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اسراتفد را براورده يندج همننف بف ویژگيهاي دموگراففكي دانشجویاا و اساتفد تياوت م نيداري ومود
نداردج

واژگانکلیدي :آموزش عالي ،برنامه درسي ،ارزيابي کيفيت ،تحصيالت تکميلي

مقدمه
اموزش عااي را ميتواا موثرتری روش سرمایهگذاري در منابا انساني دانس

يه با

اموزش دانش اف ایي و ارتقاي نگرش و مهارتها نقش اساسي و محوري در فرایند توس ه
ملي و ایجاد موازنه بف اب اد مختلف توس ه یافتگي يشور داردج در مجموع ميتواا اموزش
عااي را به عنواا مه تری عامك و محرک اصلي در توس ه ملي مواما دانس ؛ اما ایا يساني
يه در اموزش عااي موفق به گرفت مدرک ميشوند ایا مهارتهاي مورد نفاز براي
يارامد بودا در مام ه را دارا هستند؟ مربفاا و اساتفد نف با سواالتي از ای قبفك موامه هستند
يه :دانشجویاا در طول مدتي يه در دانشگاه هستند چه چف هایي را و چگونه باید یاد
یافتهاند یا خفر؟ طرفداراا «يفيف » عقفده

بگفرند؟ و ایا دانشجویاا به نتایج مورد نفاز دس

دارند يه هدف يلي از هر برنامهاي تضمف ای نكته اس يه مصرف ينندگانبرنامهها دقفقا
اا چف ي را دریاف

ينند يه نفاز دارند نه يمترج بنابرای در موسسات اموزش عااي باید

در مستجوي راههایي براي بهبود يارایي ويفيف

امراي دورهها و برنامههاي درسي بود

متاسيانه برنامه درسي در اموزش عااي به عنواا حلقه ميقوده و یا الاقك ي تومه در
مطاا ات اموزش عااي و بویژه يفيف اا اس

چرا يه بطور مدي و گسترده وارد مباحث

اموزش عااي و سفاستگذاري و حتي عمك به اا نشده و تالش وهم الزت ه براي بررسي
ارزشفابي اصالحو تغففر انها در دستوريار قرار نگرفته اس ج همننف با تومه به هدفهاي
برنامه چش انداز بفس

سااه ممهوري اسالمي ایراا از ظرفف هاي مومود در تحصفالت

تكمفلي در راستاي هدفهاي توس ه علمي يشور به مف اا يافي بهرهبرداري نمفشود؛ و اگر
با دیدي منطقي و ژرفنگري خاص موضوع را مورد بررسي قرار دهف
اقدامات صورت گرفته هر چند در نوع خود قابك تقدیر اس

متومه ميشوی

واي نوعي رفوگري و ترمف

به حساب مياید و بنابرای نميتواند نقش چنداني در پویایي نظات اموزش عااي و در نتفجه
پاسخگویي اا داشته باشد (قصابي چورسي و همكاراا  0:0938ص )29ج
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یافته ها حايي از اقبال مواما بشري به اموزش در تمات سطوح اس
برتر مدیری

يفيف

و به موازات اا

موثرتر و انطباق اموزش با نفازهاي ای مواما مورد تومه خاص قرار

گرفته تا انجا يه ناظراا برمسته اقتصادي مهاا نه مواد اوافه نه منابا نفروزا (انرژي) و نه
سرمایه بلكه اموزش و نفروي انساني اموزش دیده را عامك اساسي توس ه دانستهاند
(ماوداني  0932ص )0ج نقش اموزش عااي در توس ه اقتصادي يشورها چه در
اقتصادهاي مبتني بر تكنواوژيهاي پفشرفته و چه در يشورهاي تازه صن تي شده و در حال
توس ه چشمگفر و بيبدیك ارزیابي ميشودج از نظر امتماعي نف اموزش عااي تاثفر بس ایي
در تحوالت مام ه داردج از ای نظر دانشگاهها از مه تری نهادهاي امتماعي هستند يه
مومب اف ایش مشاري

تحرک امتماعي عقالنف

مم ي شككگفري همگرایي ملي و

گسترش نهادهاي مدني مفشوندج اذا در مجموع ميتواا اموزش عااي را به عنواا مه تری
عامك و محرک اصلي در توس ه ملي مواما دانس (ایراامنش و يامراني  0929ص .)91
يفيف مجموعه ویژگيها و خصوصفات یک فراورده یا خدم يه نماینگر توانائي اا
در براوردا خواستههاي بفاا شده اس

(هواس بفگي  0922ص  )01و هر فرد در چهار

چوب ارزشهاي مورد نظر خود ممك اس

درباره يفيف

به گونهاي خاص قضاوت يندج

بر حسب یكي از ت ریفها يفيف یک عنصر عبارت از «مناسب بودا اا براي هدف مورد
نظر» اس
« يفيف

نظر هفأت علمي دانشجویاا و يارفرمایاا درباره يفيف
اموزش عااي از نظر يارفرمایاا اا اس

گوناگوا اس

مثال

يه دانش اموختگاا در انجات دادا

وظایف محواه شغلي از دانش نگرش و توانائي الزت برخوردار باشند؛ اما از نظر دانشجویاا
يفيف

اموزش عااي مترادف با پفشرف

)8:0938ج در حااييه يفيف

تحصفلي اناا اس (قصابي چورسي و همكاراا

در اموزش عااي از نظر هفأت علمي با مف اا انتقال دانش و

انجات دادا پژوهش سر و يار داردج بنا به اعتقاد بسفاري از صاحبنظراا اموزش عااي وارد
دوراا مدیدي شده اس يه «رقاب » و «يفيف » مشخصههاي اصلي اا محسوب ميشوندج
ففگنبوت يه از پایه گذاراا نظریات مدیری
اموزشي» عامك يلفدي در «رقاب

يفيف

محسوب ميشود م تقد اس

پنهاا» بف يشورهاس

چرا يه يفيف

«يفيف

محصوالت و

خدمات در هر يشور بر اساس نحوه تيكر عمك و تصمف گفري مدیراا م لماا
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اقتصادداناا مهندساا و سایر گروههاي تحصفك يرده امتماع شكك ميگفرد (صااح اوافاء
)0933؛ و ارتقاي مداوت يفيف
فرهنگ ارزشفابي اس

يه به نوبه خود نفازمند روحفات و رفتارهاي خود ارزیابي و خود

تنظفمي و اات ات دروني به يفيف
مسئواف

عل

دانشگاه و اموزش عااي مستل ت توس ه درون اي

در مفاا یاراا و ذي ني اا اموزش عااي اس ؛ و وض ف

اخالق علمي ما با رویكردهاي اراده گرایانه و خطا انگارانه قابك توضفح نفس

بلكه اوال منطق محفطي زمفنهاي و ساختاري فهمفده شود و ثانفا بسترهاي ت املي براي دس
به يار شدا خود دانشگاهها و انجم هاي علمي و تخصص و نهادهاي حرفهاي فراه گردد
چرا يه توس ه اخالق حرفهاي نه با پند و اندرزها و نه با فرهنگ سازيهاي بفروني (به ویژه
از نوع دواتي اا) بلكه از طریق ينشهاي ارتباطي خود یاراا و ذي ني اا امتماع علمي و
دانشگاهي و به صورت شفوع و انتشار درون ا مفسر ميشود (فراستخواه )0921ج بنابرای
يفيف در اموزش عااي یک نقطه ثاب و ایستا نفس بلكه یک حري

