم متبادر  اين موضوع اين سوال را به ذهن. خود بكار بگيرنديها كالسدر 
واگذاري اختيار تصميم گيري تام در خصوص اين عنصر مهم برنامه درسي به اساتيد كه بيش از 

 ديگر مانند خو يها چالش امري صحيح است؟ يا باشد يمهر چيز متخصص محتواي دروس خود 
 ديگر يها روشاده از  بودن استفبر زمانبه نظام سنتي ارزشيابي، اساتيد و دانشجويان گرفتن 

 تمام اين رسد يمبه نظر ارزشيابي در كنار زياد بودن سرفصل دروس موجب اين امر شده است؟ 
 يها پژوهشبه اين سواالت نيازمند انجام دقيق پاسخ عوامل در اين موضوع سهيم هستند، اما 

 وزارت علوم  با وجود اين به، زعم نگارندگان عدم تصميم گيري. باشد يمويژه در اين خصوص 
 يادگيري و ارزشيابي در برنامه درسي - ياددهييها فرصتعناصر تحقيقات و فناوري در خصوص 

 عدم رضايت اساتيد و دانشجويان از اين دو قصد شده و تفويض اختيارات به مجريان عامل اساسي
  .باشد يم عنصر مهم برنامه درسي

ميانگين بيشتر در ارزيابي اساتيد و دانشجويان، از دوم، در اينجا نيز درس پايان نامه با كسب      
نكته قابل توجه تفاوت اساسي نحوه ارزيابي اين درس نسبت به . ساير دروس متمايز شده است

                                           
1. Authentic  
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 بيان نمود كه رويكرد حاكم در ارزيابي درس گونه نيا توان يمبه عبارتي . باشد يمدروس ديگر 
 در بازنگري اين عنصر برنامه درسي، .باشد يمكمي پايان نامه كيفي و توصيفي و در ساير دروس 

   .رسد يمتغيير اساسي در رويكرد ارزشيابي ضروري به نظر 
 تغيير برنامه درسـي دوره كارشناسـي ارشـد برنامـه ريـزي آموزشـي                ،با توجه به مباحث فوق        

اي ، فرصـت هـ    )اهداف و سرفصل دروس    (ضروري به نظر مي رسد و اين موضوع در عناصر محتوا          
از آنجا گرايش هـاي ديگـر رشـته علـوم تربيتـي  و               . يادگيري و ارزشيابي بيشتر قابل توجه است      

بسياري از رشته هاي علوم انساني از حيـث برنامـه درسـي قـصد شـده و ميـزان بـازنگري آن در             
 مي برند لذا پيشنهاد مي شود اينك كه بحث تحول علوم انساني مطـرح               روضعيت مشابه اي به س    

 برنامه درسي علوم انساني از منظر عناصر مختلف نيز مـورد توجـه              ،در كنار توجه به آن    مي باشد   
 بـه صـورت   تغييـر برنامـه درسـي چـه     رسـد  يمـ به نظر .  قرار گرفته و تغييرات الزم اعمال گردد   

 كـه  باشـد  يمـ  غير متمركز در سطح خرد، فراگردي تيمي به صورتمتمركز در سطح كالن و چه  
گذران، اعضاء هيئـت علمـي، متخصـصين برنامـه          ت  ختلف را از جمله سياس     م نفعان يذمشاركت  

ايجـاد سـاختار مناسـب تـصميم گيـري و           . طلبـد  يمدرسي،  نمايندگان كارفرما و دانشجويان را        
 ،نفـع  يذ مختلـف    يهـا   گـروه جهت مشاركت حداكثري    مناسب   آموزشي و انگيزشي     يها  ستميس

  .رسد يمبه نظر ضروري 
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