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 چکیده
 هاي درسي تحصفالت تكمفلي دانشگاه عالمه طباطبایي با تايفدسنجي برنامههدف پژوهش حاضرر  يفيف   

هاي برنامه درسي  محتواي برنامه درسي  راهبردهاي یاددهي یادگفري و راهبردهاي ارزیابي برنامه بر: هدف

تكمفلي دانشرركده  شررامك يلفه دانشررجویاا و اسرراتفد تحصررفالت  پژوهش باشرردج مام ه اماري درسرري مي

با  ؛ يهدنباشمي 39-38تحصفلي در سال  نيراستاد 19و  نيردانشرجو  061ت داد به روانشرناسري و علوت تربفتي   

از روش  واعضاي هفات علمي براورد شد نير 16 ودانشرجو   نير 001اسرتياده از مدول مورگاا حج  نمونه  

ر سرره گرایش مدیری  اموزشرري  برنامه ری ي در حفطه دانشررجویاا داي متناسررب با حج  گفري طبقهنمونه

نير نمونه  93و  91  13به ترتفب استياده شده يه درسري و برنامه ری ي اموزشري در دو مقطا ارشد و ديترا   

امك شاس ج اب ار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته  بودهتوصفيي پفمایشي  پژوهش روش جدهندرا تشركفك مي 

 يه روایي اا با اسرتياده از روایي محتوایي و صروري و پایایي اا از طریق ضریب ااياي يرونبا    گویه 62

و مستقك  ايتک نمونه tنامه از ازموا ج براي تج یه و تحلفك اطالعات حاصرك از پرسش شرد  محاسربه  31/3

هاي برنامه هدف  در حفطه دانشجویاا حايي از اا اس : پژوهشهاي حاصك از یافتهاسرتياده شرده اسر ج    

ي ارزیابي برنامه درسرري نتوانسررته  هادرسرري  محتواي برنامه درسرري  راهبردهاي یاددهي یادگفري و راهبرد 

و در حفطه اسراتفد عناصر راهبرد امرایي و راهبرد ارزیابي تا   نفازها و انتظارات دانشرجویاا را براورده نماید 

يند و عناصررر هدف و محتوا نتوانسررته نفازها و انتظارات  حدي توانسررته نفازها و انتظارات اسرراتفد را براورده
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اري ومود دهاي دموگراففكي دانشجویاا و اساتفد تياوت م نياسراتفد را براورده يندج همننف  بف  ویژگي 

 نداردج

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

 قدمهم

گذاري در منابا انساني دانس  يه با موثرتری  روش سرمایهتواا اموزش عااي را مي

ها  نقش اساسي و محوري در فرایند توس ه اموزش  دانش اف ایي و ارتقاي نگرش و مهارت

اا اموزش توملي و ایجاد موازنه بف  اب اد مختلف توس ه یافتگي يشور داردج در مجموع مي

اني يس اما ایا ؛ي در توس ه ملي مواما دانس تری  عامك و محرک اصلعااي را به عنواا مه 

هاي مورد نفاز  براي شوند  ایا مهارتيه در اموزش عااي موفق به گرفت  مدرک مي

يارامد بودا در مام ه را دارا هستند؟ مربفاا و اساتفد نف  با سواالتي از ای  قبفك موامه هستند 

چه چف هایي را و چگونه باید یاد يه: دانشجویاا در طول مدتي يه در دانشگاه هستند  

عقفده  «يفيف »طرفداراا  اند یا خفر؟بگفرند؟ و ایا دانشجویاا به نتایج مورد نفاز دس  یافته

ا دقفقا هاي تضمف  ای  نكته اس  يه مصرف ينندگانبرنامهدارند يه هدف يلي از هر برنامه

 ایدب   در موسسات اموزش عااي بنابرایرج نه يمت  نفاز دارند اا چف ي را دریاف  ينند يه

ود بهاي درسي ها و برنامهدوره يهایي براي بهبود يارایي ويفيف  امرادر مستجوي راه

متاسيانه  برنامه درسي در اموزش عااي به عنواا حلقه ميقوده و یا الاقك ي  تومه در 

باحث رد ممطاا ات اموزش عااي و بویژه يفيف  اا اس   چرا يه بطور مدي و گسترده وا

  براي بررسيه   تالش وهم  الزتاموزش عااي و سفاستگذاري و حتي عمك به اا نشده و 

هاي دفه ج همننف  با تومه بهتغففر انها در دستوريار قرار نگرفته اس  اصالحو  ارزشفابي

هاي مومود در تحصفالت برنامه چش  انداز بفس  سااه ممهوري اسالمي ایراا از ظرفف 

اگر  و ؛ودبرداري نمفشهاي توس ه علمي يشور به مف اا يافي بهرهراستاي هدفتكمفلي در 

شوی  نگري خاص  موضوع را مورد بررسي قرار دهف   متومه ميبا دیدي منطقي و ژرف

اقدامات صورت گرفته هر چند در نوع خود قابك تقدیر اس   واي نوعي رفوگري و ترمف  

تواند نقش چنداني در پویایي نظات اموزش عااي و در نتفجه اید و بنابرای  نميبه حساب مي

 (ج29 ص  0:0938  همكارااپاسخگویي اا داشته باشد )قصابي چورسي و 
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ها حايي از اقبال مواما بشري به اموزش در تمات سطوح اس  و به موازات اا  یافته

اص قرار رد تومه خيفيف  برتر  مدیری  موثرتر و انطباق اموزش با نفازهاي ای  مواما مو

و نه  انرژي() نفروزاتا انجا يه ناظراا برمسته اقتصادي مهاا  نه مواد اوافه  نه منابا  گرفته

 اندسرمایه  بلكه اموزش و نفروي انساني اموزش دیده را عامك اساسي توس ه دانسته

(ج نقش اموزش عااي در توس ه اقتصادي يشورها  چه در 0 ص  0932ماوداني  )