هدف استراتژیک

و وظفيه اسالمي اس ج يه دانشگاهها و موسسات اموزشي يشور با اا موامه هستند (بریماني
و همكاراا )0933؛ يه نفازمند برداشته شدا گاتهاي اساسي ميباشدج
ب ا اشراف به مباحث حاضر متاسيانه نظات اموزش عااي يشور به دالیك گوناگوا به
خصوص سفاس هایامرایي نايارامد و استياده نكردا از فرص ها و قابلف هاي مومود
نتوانسته اس نقش يلفدي و اساسي خود را در توس ه يشور اا چناا يه مورد انتظار اس
ایيا نمایدج در حال حاضر اموزش عااي يشور با چااشهایي در زمفنه ایجاد فرص هاي برابر
اموزشي ارتقاي يفيي برنامههاي درسي سازگاري با نفازهاي مام ه بهرهوري موسسات
ارائه يننده و نحوه مشاري

بخشهاي عمومي و خصوصي در توافد اا موامه اس ج بطور

يلي اموزش عااي ما عالوه بر ض ف يمي و يفيي تودهاي ناهمگوا و بيبرنامه اس ج
سفاستگذاراا علمي تاينوا نتوانستهاند براي ای مجموعه نقش موثري ت ریف ينند و همف
امر (عدت برنامهری ي) مومب عقب ماندگي علمي ما از بسفاري از يشورهاي مهاا و حتي
يشورهایي مانند هند پايستاا ماا ي سنگاپور وججج شده اس ج به دافك نبود برنامهری ي و
در ينار اا نبود انگف ه الزت پژوهشگراا ایراني خود را به طور مدي موظف به حك مسااهاي
ندیده و از ای رو نقش خود را تنها در اموزش بيهدف خالصه و محدود يردهاندج تنها
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هدفي يه شاید بتواا در سفاستگذاريهاي عمومي مسوالا مشاهده يرد گسترش يمي
اموزش اس

يه اا ه چوا بدوا برنامهری ي و استدالل اس

تنها بخشي از تواا

متخصصاا ما را بكار ميگفرد (فریدوا  0929ص )803ج چنف دانشگاه ایستایي يه خود را
به اموزشهاي یكنواخ
مدرک به دس

رسمي و تكراري به سبک سنتي و توافد انبوه فارغ ااتحصفالني

غفر ماهر غفرحرفهاي و مویاييار حاضر و اماده دل خوشيند چگونه

ميتواند نقش خود را در نفك به توس ه پایدار ایيا نماید (فراستخواه و يبریایي  0933ص
)083ج از طرفي اف ایش بيرویه مم ف

نبود زمفنههاي اشتغال براي مواناا وج باعث اف ایش

تقاضا براي ورود به اموزش عااي شده و ای مسااه به همراه عوامك مت دد دیگري يه در باال
بداا اشاره شد منجر به اف

يفيف

در نظات دانشگاهي شده اس ج

روند شتاباا تحوالت علمي و فني و اهمف یافت دانش به عنواا اصليتری عامك م ی
نسبي يشورها اموزش عااي را با وظفيهاي بس خطفر و مه موامه يرده اس ج نظاتهاي
اموزش عااي يشورهاي مختلف در پي تحوالت چند دههي اخفر همننف با پذیرش ای
اصك راهبردي يه مهمتری

می

نسبي در قرا حاضر دانش و اطالعات ميباشد

ماموری هاي مدیدي را براي دانشگاهها و موسسات اموزش عااي خود بویژه در رابطه با
تحصفالت تكمفلي ترسف يردهاندج طي هشتصد سال از زماني يه دانشگاه بواونفا اواف
مدرک ديتري را در قرا دوازده اعطا يرده تحصفالت تكمفلي بخش مهمي از یادگفري
سطح باال در بسفاري از يشورهاي سراسر مهاا بوده اس ج تحصفالت تكمفلي در ابتدا بفشتر
در اموزش و از قرا نوزده به ب د ه در اموزش و ه پژوهش نقش برمستهاي در
يشورهاي داراي نظاتهاي مه اموزش عااي ه چنف توس ه اقتصادي امتماعي فرهنگي
و سفاسي اا مواما ایيا يرده اس ج ای امر دراماده سازي افراد براي تصدي نظاتهاي
رهبري در نهادهاي اموزشي علمي اقتصادي و سفاسي اهمف

بس ایي داردج به عالوه

ف ااف هاي پژوهشي توات با دروس تحصفالت تكمفلي منبا مهمي براي دانش مدید در
بسفاري از يشورهاس

(ينراد و مفالر 0936 0ص )880ج

1. Conrad and Millar
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از ای رو امروزه در تمامي يشورها ضرورت توس ه تحصفالت تكمفلي در اموزش
عااي بواسطه ماهف و رساا اا در مه رسفدا به م ی رقابتي بفش از پفش مسجك شده
اس ج نظات اموزش عااي يشور ایراا نف همپاي دیگر يشورها؛ ه چنف در راستاي تحقق
هدفهاي توس هاي يشور بویژه برنامههاي چش انداز بفس

سااه نظات ممهوري اسالمي

ایراا از ممله رسفدا به قدرت برتر منطقه (به ویژه از احاظ علمي) و پفشرف هاي سریا
علمي يشور سفاس هاي مدیدي را در رابطه با تحصفالت تكمفلي اتخاذ يرده اس ج واي
بررسيهاي مختلف صورت گرفته در رابطه با دورههاي تحصفالت تكمفلي يشور حكای
از اا دارد يه برنامهری ي منسج و سازماندهي شده در خصوص چگونگي استياده مطلوب
از دورههاي تحصفالت تكمفلي ومود ندارد و از ظرفف هاي ای دورهها به مف اا يافي
بهرهبرداري نميشود در مواردي مانند ساختار مه گفريها و هدفهاي برنامههاي
درسي راهبردهاي یاددهي یادگفري و راهبردهاي ارزیابي از عملكرد دانشجویاا اف ایش
ظرفف ها وض ف

راهنمایي پایاانامهها و خفلي از موارد دیگر به ای دورهها همنوا

دورههاي يارشناسي نگریسته ميشود و مطمئنا ای امر دورههاي تحصفالت تكمفلي را از
هدفهاي اوافه خود دور يرده و اا را اا گونه يه الزمهي یک مام ه علمي پویاس

به

مرزهاي دانش نرسانده و يشور را در رسفدا به هدفهاي توس هاي نايات ميگذاردج بنابرای
الزت اس