هاي پفشرفته و چه در يشورهاي تازه صن تي شده و در حال هاي مبتني بر تكنواوژياقتصاد

ي شودج از نظر امتماعي نف  اموزش عااي تاثفر بس ایبدیك ارزیابي ميبي توس ه  چشمگفر و

تری  نهادهاي امتماعي هستند يه ها از مه در تحوالت مام ه داردج از ای  نظر دانشگاه

 گفري همگرایي ملي و  تحرک امتماعي  عقالنف  مم ي  شككمومب اف ایش مشاري 

 تری تواا اموزش عااي را به عنواا مه گسترش نهادهاي مدني مفشوندج اذا در مجموع مي

 .(91 ص  0929منش و يامراني  ایراا) دانس عامك و محرک اصلي در توس ه ملي مواما 

اا  خدم  يه نماینگر توانائيها و خصوصفات یک فراورده یا يفيف  مجموعه ویژگي

و هر فرد در چهار ( 01 ص  0922ي بفاا شده اس  )هواس بفگي  هادر براوردا خواسته

اي خاص قضاوت يندج د ممك  اس  درباره يفيف  به گونههاي مورد نظر خوچوب ارزش

ورد مناسب بودا اا براي هدف م»ها  يفيف  یک عنصر عبارت از بر حسب یكي از ت ریف

ثال ماس  نظر هفأت علمي  دانشجویاا و يارفرمایاا درباره يفيف  گوناگوا اس   « نظر

يفيف  اموزش عااي از نظر يارفرمایاا اا اس  يه دانش اموختگاا در انجات دادا »

 اا اما از نظر دانشجوی؛ وظایف محواه شغلي از دانش  نگرش و توانائي الزت برخوردار باشند

  همكاراا چورسي و يقصاب)با پفشرف  تحصفلي اناا اس  اموزش عااي مترادف يفيف 

علمي با مف اا انتقال دانش و  يه يفيف  در اموزش عااي از نظر هفأتج در حااي(8:0938

نظراا  اموزش عااي وارد انجات دادا پژوهش سر و يار داردج بنا به اعتقاد بسفاري از صاحب

وندج شي اصلي اا محسوب ميهامشخصه« يفيف »و « رقاب »دوراا مدیدي شده اس  يه 

يفيف  » شود م تقد اس اا نظریات مدیری  يفيف  محسوب ميففگنبوت يه از پایه گذار

بف  يشورهاس  چرا يه يفيف  محصوالت و « رقاب  پنهاا»عامك يلفدي در « اموزشي

خدمات در هر يشور بر اساس نحوه تيكر  عمك و تصمف  گفري مدیراا  م لماا  
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فاء  گفرد )صااح اواهاي تحصفك يرده امتماع شكك ميروهاناا مهندساا و سایر گاقتصادد

ارتقاي مداوت يفيف  عل   دانشگاه و اموزش عااي  مستل ت توس ه درون اي  ؛ و(0933

فرهنگ ارزشفابي اس  يه به نوبه خود نفازمند روحفات و رفتارهاي خود ارزیابي و خود 

ض ف  و ؛ ودر مفاا یاراا و ذي ني اا اموزش عااي اس  تنظفمي و اات ات دروني به يفيف 

س  قابك توضفح نف  ي اراده گرایانه و خطا انگارانههامسئواف  اخالق علمي ما  با رویكرد

و ساختاري فهمفده شود و ثانفا بسترهاي ت املي براي دس   ايبلكه اوال منطق محفطي  زمفنه

فراه  گردد  ايو تخصص و نهادهاي حرفه هاي علميو انجم  هابه يار شدا خود دانشگاه

به ویژه ) يرونفبهاي نه با پند و اندرزها و نه با فرهنگ سازي  ايچرا يه توس ه اخالق حرفه

هاي ارتباطي خود یاراا و ذي ني اا امتماع علمي و از نوع دواتي اا(  بلكه از طریق ينش

برای  (ج بنا0921شود )فراستخواه  ميو به صورت شفوع و انتشار درون ا  مفسر  دانشگاهي

يفيف  در اموزش عااي یک نقطه ثاب  و ایستا نفس  بلكه  یک حري   هدف استراتژیک 

ریماني بهستند )و موسسات اموزشي يشور با اا موامه  هادانشگاه يه و وظفيه اسالمي اس ج

 باشدجميهاي اساسي نفازمند برداشته شدا گات ؛ يه(0933و همكاراا 

ا اشراف به مباحث حاضر  متاسيانه نظات اموزش عااي يشور به دالیك گوناگوا  به ب

ود  هاي مومها و قابلف هایامرایي نايارامد و استياده نكردا از فرص خصوص سفاس 

نتوانسته اس  نقش يلفدي و اساسي خود را در توس ه يشور اا چناا يه مورد انتظار اس   

رابر هاي بهایي در زمفنه ایجاد فرص موزش عااي يشور با چااشایيا نمایدج در حال حاضر ا

ات وري موسسهاي درسي  سازگاري با نفازهاي مام ه  بهرهاموزشي  ارتقاي يفيي برنامه

هاي عمومي و خصوصي در توافد اا موامه اس ج بطور ارائه يننده و نحوه مشاري  بخش

 ج برنامه اساي ناهمگوا و بيتوده يلي  اموزش عااي ما عالوه بر ض ف يمي و يفيي 

  اند براي ای  مجموعه نقش موثري ت ریف ينند و همفسفاستگذاراا علمي تاينوا نتوانسته

ری ي( مومب عقب ماندگي علمي ما از بسفاري از يشورهاي مهاا و حتي عدت برنامه) امر

ری ي و دافك نبود برنامهيشورهایي مانند هند  پايستاا  ماا ي  سنگاپور وججج شده اس ج به 

ي ادر ينار اا نبود انگف ه الزت  پژوهشگراا ایراني خود را به طور مدي موظف به حك مسااه

اندج تنها هدف خالصه و محدود يردهندیده و از ای  رو نقش خود را تنها در اموزش بي
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ي مد  گسترش يهاي عمومي مسوالا مشاهده يرهدفي يه شاید بتواا در سفاستگذاري

ری ي و استدالل اس   تنها بخشي از تواا چوا بدوا برنامهاموزش اس  يه اا ه 

چنف  دانشگاه ایستایي يه خود را  (ج803 ص  0929فریدوا  ) گفردمتخصصاا ما را بكار مي

الني و توافد انبوه فارغ ااتحصف هاي یكنواخ  رسمي و تكراري به سبک سنتيبه اموزش

يند  چگونه يار حاضر و اماده  دل خوشاي و مویايغفرحرفه مدرک به دس   غفر ماهر 

 ص  0933يبریایي  و  فراستخواه) نمایدتواند نقش خود را در نفك به توس ه پایدار ایيا مي

اف ایش  باعث جهاي اشتغال براي مواناا ورویه مم ف   نبود زمفنهاز طرفي اف ایش بي(ج 083

ده و ای  مسااه به همراه عوامك مت دد دیگري يه در باال تقاضا براي ورود به اموزش عااي ش

 بداا اشاره شد  منجر به اف  يفيف  در نظات دانشگاهي شده اس ج

امك م ی  تری  عروند شتاباا تحوالت علمي و فني و اهمف  یافت  دانش به عنواا اصلي

 ايهنظات اس جاي بس خطفر و مه  موامه يرده نسبي يشورها  اموزش عااي را با وظفيه

همننف  با پذیرش ای    ي اخفردهه تحوالت چنددر پي  يشورهاي مختلفاموزش عااي 

  باشدمي   دانش و اطالعاتحاضرری  م ی  نسبي در قرا تمهم اصك راهبردي يه

خود بویژه در رابطه با  ها و موسسات اموزش عاايرا براي دانشگاه يهاي مدیدماموری 

 طي هشتصد سال  از زماني يه دانشگاه بواونفا اواف  جاند  يردهترسف تحصفالت تكمفلي

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 

اي در اموزش و ه  پژوهش  نقش برمستهدر اموزش و از قرا نوزده  به ب د  ه  در 

اقتصادي  امتماعي  فرهنگي  چنف  توس ههاي مه  اموزش عااي  ه يشورهاي داراي نظات

هاي و سفاسي اا مواما ایيا يرده اس ج ای  امر دراماده سازي افراد براي تصدي نظات

دج به عالوه رهبري در نهادهاي اموزشي  علمي  اقتصادي و سفاسي  اهمف  بس ایي دار

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

 (ج880 ص  0936  0ينراد و مفالر) يشورهاس بسفاري از 

                                                           
1. Conrad and Millar 
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از ای  رو  امروزه در تمامي يشورها ضرورت توس ه تحصفالت تكمفلي در اموزش  

ده شعااي بواسطه ماهف  و رساا  اا در مه  رسفدا به م ی  رقابتي بفش از پفش مسجك 

اس ج نظات اموزش عااي يشور ایراا نف  همپاي دیگر يشورها؛ ه  چنف  در راستاي تحقق 

هاي چش  انداز بفس  سااه نظات ممهوري اسالمي رنامهاي يشور بویژه بهاي توس ههدف

ریا هاي سبه ویژه از احاظ علمي( و پفشرف ) منطقهایراا  از ممله رسفدا به قدرت برتر 

 ايو هاي مدیدي را در رابطه با تحصفالت تكمفلي اتخاذ يرده اس جعلمي يشور  سفاس 

ی  هاي تحصفالت تكمفلي يشور  حكاهاي مختلف صورت گرفته در رابطه با دورهبررسي

ری ي منسج  و سازماندهي شده در خصوص چگونگي استياده مطلوب برنامهاز اا دارد يه 

ها به مف اا يافي هاي ای  دورهو از ظرفف ومود ندارد  هاي تحصفالت تكمفلياز دوره

هاي نامههاي برها و هدفگفريمانند ساختار  مه  در مواردي  شودبرداري نميبهره

درسي  راهبردهاي یاددهي یادگفري و راهبردهاي ارزیابي از عملكرد دانشجویاا  اف ایش 

ها همنوا به ای  دورهها و خفلي از موارد دیگر  نامهها  وض ف  راهنمایي پایااظرفف 

هاي تحصفالت تكمفلي را از مطمئنا ای  امر دوره و شودهاي يارشناسي نگریسته ميدوره

ي یک مام ه علمي پویاس  به ي اوافه خود دور يرده و اا را اا گونه يه الزمههاهدف

رای  بناب گذاردجاي نايات ميهاي توس هبه هدفمرزهاي دانش نرسانده و يشور را در رسفدا 

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

 فلي اس جهاي تحصفالت تكمدوره

  سررفاسرري  امتماعي  هاياز اوایك دهه هيتاد به تبا تحول خوشرربختانه در يشررور ایراا 

زارت از سوي و دایيزي  رتم اندیشه ها هنگي و ایجاد ثبات دراداره دانشگاهرو ف اقتصرادي 

ها نشگاهری ي درسي به داهاختفارات برنام  اينامهایف  با تصرویب علوت  تحقفقات و فناوري 

مشرراهده  (33-29سررااه سرروت توسرر ه ) 1تواا در برنامه ای  اندیشرره را مي تبلور واگذار شرردج

ها در نهادینه سررراخت  مشررراري  دانشرررگاه  هدف از ای  امر  نامهاسررراس ای  ایف  بر يردج