يه ای روند اصالح شودج یكي از اقدامات موثر در ای زمفنه تومه به يفيف

دورههاي تحصفالت تكمفلي اس ج
خوشرربختانه در يشررور ایراا از اوایك دهه هيتاد به تبا تحولهاي امتماعي سررفاسرري
اقتصرادي و فرهنگي و ایجاد ثبات دراداره دانشگاهها اندیشه تمري زدایي از سوي وزارت
علوت تحقفقات و فناوري با تصرویب ایف نامهاي اختفارات برنامهری ي درسي به دانشگاهها
واگذار شرردج تبلور ای اندیشرره را ميتواا در برنامه  1سررااه سرروت توسر ه ( )33-29مشرراهده
يردج بر اسررراس ای ایف نامه هدف از ای امر نهادینه سررراخت مشررراري
مردیریر

اموزش عرااي تمري زدایي ارتقراي يفيفر

دانشرررگاهها در

اموزش عرااي انطباق برنامههاي

درسررري با نفازهاي مام ه وروز امد سررراخت انهاسر ر ج به موازات ای امر به دافك رشرررد
سرری ويمي اموزش عااي حضرور نفروهاي متخصص در رشتههاي مختليو نفاز به بازنگري

03

کیفیت سنجی برنامههای درسی تحصیالت تکمیلی گروه مدیریت ....

دروس ای ضرررورت احسرراس شررد يه برنامههاي درسرري مورد ارزشررفابي قرار گرفته و در
صورت نفاز اصالح شوند (نفلي و همكاراا )0921ج در پي ابالغ ای ائف نامه به دانشگاهها
برخي از ااهرا شرررروع بره برازنگري در برنرامرههاي درسررري يرده ودر ای راه ف ااف هاي
چشررمگفري را نف انجات داده اند؛ واي چناننه شرراهد هسررتف ای اصررالح و بازنگري تنها
محدود به اصالح سرفصكهاي دروس بوده و حتي در ای مورد ه اصالحات به طور يامك
و علمي صورت نگرفته اس ج بنابرای در ای ما ای سئوال مطرح ميشود يه ای بازنگري
تا چه حدي ميفد بوده اسر ؟ ایا براي ارزیابي برنامههاي درسي باید به ای حد ايتيا يرد؟
ایا صررف بازنگري در سرفصكهاي پفشف و دگرگوني محتواي چند درس ميتواند م رف
خوبي از يفيف

برنامههاي درسي باشد و ایا تومه به ای سطح از ارزیابي براي پاسخگویي

به نفازهاي مام ه يافي اس ؟ یا اینكه باید به فكر راهكاري ماماتر بود؟(حسفني )0922ج
همانطوري يه ذير شد برنامهری ي درسي به عنواا یک حوزه تخصصي یكي از بحث
انگف تری حوزههاي م رف

بشري اس

زیرا با گذش

تقریبا یک قرا از تواد ای حوزه

تخصصي به عنواا یک رشته علمي هنوز در خصوص اب اد عناصر و ارياا اا در بف
متخصصاا ای رشته توافق انديي ومود داردج هر یک از صاحبنظراا برنامه درسي در
مورد عناصر و مراحك برنامهری ي درسي دیدگاههاي مختليي را ابراز يردهاندج تایلر ()0313
عناصر برنامه درسي را شامك :هدفها و مقاصد تجربفات یادگفري سازماندهي و ارزشفابي
ميدانس ج زایس ( )0336هدف محتوا ف ااف هاي یادگفري و روشهاي ارزشفابي را از
ام اي برنامه درسي ميداندج ای نر ( )0321عناصر برنامه درسي را شامك :هدف محتوي
انواع فرص هاي یادگفري سازماندهي محتوا روش ارائه و پاسخ و ارزشفابي ميداند
(قورچفاا )0931ج هفلداتابا ( ) 0368عناصر چهارگانه تایلر را به هي

عنصر :نفازها هدف

محتوا سازماندهي محتوا تجارب یادگفري سازماندهي تجارب یادگفري و ارزشفابي
گسترش دادج ففرسف 0با تاسي از رویكرد عملي و نف شرح و بسط ااگوي تابا عناصر برنامه
درسي را در قااب یک فرایند  00مرحلهاي با عنواا شناسایي مسااه تشخفص مسااه

1. Feresien
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مستجوي راهحكهاي گوناگوا انتخاب بهتری راه حك تصویب راه حك هدای

و

راهنمایي ياريناا و ارزشفابي اثربخشي برنامه درسي م رفي يرده اس ج
يالی نف برنامه درسي  3عنصري را شامك :هدف مواد اموزشي محتوا ف ااف هاي
یادگفري راهبردهاي یادگفري ارزشفابي گروهبندي زماا و فضا یا مكاا م رفي مينماید
(فتحي وامارگاه  0926ص )1-6ج استارک و اليوتا ( )0333عناصر برنامه درسي را
متشكك از هدف محتوي توااي یادگفرندگاا فرایندهاي اموزشي منابا اموزشي
ارزشفابي ميداند (ساندرز )8333ج مهرمحمدي ( )0920به نقك از تایلر ( )0313عوامك و
عناصر تشكفك دهنده برنامه درسي را يه اغلب در مباحث مربوط به ااگوهاي برنامهری ي
درسي از انها یاد ميشود شامك :هدف محتوا ف ااف هاي یاددهي یادگفري و روشهاي
ارزشفابي ميداند (حسفني )0922ج
مهاا بفني

مام ه
ساختار دانش و

نفاز دانشجویاا

دیدگاه متخصصاا
نیاز مام ه

هدفهای آموزشی آزمایشی

صافی (فلسفه آموزش

صافی (روان شناسی)

عالی)

تربیتی)
هدفهاي صریح آموزش عالی

شکل  .1منابع تعيين هدفهاي برنامه درسي اقتباس از شعباني ( ،1731ص )161

يفيف

نظات اموزش عااي در توس ه امتماعي اقتصادي

با در نظر گرفت اهمف

فرهنگي و سفاسي هر مام ه شيافف

امور و پاسخگو بودا موسسات اموزش عااي امري

07

کیفیت سنجی برنامههای درسی تحصیالت تکمیلی گروه مدیریت ....