اي هبرنامه انطباق يفيفر  اموزش عرااي    ارتقراي   تمري زدایي مردیریر  اموزش عرااي    

دافك رشرررد  به موازات ای  امر  به وروز امد سررراخت  انهاسررر جدرسررري با نفازهاي مام ه 

ي هاي مختليو نفاز به بازنگرنفروهاي متخصص در رشته حضرور  سرری ويمي اموزش عااي  
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هاي درسرري مورد ارزشررفابي قرار گرفته و در ضرررورت احسرراس شررد يه برنامه ای  دروس 

 ها دانشگاه ائف  نامه به ابالغ ای در پي (ج 0921 و همكاراا نفلي) شوندصورت نفاز اصالح 

هاي ودر ای  راه ف ااف يرده هاي درسررري شرررروع بره برازنگري در برنرامره     هرا برخي از اا

ای  اصررالح و بازنگري تنها   واي چناننه شرراهد هسررتف   ند؛چشررمگفري را نف  انجات داده ا

طور يامك هاي دروس بوده و حتي در ای  مورد ه  اصالحات به محدود به اصالح سرفصك

زنگري شود يه ای  بامي ای  سئوال مطرح  در ای  ما بنابرای  و علمي صورت نگرفته اس ج

د؟ هاي درسي باید به ای  حد ايتيا يربراي ارزیابي برنامهایا  ؟تا چه حدي ميفد بوده اسر  

د م رف توانميگوني محتواي چند درس رگدپفشف  و  هايسرفصكبازنگري در ایا صررف  

اسخگویي براي پهاي درسي باشد و ایا تومه به ای  سطح از ارزیابي يفيف  برنامهخوبي از 

 (ج0922  تر بود؟)حسفنيبه فكر راهكاري ماما باید یا اینكه  به نفازهاي مام ه يافي اس ؟

ری ي درسي به عنواا یک حوزه تخصصي  یكي از بحث همانطوري يه ذير شد برنامه

بشري اس   زیرا با گذش  تقریبا یک قرا از تواد ای  حوزه هاي م رف  انگف تری  حوزه

تخصصي به عنواا یک رشته علمي  هنوز در خصوص اب اد  عناصر و ارياا اا در بف  

نظراا برنامه درسي در متخصصاا ای  رشته توافق انديي ومود داردج هر یک از صاحب

( 0313) تایلراندج را ابراز يردههاي مختليي ری ي درسي دیدگاهمورد عناصر و مراحك برنامه

ها و مقاصد  تجربفات یادگفري  سازماندهي و ارزشفابي برنامه درسي را شامك: هدف عناصر

هاي ارزشفابي را از هاي یادگفري و روش( هدف  محتوا  ف ااف 0336) زایسدانس ج مي

: هدف  محتوي  ( عناصر برنامه درسي را شامك0321) ای نرداندج ام اي برنامه درسي مي

 داندهاي یادگفري  سازماندهي محتوا  روش ارائه و پاسخ و ارزشفابي ميانواع فرص 

( عناصر چهارگانه تایلر را به هي  عنصر: نفازها  هدف  0368) هفلداتابا(ج 0931قورچفاا  )

فري و ارزشفابي محتوا  سازماندهي محتوا  تجارب یادگفري  سازماندهي تجارب یادگ

با تاسي از رویكرد عملي و نف  شرح و بسط ااگوي تابا  عناصر برنامه 0 ادج ففرسفگسترش د

اي با عنواا شناسایي مسااه  تشخفص مسااه  مرحله 00درسي را در قااب یک فرایند 

                                                           
1. Feresien 
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هاي گوناگوا  انتخاب بهتری  راه حك  تصویب راه حك  هدای  و حكمستجوي راه

 جبرنامه درسي م رفي يرده اس  راهنمایي ياريناا و ارزشفابي اثربخشي

هاي عنصري را شامك: هدف  مواد اموزشي  محتوا  ف ااف  3يالی  نف  برنامه درسي 

 مایدنبندي  زماا و فضا یا مكاا م رفي ميیادگفري  راهبردهاي یادگفري  ارزشفابي  گروه

درسي را ( عناصر برنامه 0333) اليوتا(ج استارک و 1-6 ص  0926فتحي وامارگاه  )

متشكك از هدف  محتوي  توااي  یادگفرندگاا  فرایندهاي اموزشي  منابا اموزشي  

و  عوامك( 0313) تایلر( به نقك از 0920) مهرمحمدي(ج 8333ساندرز  ) داندارزشفابي مي

ی ي رعناصر تشكفك دهنده برنامه درسي را يه اغلب در مباحث مربوط به ااگوهاي برنامه

هاي و روش هاي یاددهي یادگفريشود  شامك: هدف  محتوا  ف ااف مي درسي از انها یاد

 ج(0922حسفني  ) داندارزشفابي مي

 
 (161 ص، 1731) شعبانياقتباس از  هاي برنامه درسيمنابع تعيين هدف .1 شکل

با در نظر گرفت  اهمف  يفيف  نظات اموزش عااي در توس ه امتماعي  اقتصادي  

فرهنگي و سفاسي هر مام ه  شيافف  امور و پاسخگو بودا موسسات اموزش عااي امري 

ساختار دانش و  

 دیدگاه متخصصاا

مام هنیاز   

  (روان شناسی) یصاف

(تربیتی  

فلسفه آموزش  ) یصاف

(عالی  

صریح آموزش عالی هايهدف  

  مهاا بفني

 مام ه

 نفاز دانشجویاا

های آموزشی آزمایشیهدف  
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هاي اموزش عااي ها و هدف  رو  تجدیدنظر و اصالح در ساختار  رساا اا امي اس ج از ای

ها در توافد دانش و پاسخگویي به نفازهاي اقتصادي و امتماعي براي ایياي نقش موثر دانشگاه

ری ي اموزش ي امروز و فرداي ایراا به عنواا رویكردي نوی  در مدیری  و برنامهمام ه

اي هالا و دس  اندرياراا قرار گفردج در ای  مفاا  برنامهعااي باید مورد تومه مدي مسو

هاي اموزش عااي نقش ت فف  يننده و غفرقابك انكاري در راستاي درسي به عنواا قلب نظات

ينندج به عبارت هاي اموزش عااي از نظر يمي و يفيي ایيا ميها و رساا تحقق هدف

اا پفشرف  و ان كاسي از پاسخگو بودا تمات نماي مف هاي درسي ایفنهتر  برنامهروش 

(ج 0926شيف ي   و فتحي وامارگاه) هستندها به نفازهاي در حال تغففر مام ه دانشگاه

 اي براي رشد و يسبيننده زمفنههاي درسي به عنواا انتقال دهنده اطالعات و فراه برنامه

ها  بنابرای  تومه به يفيف  ااها و توافد دانش  از اهمف  بسفار زیادي برخوردارندج مهارت

ارتقاي  و ؛(0933وزیري   و سرمد) دهدامروزه بحث غااب اموزش عااي را تشكفك مي

مداوت يفيف  اموزش  مستل ت بررسي وض ف  مومود و شناخ  نقاط قوت و ض ف اس ج 

مک ي تواندميدر ای  رابطه استياده از نظرات دانشجویاا به عنواا ذیني اا اصلي اموزش 

ي درسي يه از ارياا هابرنامه (ج خصوصا90 ص  0938احمد زاده و شكري  ) باشديننده 

را  ايها  بایستي اهداف گستردهبرنامه و ؛ندایاساسي و حفاتي نظات اموزش عااي به شمار مي

 دهندفكري تح  پوشش قرار و  عي  فرهنگي  سفاسي  علمي اخالقياع  از امتما

سات ها و موسبراي مثال ومود ارتباط بسفار ن دیک بف  دانشگاه (ج006 ص  0938سردابي )

واوژیكي و هاي تكنتحقفقاتي با نفازهاي بازار يار و صن   دارد عل  بسفاري از پفشرف 

 (ج8333چ  و يني ) 0هاي چفني بوده اس شري  ریشه موفقف  بسفاري از

يفيف  برنامه درسي در اموزش عااي بف  اامللي در دانشكده  به بررسي (8333) 8ساندرز

ه  اساتفد و ه  دانشجویاا تايفد زیادي بر ارتباط  ای  نتفجه رسفد يهبه پرداخته و  9باهاما

تری  نقطه از دید اساتفد ای  بود يه در فرایندهاي اموزشي ها و مام ه داشتندج مه بف  برنامه

هاي فردي دانشجویاا  استياده از منابا مت دد یادگفري و ف ااف هاي و ارزشفابي باید تياوت

                                                           
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 

ه شدج تياوت دیگر  اینكه اساتفد در مورد يفيف  يلي ها مشاهدمورد ام اي مت دد برنامه

ني اا خارمي را در ها  به وضوح نقش مه  بازخورد داخلي  سازماني و همننف  ذيبرنامه

ری ي درسي خاطر نشاا يردندج بر اساس اطالعات مما اوري شده  محققاا پفشنهاد برنامه

مه   هاي اساتفد دري باالبردا مهارتمندي را برايردند يه دانشكده باید یک برنامه نظات

اموزشي  منابا و فرایند اموزشي  قضاوت و  هايهدفهاي درسي بویژه بهبود برنامه

 جارزشفابي و يفيف  يلي انها تدارک ببفند

 در بررسي ساختار و محتواي برنامه درسي ديتري در اموزش عااي چف  (8338) ونگ

ها امههاي برن  در ای  زمفنه ومود دارد يه ماموری یي و موافقأهمر به ای  نتفجه رسفد يه

باید اواوی  خاصي را به تربف  محققاا و دانشمنداا قائك شود؛ تناقض و ناهماهنگي بف  

ها ي  ها( ارائه شده ومود دارد؛ دروس قابك ارائه در رشتهدوره) دروسها و ماموری  برنامه

ایش به توصفيي دارند؛ دروس بطور غفر عادالنه ها از احاظ ماهفتي گرشده اس ؛ ارائه دوره

اندج برنامه درسي و محتواي دانش ماري در حوزه در ساختار برنامه درسي توزیا شده

اموزش عااي مه  اماده يردا پژوهشگراا و متخصصف  براي پژوهش و تجربه ياري نفاز 

 به بازنگري و سازماندهي مجدد داردج

امریكا هاي درسي اموزش عااي (: ض ف اصلي برنامه0331) هفودیرسك و مي به نظر

و  0هاي اموزش عااي توصفييباشد؛ خفلي از دروس ارائه شده در برنامهمحتواي دروس مي

ها به ندرت چهارچوب یا مجموعه ينند؛ درساغلب بر مباحث ماري و وقایا تايفد مي

ه اصوال حامك انتقال مف اني از ها به نظر مي رسد يينند؛ درسنظریات قوي را ارائه مي

 8اختالف() ثباتيبي وباشند؛ اطالعات توصفيي در ذه  دانشجویاا تحصفالت تكمفلي مي

                                                           
1. descriptive 

2. variations 
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ي هاي اشكار بف  تماممشخصي در هدف و ت ریف برنامه درسي ومود داردج یكي از تياوت

 باشدجاموزشي مي 9هايو هدف 8  مقاصد0هاها يمبود شيافف  در غای برنامه

هاي درسي تحصفالت سنجي برنامهيفيف  ( در پژوهش خود با عنواا0922) ينفسح

هاي ابطه با هدفدر ربا استياده از پرسشنامه به ای  نتایج رسفد يه  تكمفلي دانشگاه اصيهاا