اا امي اس ج از ای رو تجدیدنظر و اصالح در ساختار رساا ها و هدفهاي اموزش عااي
براي ایياي نقش موثر دانشگاهها در توافد دانش و پاسخگویي به نفازهاي اقتصادي و امتماعي
مام ه ي امروز و فرداي ایراا به عنواا رویكردي نوی در مدیری
عااي باید مورد تومه مدي مسوالا و دس

و برنامهری ي اموزش

اندرياراا قرار گفردج در ای مفاا برنامههاي

درسي به عنواا قلب نظاتهاي اموزش عااي نقش ت فف يننده و غفرقابك انكاري در راستاي
تحقق هدفها و رساا هاي اموزش عااي از نظر يمي و يفيي ایيا ميينندج به عبارت
روش تر برنامههاي درسي ایفنهتمات نماي مف اا پفشرف

و ان كاسي از پاسخگو بودا

دانشگاهها به نفازهاي در حال تغففر مام ه هستند (فتحي وامارگاه و شيف ي )0926ج
برنامههاي درسي به عنواا انتقال دهنده اطالعات و فراه يننده زمفنهاي براي رشد و يسب
مهارتها و توافد دانش از اهمف

بسفار زیادي برخوردارندج بنابرای تومه به يفيف

ااها

امروزه بحث غااب اموزش عااي را تشكفك ميدهد (سرمد و وزیري )0933؛ و ارتقاي
مداوت يفيف اموزش مستل ت بررسي وض ف مومود و شناخ نقاط قوت و ض ف اس ج
در ای رابطه استياده از نظرات دانشجویاا به عنواا ذیني اا اصلي اموزش ميتواند يمک
يننده باشد (احمد زاده و شكري  0938ص )90ج خصوصا برنامههاي درسي يه از ارياا
اساسي و حفاتي نظات اموزش عااي به شمار ميایند؛ و برنامهها بایستي اهداف گستردهاي را
اع از امتماعي فرهنگي سفاسي علمي اخالقي و فكري تح

پوشش قرار دهند

(سردابي  0938ص )006ج براي مثال ومود ارتباط بسفار ن دیک بف دانشگاهها و موسسات
تحقفقاتي با نفازهاي بازار يار و صن
ریشه موفقف

دارد عل

بسفاري از پفشرف هاي تكنواوژیكي و

بسفاري از شري هاي چفني بوده اس ( 0چ و يني )8333ج

ساندرز )8333( 8به بررسي يفيف برنامه درسي در اموزش عااي بف اامللي در دانشكده
باهاما 9پرداخته و به ای نتفجه رسفد يه ه اساتفد و ه دانشجویاا تايفد زیادي بر ارتباط
بف برنامهها و مام ه داشتندج مه تری نقطه از دید اساتفد ای بود يه در فرایندهاي اموزشي
و ارزشفابي باید تياوتهاي فردي دانشجویاا استياده از منابا مت دد یادگفري و ف ااف هاي
1. Chen & Kenny
2. Saunders
3. Sojourner- Douglass Bahamas
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متنوع اموزشي مورد تومه قرار گفرد و باید راهبردهاي ارزیابي موثري براي ت فف نتایج
یادگفري دانشجویاا ومود داشته باشدج تياوت م ناداري بف دیدگاه دانشجویاا و اساتفد در
مورد ام اي مت دد برنامهها مشاهده شدج تياوت دیگر اینكه اساتفد در مورد يفيف

يلي

برنامهها به وضوح نقش مه بازخورد داخلي سازماني و همننف ذيني اا خارمي را در
برنامه ری ي درسي خاطر نشاا يردندج بر اساس اطالعات مما اوري شده محققاا پفشنهاد
يردند يه دانشكده باید یک برنامه نظاتمندي را براي باالبردا مهارتهاي اساتفد در مه
بهبود برنامههاي درسي بویژه هدفهاي اموزشي منابا و فرایند اموزشي قضاوت و
ارزشفابي و يفيف

يلي انها تدارک ببفندج

ونگ ( )8338در بررسي ساختار و محتواي برنامه درسي ديتري در اموزش عااي چف
به ای نتفجه رسفد يه همرأیي و موافق
باید اواوی

خاصي را به تربف

در ای زمفنه ومود دارد يه ماموری هاي برنامهها

محققاا و دانشمنداا قائك شود؛ تناقض و ناهماهنگي بف

ماموری برنامهها و دروس (دورهها) ارائه شده ومود دارد؛ دروس قابك ارائه در رشتهها ي
شده اس ؛ ارائه دورهها از احاظ ماهفتي گرایش به توصفيي دارند؛ دروس بطور غفر عادالنه
در ساختار برنامه درسي توزیا شدهاندج برنامه درسي و محتواي دانش ماري در حوزه
اموزش عااي مه اماده يردا پژوهشگراا و متخصصف براي پژوهش و تجربه ياري نفاز
به بازنگري و سازماندهي مجدد داردج
به نظر دیرسك و ميهفو ( :)0331ض ف اصلي برنامههاي درسي اموزش عااي امریكا
محتواي دروس ميباشد؛ خفلي از دروس ارائه شده در برنامههاي اموزش عااي توصفيي 0و
اغلب بر مباحث ماري و وقایا تايفد ميينند؛ درسها به ندرت چهارچوب یا مجموعه
نظریات قوي را ارائه ميينند؛ درسها به نظر مي رسد يه اصوال حامك انتقال مف اني از
اطالعات توصفيي در ذه دانشجویاا تحصفالت تكمفلي ميباشند؛ و بيثباتي (اختالف)

8

1. descriptive
2. variations
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مشخصي در هدف و ت ریف برنامه درسي ومود داردج یكي از تياوتهاي اشكار بف تمامي
برنامهها يمبود شيافف

در غای ها 0مقاصد 8و هدفهاي 9اموزشي ميباشدج

حسفني ( )0922در پژوهش خود با عنواا يفيف سنجي برنامههاي درسي تحصفالت
تكمفلي دانشگاه اصيهاا با استياده از پرسشنامه به ای نتایج رسفد يه در رابطه با هدفهاي
برنامه درسي در حفطه اساتفد هدفها محتواي برنامه درسي در حد متوسط توانسته نفازها
و انتظارات اساتفد را براورده نماید واي نتواسته نفازها و انتظارات دانشجویاا را براورده
سازد؛ و راهبردهاي یاددهي یادگفري در حد خوب توانسته نفازها و انتظارات اساتفد را
براورده نماید واي نتواسته نفازها و انتظارات دانشجویاا را براورده سازدج همننف
راهبردهاي مدیریتي و راهبردهاي ارزیابي نتواسته نفازها و انتظارات اساتفد و دانشجویاا را
براورده سازد؛ و یافتههاي حاصك از مصاحبه در مورد محتوا حكای

از اا دارد يه ارتباط

و تطابق سرفصك دروس و محتواي ارائه شده با هدفهاي تحصفالت تكمفلي و با نفازهاي
مام ه محدود بوده و بنابرای ياربردي و به روز نفس ج ه چنف روشهاي سازماندهي محتوا
نف رضای

بخش نميباشدج فرایند تدوی سرفصكها و تدوی محتوا نف از مطلوبف

چنداني

برخوردار نميباشد؛ و راهبردهاي یاددهي -یادگفري در دورههاي تحصفالت تكمفلي از
وض ف مطلوبي برخوردار نفس و از روشهاي متنوع تدریس يه دانشجویاا را به مشاري
ف ال در يالس تشویق نماید استياده نميشودج ساختار سازماني دانشگاه؛ نوع و ماهف
تصمفماتي يه گرفته ميشود؛ چگونگي انتخاب مدیراا و نوع مالکهاي مورد استياده در
انتخاب ااها؛ ن بود سفست نظارتي يارامدي يه مشكالت امرایي برنامه درسي را شناسایي
و درصدد برطرف يردا اا براید؛ عدت ومود م فارهاي دقفق و علمي براي احراز استاد
راهنما ه چنف روند ت فف اا؛ عدت برنامهری ي درس