برنامه درسي در حد متوسط توانسته نفازها  محتوايها  برنامه درسي  در حفطه اساتفد هدف

و انتظارات اساتفد را براورده نماید  واي نتواسته نفازها و انتظارات دانشجویاا را براورده 

راهبردهاي یاددهي یادگفري در حد خوب توانسته نفازها و انتظارات اساتفد را  و ؛سازد

ویاا را براورده سازدج همننف  براورده نماید  واي نتواسته نفازها و انتظارات دانشج

راهبردهاي مدیریتي و راهبردهاي ارزیابي نتواسته نفازها و انتظارات اساتفد و دانشجویاا را 

هاي حاصك از مصاحبه در مورد محتوا حكای  از اا دارد يه ارتباط یافته و ؛براورده سازد

هاي تكمفلي و با نفازهاي تحصفالت و تطابق سرفصك دروس و محتواي ارائه شده با هدف

وا هاي سازماندهي محتچنف  روشمام ه محدود بوده و بنابرای  ياربردي و به روز نفس ج ه 

نداني ها و تدوی  محتوا نف  از مطلوبف  چباشدج فرایند تدوی  سرفصكنف  رضای  بخش نمي

از  ليهاي تحصفالت تكمفیادگفري در دوره -راهبردهاي یاددهي و ؛باشدبرخوردار نمي

هاي متنوع تدریس يه دانشجویاا را به مشاري  وض ف  مطلوبي برخوردار نفس  و از روش

شودج ساختار سازماني دانشگاه؛ نوع و ماهف  ف ال در يالس تشویق نماید  استياده نمي

اده در هاي مورد استيمالک شود؛ چگونگي انتخاب مدیراا و نوعتصمفماتي يه گرفته مي

بود سفست  نظارتي يارامدي يه مشكالت امرایي برنامه درسي را شناسایي ها؛ نانتخاب اا

و درصدد برطرف يردا اا براید؛ عدت ومود م فارهاي دقفق و علمي براي احراز استاد 

 ها؛ يمبودنامهری ي درس  در راهنمایي پایاابرنامه عدت راهنما  ه  چنف  روند ت فف  اا؛

ویه ره گ ینش دانشجویاا و مسائلي مانند اف ایش بيهاي مربوط باستاد متخصص؛ سفاس 

ها و پایف  اوردا استانداردهاي ورودي؛ يمبود امكانات و تجهف ات ازمایشگاهي ظرفف 

و  هاي متنوعهاي صورت گرفته در دانشگاه از روشدر ارزیابي و ؛اظهار نارضایتي يردند

                                                           
1. purpose 

2. goals 

3. objectives 
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 ا و انتظارات يارفرمایاا  صن    فارغماما براي ارزیابي برنامه درسي مانند اگاهي از نفازه

ااتحصفالا  استياده نشده و تنها به ارزیابي عملكرد دانشجویاا بسنده شده اس ج ه  چنف  

یس و چنف  ارزیابي تدرها  ه ارزیابي برنامه درسي در دانشگاه محدود به بازنگري سرفصك

  ها  محتواي برنامه درسياا ه  بصورت ناقص بوده و عناصر دیگر برنامه درسي مانند هدف

راهبردهاي یاددهي یادگفري و راهبردهاي ارزیابي برنامه درسي يمتر مورد تومه قرار گرفته 

 اس ج

يفيف  برنامه درسي رشته  به ای  نتفجه رسفدند يه (0926) شيف يفتحي وامارگاه و 

انشجویاا دي يالی  در سطح متوسطي اس ج اموزش ب رگساالا با تومه به عناصر نه گانه

و مدرساا پفشنهاد حذف ب ضي دروس و اف ایش دروس مدید دیگر مرتبط با ای  رشته را 

هاي استخدات يننده فارغ ااتحصفالا و خود دادندج همننف  رضای  مطلوب از سوي سازماا

ج يارفرمایاا عنواا هاي اموزش ب رگساالا ومود دارداموختگاا در زمفنه برنامهدانش

فارغ ااتحصفالا از احاظ دانش و نگرش در وض ف  بسفار خوبي هستند  اما از نمودند يه 

 هاي عملي با مشكالتي موامه هستندجنظر مهارت و توانائي

هاي اصيهاا  از نظر دانشجویاا دانشگاه ينند يهمي( بفاا 0926) همكارااشادفر و 

-رسي رشته مدیری  و برنامهانطباق برنامه د 0921-26تهراا و شهفد بهشتي در سال تحصفلي 

علمي  فردي  امتماعي و شغلي( دانشجویاا از مطلوبف  ) نفازهايری ي اموزشي با 

 برخوردار نبوده اس ج

در نقد و بررسي يمف  و يفيف  برنامه درسي مصوب دوره ديتري  (0921) مهاني

هاي ایراا  به ای  نتفجه رسفد يه هماهنگي زیادي بف  اهداف ری ي درسي  در دانشگاهبرنامه

شناختي و محتواي برنامه؛ و از طرف دیگر  هماهنگي پایفني در اهداف نگرشي و مهارتي با 

ي محتوا( ای  برنامه تامف  يننده) دادهايگي  يه دروا تواامحتواي برنامه ومود دارد و مي

ری ي درسي نفس ج نكته مه  دیگر اینكه  در نفازهاي ف لي و اتي يشور در زمفنه برنامه

نفازسنجي  هاي م تبرطراحي برنامه  نفازسنجي براساس روش تحلفك شغك و با استياده از روش

لي هي ای  رشته براصك حيظ و بقاي ساختار ف صورت نگرفته اس ج عالوه برای   در سازماند

هاي رشد  گسترش مرزهاي دانش م رف  سازماا یافته ای  رشته تايفد فراواا شده و هدف
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مي هاي چندگانه و م فارهاي م تبر علو خالقف  به حاشفه رانده شده و بنابرای  به یادگفري