در راهنمایي پایاانامهها؛ يمبود

استاد متخصص؛ سفاس هاي مربوط به گ ینش دانشجویاا و مسائلي مانند اف ایش بيرویه
ظرفف ها و پایف اوردا استانداردهاي ورودي؛ يمبود امكانات و تجهف ات ازمایشگاهي
اظهار نارضایتي يردند؛ و در ارزیابيهاي صورت گرفته در دانشگاه از روشهاي متنوع و
1. purpose
2. goals
3. objectives
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ماما براي ارزیابي برنامه درسي مانند اگاهي از نفازها و انتظارات يارفرمایاا صن

فارغ

ااتحصفالا استياده نشده و تنها به ارزیابي عملكرد دانشجویاا بسنده شده اس ج ه چنف
ارزیابي برنامه درسي در دانشگاه محدود به بازنگري سرفصكها ه چنف ارزیابي تدریس و
اا ه بصورت ناقص بوده و عناصر دیگر برنامه درسي مانند هدفها محتواي برنامه درسي
راهبردهاي یاددهي یادگفري و راهبردهاي ارزیابي برنامه درسي يمتر مورد تومه قرار گرفته
اس ج
فتحي وامارگاه و شيف ي ( )0926به ای نتفجه رسفدند يه يفيف

برنامه درسي رشته

اموزش ب رگساالا با تومه به عناصر نه گانهي يالی در سطح متوسطي اس ج دانشجویاا
و مدرساا پفشنهاد حذف ب ضي دروس و اف ایش دروس مدید دیگر مرتبط با ای رشته را
دادندج همننف رضای مطلوب از سوي سازمااهاي استخدات يننده فارغ ااتحصفالا و خود
دانشاموختگاا در زمفنه برنامههاي اموزش ب رگساالا ومود داردج يارفرمایاا عنواا
نمودند يه فارغ ااتحصفالا از احاظ دانش و نگرش در وض ف

بسفار خوبي هستند اما از

نظر مهارت و توانائيهاي عملي با مشكالتي موامه هستندج
شادفر و همكاراا ( )0926بفاا ميينند يه از نظر دانشجویاا دانشگاههاي اصيهاا
تهراا و شهفد بهشتي در سال تحصفلي  0921-26انطباق برنامه درسي رشته مدیری و برنامه-
ری ي اموزشي با نفازهاي (علمي فردي امتماعي و شغلي) دانشجویاا از مطلوبف
برخوردار نبوده اس ج
مهاني ( )0921در نقد و بررسي يمف

و يفيف

برنامه درسي مصوب دوره ديتري

برنامهری ي درسي در دانشگاههاي ایراا به ای نتفجه رسفد يه هماهنگي زیادي بف اهداف
شناختي و محتواي برنامه؛ و از طرف دیگر هماهنگي پایفني در اهداف نگرشي و مهارتي با
محتواي برنامه ومود دارد و ميتواا گي يه دروادادهاي (محتوا) ای برنامه تامف ينندهي
نفازهاي ف لي و اتي يشور در زمفنه برنامهری ي درسي نفس ج نكته مه دیگر اینكه در
طراحي برنامه نفازسنجي براساس روش تحلفك شغك و با استياده از روشهاي م تبر نفازسنجي
صورت نگرفته اس ج عالوه برای در سازماندهي ای رشته براصك حيظ و بقاي ساختار ف لي
م رف سازماا یافته ای رشته تايفد فراواا شده و هدفهاي رشد گسترش مرزهاي دانش
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و خالقف

06

به حاشفه رانده شده و بنابرای به یادگفريهاي چندگانه و م فارهاي م تبر علمي

تومهي نشده اس ج ای مطلب بفانگر مطلوب نبودا برنامه ف لي و يمبود فرص هاي مناسب
براي فراگفري مهارتها و نگرشهاي پژوهشي در زمفنه برنامهری ي درسي اس ج
سفاري ( )0939بفاا مييند يه عدت استياده از متخصصاا برنامهری ي درسي و عدت
تومه به م فارهاي علمي برنامهری ي در تدوی برنامههاي درسي ایجاد یا حذف دورهها؛
عدت ومود مري ي مشخص براي انجات ف ااف هاي برنامهری ي و سفاستگذاري در امر
اموزش عااي و ت دد مراي تصمف گفري در امر تدوی برنامهها ایجاد دورهها وج؛ عدت
ارتباط برنامههاي درسي با نفازهاي مام ه و تغففرات بازار يار؛ پاره وق
نهادهاي برنامهری ي عدت شناخ

بودا ايثر افراد در

يافي از نفازها و برنامههاي توس ه يشور؛ نبود تخصص

يافي دس اندرياراا و تصمف گفرندگاا برنامه درسي هر یک از رشتهها و تدوی
برنامههاي درسي از روي سرفصكهاي برنامههاي درسي دانشگاههاي خارميج عملكرد
ف ااف هاي برنامهری ي در اموزش عااي يشور را در زمفنه توس ه اموزش عااي و مالکها
و م فارهاي مورد استياده در ایجاد دورهها بف سالهاي  0969تا  0939ميباشدج
به نظر پاياریاا و همكاراا ( )0963تغففر در شفوههاي گ ینشاستاد و دانشجو؛ فراه
يردا زمفنه رشد و توس ه حرفهاي و رضای
مدیری

دانشگاه؛ بهبود وض ف

باعث اف ایشيفيف

خاطر استاداا و دانشجویاا؛ بهبود شفوههاي

يمي و يفيي برنامههاي درسي و يتابخانههاي دانشگاهي

اموزشي ميشودج اابته اختالف نظر مفاا استاداا و دانشجویاا

يارشناسيارشد و يارشناسي در مورد مف اا اهمف
يفيف

و تاثفر هر یک از اب اد فوق در اف ایش

اموزشي ومود داش ج استاداا و دانشجویاا يارشناسي ارشد رسفدگي به مسائك

حرفهاي و رفاهي استاداا را مهمتری عامك در اف ایش يفيف اموزشي قلمداد يردهاندج در
صورتي يه دانشجویاا يارشناسي رسفدگي به مسائك رفاهي و حرفهاي خود را مهمتری
عامك دانستهاندج استاداا پس از مسائك حرفهاي و رفاهي خود به مسئله بهبود وض ف گ ینش
دانشجو اشاره يردهاند در حاافكه دانشجویاا مسئله يتاب ويتابخانه را مه دانستهاندج
دانشجویاا يارشناسي ارشد و يارشناسي بفش از استاداا به برنامه درسي اهمف

داده و
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استاداا بفش از دانشجویاا بر اهمف

نقش مدیری

اموزشي تايفد

در اف ایش يفيف

نمودندج
تمامي مباحث مطرح شده حكای

از ا وت تغففر و تحول اساسي در ساختار فرایند و

عناصر برنامه درسي در نظات اموزش عااي را تومفه مينمایدج بنابرای با تومه به ضرورتهاي
مطرح شده در سطور پفشف و برخوردار بودا موضوع از اهمف خاص خود در مام ه ينوني
ایراا و به دافك اینكه در حال حاضر ايثر مطاا ات ارزیابي خفلي به ندرت برنامههاي درسي
را بصورت ماما و سفستماتفک و هدفمند مورد بررسي قرار دادهاند و با اشراف به ای
موضوع يه چنف ارزیابيهایي اطالعات ماما واضح و مشخصي درباره عوامك موثر بر
یک برنامه درسي براي ما مهفا نمييند زمفنههاي انجات ای پژوهش را فراه اوردج پژوهش
حاضر درصدد ای اس يه ارزیابي مام ي را از يفيف برنامههاي درسي تحصفالت تكمفلي
دانشگاه عالمه طباطبایي در تامف نفازها و انتظارات اساتفد و دانشجویاا انجات داده و با ارائه
نتایج ای پژوهش به دس
مه

اندرياراا و مسواف دانشگاه بتواند قدتهایي هرچند يوتاه در

اصالح و بهبود برنامهها و در نتفجه اف ایش يفيف

اا برداشته باشدج

سوالهاي پژوهش عبارتند از )0 :هدفها محتوا راهبردهاي امرایي و راهبردهاي
ارزیابي برنامههاي درسي تحصفالت تكمفلي تا چه اندازه توانسته اس

نفازها و انتظارات

دانشجویاا را براورده سازد؟
 )8هدفها محتوا راهبردهاي امرایي و راهبردهاي ارزیابي برنامههاي درسي
تحصفالت تكمفلي تا چه اندازه توانسته اس

نفازها و انتظارات اساتفد را براورده سازد؟

 )9ایا بف ویژگيهاي دموگراففكي دانشجویاا و اساتفد و نظرات ااها در مورد هر
یک از عناصر برنامه درسي تياوت م ناداري ومود دارد؟

روش پژوهش
تحقفق حاضر به احاظ هدف از نوع ياربردي و روش تحقفق مورد استياده توصفيي پفمایشي
مي باشدج مام ه اماري شامك يلفه دانشجویاا تحصفالت تكمفلي مدیری

وبرنامه ری ي

اموزشي ( 061نير) و اساتفد دانشكده روانشناسي و علوت تربفتي ( 19نير) در سال تحصفلي
 38-39ميباشد حج نمونه توسط مدول مورگاا  001نير دانشجو و  16نير اعضاي هفات
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علمي براورد شد و براي نمونهگفري از روش نمونهگفري طبقهاي متناسب با حج استياده
شده اس

بدی صورت يه در حفطه دانشجویاا در سه گرایش مدیری

اموزشي برنامه

ری ي درسي و برنامه ری ي اموزشي در دو مقطا ارشد و ديترا به ترتفب  91 13و  93نير
نمونه را تشكفك ميدهندج اب ار گرداوري اطالعات در ای تحقفق پرسشنامه محقق ساخته يه
شامك  62گویه اس

ميباشدج يه روایي اا با استياده از روایي محتوایي و صوري و پایایي

اا از طریق ضریب ااياي يرونبا  3/31محاسبه شدج براي تج یه و تحلفك اطالعات حاصك
از پرسشنامه از امار توصفيي و استنباطي ( tتک نمونهاي و مستقك) استياده شده اس ج

یافتهها پژوهش
سوال  )0هدفها محتوا راهبردهاي امرایي و راهبردهاي ارزیابي برنامههاي درسي
تحصفالت تكمفلي تا چه اندازه توانسته اس نفازها و انتظارات دانشجویاا را براورده سازد؟
با تومه به مدول شماره  0مشاهده ميشود از دیدگاه دانشجویاا مفانگف تمامي عناصرهاي
درسي يمتر از  9شده اس ج در نتفجه مفتواا ای پفشبفني را يرد يه از دیدگاه دانشجویاا
هفچ یک از عناصر برنامه درسي نتوانسته به مف اا قابك قبواي نفازها و انتظارات دانشجویاا را
براورده يندج اابته ای نتایج فقط در حد پفشبفني هستند براي رسفدا به نتایج دقفقتر طبق
مدول شماره  8از ازموا ازموا تي تک نمونهاي استياده شده يه نتفجه بدس امده بفانگر
دیدگاه دانشجویاا پفراموا عناصر هدفهاي برنامه درسي محتواي برنامه درسي
راهبردهاي امرایي برنامه درسي و راهبردهاي ارزیابي برنامه درسي (يمتر از «تا حدي» بفش-
تر از «ي »)اس

ی ني تامف يننده نفازها و انتظارات دانشجویانبه مف اا قابك قبول نفس ج
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جدول  .1آمار توصيفي ديدگاه دانشجويان ،پيرامون عناصر هدف ،محتوا ،راهبردهاي اجرايي و
راهبردهاي ارزيابي برنامه درسي
عناصر برنامه درسي

از دیدگاه دانشجویاا
مفانگف

انحراف استاندارد

مفانگف خطاي استاندارد

هدف

886123

386336

383691

محتوا

881330

386939

3836

راهبرد امرایي

886306

386193

383638

راهبرد ارزیابي

886331

383688

383301

جدول  .2آمار استنباطي ديدگاه دانشجويان ،پيرامون عناصر هدف ،محتوا ،راهبردهاي اجرايي و
راهبردهاي ارزيابي برنامه درسي
عناصر برنامه درسي
امار استنباطي
T

-18113

-6831

درمه ازادي

009

009

009

009

3

3

3

3

فرض برابري

فرض برابري

فرض برابري

فرض برابري

با عدد  9رد

با عدد  9رد

با عدد  9رد

با عدد  9رد

ميشود

ميشود

ميشود

ميشود

T

038833

038339

008129

28109

درمه ازادي

009

009

009

009

3

3

3

3

فرض برابري

فرض برابري

فرض برابري

فرض برابري

با عدد  9رد

با عدد  9رد

با عدد  9رد

با عدد  9رد

ميشود

ميشود

ميشود

ميشود

يمتر از «تا

يمتر از «تا

يمتر از «تا

يمتر از «تا

حدي» بفشتر

حدي» بفشتر

حدي» بفشتر

حدي» بفشتر

از «ي »

از «ي »

از «ي »

از «ي »

داري

با عدد 9

چوا عدد  8ن دیکتری

سطح م ني

عدد به مفانگف ها اس

داري
نتفجه ازموا
با عدد 8

نتفجه( :مف اا براورده شدا نفازها و
انتظارات)

-18136

-18080

نتفجه ازموا

داری  :مقدار ازموا=8

امرایي

ارزیابي

هدف

محتوا

سطح م ني
مقدار ازموا=9

راهبرد

راهبرد
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سوال  )8هدفها محتوا راهبردهاي امرایي و راهبردهاي ارزیابي برنامههاي درسي
تحصفالت تكمفلي تا چه اندازه توانسته اس