هاي مناسب لي و يمبود فرص تومهي نشده اس ج ای  مطلب بفانگر مطلوب نبودا برنامه ف 

 ری ي درسي اس جهاي پژوهشي در زمفنه برنامهها و نگرشبراي فراگفري مهارت

ری ي درسي و عدت عدت استياده از متخصصاا برنامهيند يه مي( بفاا 0939) سفاري

 ؛هاهاي درسي  ایجاد یا حذف دورهری ي در تدوی  برنامهتومه به م فارهاي علمي برنامه

ری ي و سفاستگذاري در امر هاي برنامهعدت ومود مري ي مشخص براي انجات ف ااف 

ها وج؛ عدت ها  ایجاد دورهاموزش عااي و ت دد مراي  تصمف  گفري در امر تدوی  برنامه

هاي درسي با نفازهاي مام ه و تغففرات بازار يار؛ پاره وق  بودا ايثر افراد در ارتباط برنامه

هاي توس ه يشور؛ نبود تخصص ری ي  عدت شناخ  يافي از نفازها و برنامهامهنهادهاي برن

ها و تدوی  اندرياراا و تصمف  گفرندگاا برنامه درسي هر یک از رشتهيافي دس 

عملكرد هاي خارميج هاي درسي دانشگاههاي برنامهسرفصك هاي درسي از رويبرنامه

ها شور را در زمفنه توس ه اموزش عااي و مالکری ي در اموزش عااي يهاي برنامهف ااف 

 باشدجمي 0939تا  0969هاي ها  بف  سالو م فارهاي مورد استياده در ایجاد دوره

 استاد و دانشجو؛ فراه گ ینش هاي( تغففر در شفوه0963) همكاراابه نظر پاياریاا و 

 هاي؛ بهبود شفوهو دانشجویاا ااخاطر استاد و رضای  ايحرفه رشد و توس ه زمفنه يردا

 دانشگاهي يهاو يتابخانه درسي هايبرنامه و يفيي يمي ؛ بهبود وض ف دانشگاه مدیری 

 یااو دانشجو استاداا نظر مفاا شودج اابته اختالفمي اموزشي يفيف اف ایش باعث

 ف ایشدر ا از اب اد فوق ثفر هر یکو تا اهمف  در مورد مف اا ارشد و يارشناسييارشناسي

 مسائك هب ارشد رسفدگي يارشناسي و دانشجویاا ومود داش ج استاداا اموزشي يفيف 

اندج در قلمداد يرده اموزشييفيف  در اف ایش عامك را مهمتری  استاداا و رفاهي ايحرفه

 ری خود را مهمت ايو حرفه رفاهي كمسائ به رسفدگي يارشناسي دانشجویاا يه صورتي

 گ ینش بهبود وض ف  مسئله خود به و رفاهي ايحرفه از مسائك پس اندج استاداادانسته عامك

اندج تهدانس را مه  ويتابخانه يتاب مسئله دانشجویاا اند در حاافكهيرده دانشجو اشاره

داده و  اهمف  درسي برنامه به از استاداا بفش ارشد و يارشناسي يارشناسي دانشجویاا
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تايفد  اموزشي يفيف  در اف ایش مدیری  نقش بر اهمف  از دانشجویاا بفش استاداا

 نمودندج

تمامي مباحث مطرح شده حكای  از ا وت تغففر و تحول اساسي در ساختار  فرایند و 

اي هنمایدج بنابرای  با تومه به ضرورتتومفه ميعناصر برنامه درسي در نظات اموزش عااي را 

مطرح شده در سطور پفشف  و برخوردار بودا موضوع از اهمف  خاص خود در مام ه ينوني 

اي درسي هایراا و به دافك اینكه در حال حاضر ايثر مطاا ات ارزیابي خفلي به ندرت برنامه

اند و با اشراف به ای  ر دادهرا بصورت ماما و سفستماتفک و هدفمند مورد بررسي قرا

هایي  اطالعات ماما  واضح و مشخصي درباره عوامك موثر بر موضوع يه چنف  ارزیابي

هاي انجات ای  پژوهش را فراه  اوردج پژوهش يند  زمفنهیک برنامه درسي براي ما مهفا نمي

تكمفلي  فالتهاي درسي تحصحاضر درصدد ای  اس  يه ارزیابي مام ي را از يفيف  برنامه

دانشگاه عالمه طباطبایي در تامف  نفازها و انتظارات اساتفد و دانشجویاا انجات داده و با ارائه 

اه در هایي هرچند يوتنتایج ای  پژوهش به دس  اندرياراا و مسواف  دانشگاه  بتواند قدت

 باشدجها و در نتفجه اف ایش يفيف  اا برداشته مه  اصالح و بهبود برنامه

  محتوا  راهبردهاي امرایي و راهبردهاي ها( هدف0هاي پژوهش عبارتند از: السو

تحصفالت تكمفلي تا چه اندازه توانسته اس  نفازها و انتظارات   هاي درسيبرنامهارزیابي 

 دانشجویاا را براورده سازد؟

  هاي درسيبرنامه  محتوا  راهبردهاي امرایي و راهبردهاي ارزیابي هاهدف( 8 

 ده سازد؟را براور اساتفدتحصفالت تكمفلي تا چه اندازه توانسته اس  نفازها و انتظارات 

 ها در مورد هرهاي دموگراففكي دانشجویاا و اساتفد و نظرات اا( ایا بف  ویژگي9

 یک از عناصر برنامه درسي تياوت م ناداري ومود دارد؟

 پژوهش روش

تحقفق حاضر به احاظ هدف از نوع ياربردي و روش تحقفق مورد استياده توصفيي پفمایشي 

 باشدج مام ه اماري شامك يلفه دانشجویاا تحصفالت تكمفلي مدیری  وبرنامه ری يمي

در سال تحصفلي  (نير 19) تيفو اساتفد دانشكده روانشناسي و علوت ترب (نير 061)اموزشي 

اعضاي هفات  نير 16 ودانشجو  نير 001وسط مدول مورگاا نمونه تحج  باشد مي 39-38
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اده اي متناسب با حج  استيگفري طبقهاز روش نمونه گفريبراي نمونهعلمي براورد شد و 