نفازها و انتظارات اساتفد را براورده سازد؟

مدول  9مربوط به امار توصفيي دیدگاه اساتفد پفراموا عناصر هدفهاي برنامه درسي
محتواي برنامه درسي راهبردهاي امرایي برنامه درسي و راهبردهاي ارزیابي برنامه درسي
اس ج با تومه به مدول  9مشاهده ميشود از دیدگاه اساتفد به تنهایي عناصر راهبرد امرایي
و راهبرد ارزیابي تا حدي توانسته نفازها و انتظارات اساتفد را براورده يند و عناصر هدف و
محتوا نتوانسته نفازها و انتظارات اساتفد را براورده يندج
جدول  .7آمار توصيفي ديدگاه اساتيد ،پيرامون عناصر هدف ،محتوا ،راهبردهاي اجرايي و راهبردهاي
ارزيابي برنامه درسي
از دیدگاه اساتفد

عناصر برنامه درسي

مفانگف

انحراف استاندارد

مفانگف خطاي استاندارد

هدف

882313

38133

383339

محتوا

882286

381011

383313

راهبرد امرایي

983323

386016

383336

راهبرد ارزیابي

983303

386366

383332

جدول  .4آمار استنباطي ديدگاه اساتيد ،پيرامون عناصر هدف ،محتوا ،راهبردهاي اجرايي و راهبردهاي
ارزيابي برنامه درسي
امار استنباطي

عناصر برنامه درسي

مقدار ازموا=9

هدف

محتوا

راهبرد امرایي

راهبرد ارزیابي

T

-08121

-08113

38336

38303

درمه ازادي

11

11

11

11

سطح م ني داري

38011

38083

38381

38323

فرض برابري با

فرض برابري با

فرض برابري با

فرض برابري با

عدد  9رد مي-

عدد  9رد مي-

عدد  9رد مي-

عدد  9رد مي-

شود

شود

شود

شود

تا حدي

تا حدي

تا حدي

تا حدي

نتفجه ازموا با عدد
9

نتفجه( :مف اا براورده شدا نفازها
و انتظارات)
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سوال  )9ایا بف نظرات دانشجویاا و اساتفد در مورد هر یک از عناصر برنامه درسي
تياوت م ناداري ومود دارد؟
با تومه به مدول  1مربوط به ازموا برابري مفانگف نظرات دو گروه دانشجویاا و اساتفد
در مورد هر یک از عناصر برنامه درسي ه با فرض برابري واریانسها و ه بدوا فرض
برابري واریانسها در سطح  3831رد شده اس ؛ ی ني بف نظرات دانشجویاا و اساتفد در
مورد هر یک از عناصر برنامه درسي تياوت م ناداري ومود نداردج
جدول  .5آزمون برابري ميانگين نظرات دو گروه دانشجويان و اساتيد در مورد هر يک از عناصر برنامه
درسي
T

عنصر
هدف

با فرض برابري

88860

سطح م ني

درمه

داري

ازادي

012

38381

واریانسها
بدوا فرض
محتوا

88601

0038033

3830

88338

012

38332

راهبرد
امرایي

واریانسها
بدوا فرض

88312

0388911

38331

راهبرد
ارزیابي

واریانسها
بدوا فرض
برابري واریانسها

فرض برابري مفانگف نظرات در مورد
عنصر محتوا رد ميشود

88213

012

38331

فرض برابري مفانگف نظرات در مورد
عنصر راهبرد امرایي رد ميشود

88301

268330

38331

برابري واریانسها
با فرض برابري

فرض برابري مفانگف نظرات در مورد
عنصر محتوا رد ميشود

برابري واریانسها
با فرض برابري

فرض برابري مفانگف نظرات در مورد
عنصر هدف رد ميشود

واریانسها
بدوا فرض

فرض برابري مفانگف نظرات در مورد
عنصر هدف رد ميشود

برابري واریانسها
با فرض برابري

نتفجه

فرض برابري مفانگف نظرات در مورد
عنصر راهبرد امرایي رد ميشود

98032

012

38338

فرض برابري مفانگف نظرات در مورد
عنصر راهبرد ارزیابي رد ميشود

9883

398068

38338

فرض برابري مفانگف نظرات در مورد
عنصر راهبرد ارزیابي رد ميشود
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بحث و نتیجهگیري
برنامههاي درسي به عنواا قلب نظاتهاي اموزش عااي نقش ت فف يننده و غفرقابك انكاري
در راستاي تحقق هدفها و رساا هاي اموزش عااي از نظر يمي و يفيي ایيا ميينندج
دورههاي تحصفالت تكمفلي با پرورش نخبگاا قانونگذاراا حقوقداناا پ شكاا
مهندساا اقتصادداناا يارشناساا استاداا و محققاا رمال علمي و سفاسي مدیراا و
گردانندگاا امور مختلف دواتي و ملي يشور ه چنف توافد دانش و فناوري نقش اساسي
در تحقق اهداف توس هاي يشور باالخص هدفهاي برنامه چش انداز بفس سااه ممهوري
اسالمي ایراا داردج در ای بف ارزیابي يفيف

دروني برنامههاي درسي به ارتقاي محتواي

برنامههاي درسي و تحقق اهداف و رساا هاي دانشگاه براي تربف

نفروي متخصص و

يارامد تاثفر بس ایي داردج
بر اساس نتایج بدس امده از پژوهش حاضر از چهار عنصر الزت براي يفيف در برنامه
درسي هدف محتوا راهبردهاي امرایي و راهبردهاي ارزیابي برنامه درسي هدفهاي برنامه
درسي با شاخصهاي :مف اا رعای

اصول علمي مشاري

ذيني اا اموزش عااي تومه

به سلسله مراتب و سطوح هدفها گنجاندا مجموعه ظرفف هاي الزت (دانش مهارت
نگرش) و تناسب هدفها با نفازهاي مام ه دانشجویاا دانش محتواي برنامه درسي :با
شاخصهاي مف اا انطباق سرفصك دروس با هدفهاي برنامه درسي با نفازهاي بازاريار
دانشجویاا بروز و يارامد بودا سرفصكها دامنه شمول و توااي و ساختار برنامه درسي
توازا بف مياهف ارائه شده راهبردهاي یاددهي یادگفري :با شاخصهاي مف اا تناسب
ف ااف هاي یاددهي -یادگفري با هدفهاي برنامه درسي استياده از روشهاي متنوع
تدریس ومود مو چااش برانگف و مشاري
فرص هایي مه

ف ال در دانشجویاا تجارب غني یادگفري

پرورش مهارتهاي فكري و تناسب يمي و يفيي تكاافف ارائه شده؛ و

راهبردهاي ارزیابي برنامه درسي با شاخصهاي محصول برونداد پفامد برنامه درسي نتوانسته
نفازها و انتظارات دانشجویاا را براورده نماید ای یافته همسو با یافتههاي حسفني 0922
فتحي وامارگاه وشيف ي  0926شادفر و همكاراا  0926مهاني  0921سفاري 0939
پاياریاا و همكاراا  0963ساندرز  8333ونگ  8338دیرسك و ميهفو  0331ميباشدج در
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حفطه اساتفد عناصر راهبرد امرایي و راهبرد ارزیابي تا حدي توانسته نفازها و انتظارات اساتفد
را براورده يند يه ای یافته ناسو با یافتههاي حسفني  0922پاياریاا و همكاراا 0963
ساندرز  8333ميباشد؛ و عناصر هدف و محتوا نتوانسته نفازها و انتظارات اساتفد را براورده
يند يه با نتایج تحقفقات ساندرز  8333سفاري  0939دیرسك و ميهفو  0331پاياریاا و
همكاراا  0963همسو بوده و با یافتههاي حسفني  0922ناسو ميباشدج همننف بف ویژگفهاي
دموگراففكي دانشجویاا و اساتفد تياوت م نيداري ومود نداردج با تومه به یافتههاي تحقفق
در مورد محورهاي مورد مطاا ه مه ارتقاي يفيف برنامههاي درسي پفشنهادهاي زیر ارایه
ميشود:
اهداف برنامه درسی -1:هدفهاي برنامههاي درسي رشته مدیری

و برنامه ری ي

اموزشي با تومه به نفازهاي بازار يار نفازهاي دانشجویاا و نظریات متخصصاا تدوی
گرددج
 -8داراي شيافف و صراح در حفطهي اموزشي یا ارائه دانش ارائه خدمات مهارتهاي
تيكر (تيكر خالق انتقادي قدرت تج یه و تحلفك) مهارتهاي ارتباطي و يار گروهي
نگرش (داشت نگرش مثب

به مهاا مام ه فرد شغك) باشند

 -9تايفد بر پرورش استقالل ياري قدرت تصمف گفري اعتماد به نيس در دانشجویاا
پرورش مهارتهاي سواد اطالعاتي در دانشجویاا (مستجو تج یه و تحلفك سازماندهي
ارزیابي و استياده درس از اطالعات) یادگفري مادات اا مر ایجاد شوق و انگف ه در دانشجو
براي یادگفري مداوت پرورش توانایي روبرویي با موق ف هاي مختلف و غفر قابك پفش بفني
(قدرت ریسک پذیري) در دانشجویاا باشندج
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محتوای برنامه درسی :منطبق با سرفصك دروس و محتواي انتخاب شده با نفازها و
عالیق ياري دانشجویاا تغففرات بازار يار و هدفهاي اموزشي برنامه درسي پژوهشي
برنامه درسي ارائه خدمات تخصصي و نشر دانش يارافریني برنامه درسي رشد نگرشها
و ارزشها در دانشجویاا در نظر گرفت ارتباط دانش حوزه رشته با حوزههاي مرتبط
رشته هاي دیگر اف ایش عمق دانش راستاي توافد دانش مدید گنجاندا دروس اصلي و
پایه به عنواا اصول و دانش بنفادی رشتهها داشت ان طاف الزت در سرفصكها و در نظر
گرفت دروس اختفاري مه تطابق با زمفنههاي ياري دانشجویاا ایجاد تجارب م نادار در
دانشجویاا ومود پویایي ان طاف در سرفصكها و حري

انها روي بروزتری یافتههاي

علمي ومود ت ادل الزت بف يمف و يفيف محتواي ارائه شده ياربردي بودا محتوا ارائه
شده (تريفبي هماهنگ از اموزش نظري و عملي) باشدج
راهبردهای اجرائی حاوی :ارائه طرح درس و شياف سازي وظایف دانشجویاا در
طول ترت ومود هماهنگي و تناسب الزت مفاا ف ااف هاي یاددهي یادگفري با سرفصك
دروس استياده از راهبردهاي متنوع تدریس مانند سخنراني حك مسااه بحث گروهي
متناسب با نوع درس ومود مو چااش برانگف در فرایند یاددهي یادگفري و مشاري

ف ال

دانشجویاا در اا ومود فرص هایي براي پرورش مهارتهاي فكري مانند مباحثه تيكر
انتقادي قدرت خالقف

و ابتكار در دانشجویاا و مهارتهاي علمي مانند ایدهپردازي

شبفهسازي و ارائه نظریات مدید در دانشجویاا ومود تجارب یادگفري غني (یادگفري
چگونگي ياربرد موضوعات و انطباق اا با واق ف هاي زندگي) ظرفف هایي در
دانشجویاا تا اینكه یادگفريهاي خود را در یک درس با یادگفريهاي درسهاي دیگر پفوند
دهند پرورش مهارتهاي ارتباطي و يارگروهي در دانشجویاا ایجاد تناسب يمي و يفيي
در تكلففهاي ت فف شده (تمری یا تحقفق) دادا بازخورد مناسب و به موقا درباره سطح
و يفيف

تكاافف دانشجویاا مه

رفا نواقص یادگفري ومود تحرک اشتفاق و بر

انگفخت احساس نفاز به یادگفري مه
دانشجویاا ایجاد ساز وياري مناسب مه

حك مسائك علمي و تقوی

روحفه تحقفق در

ارتباط دانشجویاا و اساتفد با مراي تحقفقاتي

و دانشگاه هاي م تبر داخك و خارج از يشور حمای

و پشتفباني از اساتفد و دانشجویاا در
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مه

امرایي يردا روشهاي متنوع تدریس رعای

تخصص و توانایي اساتفد در

واگذاري راهنمایي پایاانامهها باشندج
راهبردهای ارزیابی برنامه درسی دارای توان -1 :اگاه سازي دانشجویاا و اساتفد
از هدف و فلسيه نظات ارزشفابي ومود ساختاري دائمي در دانشگاه به منظور استمرار
بخشفدا به ارزیابي برنامههاي درسي سازوياري براي اگاهي از نفازها و انتظارات
يارفرمایاا در مه

اگاهي از نقاط ض ف و قوت برنامههاي درسي سازوياري براي

اگاهي از نفازها و انتظارات دانشجویاا در مه

اگاهي از نقاط ض ف و قوت برنامههاي

درسي تايفد راهبردهاي ارزیابي از عملكرد دانشجویاا بر تشخفص و اصالح نقاط ض ف
دانشجویااج
 -8تايفد راهبردهاي ارزیابي از عملكرد دانشجویاا بر انطباق روشهاي ارزیابي با هدفهاي
در یادگفري تايفد

برنامه درسي ایج اد انگف ه در دانشجویاا و به تبا اا تاثفر مثب

راهبردهاي ارزیابي از عملكرد دانشجویاا بر پایایي روشهاي ارزیابي (ثبات نمره گذاري)
ایجاد سازوياري مه

ارزشفابي صحفح و عادالنه از عملكرد دانشجویاا استياده از

ارزشفابي مستمر و ايتيا نكردا بر ارزشفابي پایاا ترت رعای

حدود و ت ادل بف ارزشفابي

هنجاري (مقایسه بف دانشجویاا) و ماليي استياده از روشهاي متنوع و مت دد ارزشفابي
مانند مجموعه يار نوشت مقااه ارائه سمفنارو تشویق دانشجویاا مه

ارزیابي از عملكرد

خود (خودارزیابي) باشندج
واي متاسيانه شواهد و قرائ مومود حايي از ومود شكاف و فاصله با موارد مذيور و
عدت استياده از ظرفف هاي مومود براي ارتقاي يفيف همپاي يمف در تحصفالت تكمفلي
بوده و در راستاي اهداف توس ه علمي يشور به مف اا يافي ف ااف

صورت اميگفردج
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