بدی  صورت يه در حفطه دانشجویاا در سه گرایش مدیری  اموزشي  برنامه  س شده ا

نير  93و  91  13به ترتفب شد و ديترا ری ي درسي و برنامه ری ي اموزشي در دو مقطا ار

اب ار گرداوري اطالعات در ای  تحقفق پرسشنامه محقق ساخته يه ج دهندمينمونه را تشكفك 

روایي اا با استياده از روایي محتوایي و صوري و پایایي  يه جباشدميگویه اس   62شامك 

براي تج یه و تحلفك اطالعات حاصك محاسبه شدج  31/3 اا از طریق ضریب ااياي يرونبا 

 ج( استياده شده اس و مستقك ايتک نمونه tپرسشنامه از امار توصفيي و استنباطي )از 

 پژوهش هایافته

  هاي درسيبرنامه  محتوا  راهبردهاي امرایي و راهبردهاي ارزیابي هاهدف( 0 سوال

 ده سازد؟دانشجویاا را براورتحصفالت تكمفلي تا چه اندازه توانسته اس  نفازها و انتظارات 

شود از دیدگاه دانشجویاا  مفانگف  تمامي عناصرهاي مشاهده مي 0 شماره با تومه به مدول 

 بفني را يرد يه از دیدگاه دانشجویااشده اس ج در نتفجه مفتواا ای  پفش 9درسي يمتر از 

انشجویاا را و انتظارات د هفچ یک از عناصر برنامه درسي نتوانسته به مف اا قابك قبواي نفازها

طبق  ترج دقفقبراي رسفدا به نتای  بفني هستندبراورده يندج اابته ای  نتایج فقط در حد پفش

 ريه نتفجه بدس  امده بفانگاي استياده شده از ازموا ازموا تي تک نمونه 8مدول شماره 

هاي برنامه درسي  محتواي برنامه درسي  دیدگاه دانشجویاا  پفراموا عناصر هدف

-بفش «تا حدي» ازيمتر ) يدرسراهبردهاي امرایي برنامه درسي و راهبردهاي ارزیابي برنامه 

 جی ني تامف  يننده نفازها و انتظارات دانشجویانبه مف اا قابك قبول نفس  اس («ي »تر از 
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آمار توصيفي ديدگاه دانشجويان، پيرامون عناصر هدف، محتوا، راهبردهاي اجرايي و  .1ل جدو

 راهبردهاي ارزيابي برنامه درسي

 عناصر برنامه درسي
 از دیدگاه دانشجویاا

 مفانگف  خطاي استاندارد انحراف استاندارد مفانگف 

 383691 386336 886123 هدف

 3836 386939 881330 محتوا

 383638 386193 886306 امرایيراهبرد 

 383301 383688 886331 راهبرد ارزیابي

آمار استنباطي ديدگاه دانشجويان، پيرامون عناصر هدف، محتوا، راهبردهاي اجرايي و  .2جدول 

 راهبردهاي ارزيابي برنامه درسي

 امار استنباطي

 عناصر برنامه درسي

 محتوا هدف
راهبرد 

 امرایي

راهبرد 

 ارزیابي

 9مقدار ازموا=

T 18113- 6831- 18080- 18136- 

 009 009 009 009 درمه ازادي

سطح م ني 

 داري
3 3 3 3 

نتفجه ازموا 

 9با عدد 

فرض برابري 

رد  9با عدد 

 شودمي

فرض برابري 

رد  9با عدد 

 شودمي

فرض برابري 

رد  9با عدد 

 شودمي

فرض برابري 

رد  9با عدد 

 شودمي

تری  ن دیک 8چوا عدد 

ها اس  عدد به مفانگف 

 8داری : مقدار ازموا=

T 038833 038339 008129 28109 

 009 009 009 009 درمه ازادي

سطح م ني 

 داري
3 3 3 3 

نتفجه ازموا 

 8با عدد 

فرض برابري 

رد  9با عدد 

 شودمي

فرض برابري 

رد  9با عدد 

 شودمي

فرض برابري 

رد  9با عدد 

 شودمي

فرض برابري 

رد  9عدد  با

 شودمي

شدا نفازها و  نتفجه: )مف اا براورده

 انتظارات(

تا » ازيمتر 

ر تبفش «حدي

 «ي »از 

تا » ازيمتر 

ر تبفش «حدي

 «ي »از 

تا » ازيمتر 

ر تبفش «حدي

 «ي »از 

تا » ازيمتر 

ر تبفش «حدي

 «ي »از 
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  هاي درسيبرنامه  محتوا  راهبردهاي امرایي و راهبردهاي ارزیابي هاهدف( 8 سوال

 ده سازد؟را براور اساتفدتحصفالت تكمفلي تا چه اندازه توانسته اس  نفازها و انتظارات 

درسي   هاي برنامهمربوط به امار توصفيي دیدگاه اساتفد  پفراموا عناصر هدف 9مدول 

ي درسمحتواي برنامه درسي  راهبردهاي امرایي برنامه درسي و راهبردهاي ارزیابي برنامه 

تنهایي  عناصر راهبرد امرایي  به  شود از دیدگاه اساتفدمشاهده مي 9اس ج با تومه به مدول 

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

گاه اساتيد، پيرامون عناصر هدف، محتوا، راهبردهاي اجرايي و راهبردهاي آمار توصيفي ديد .7جدول 

 ارزيابي برنامه درسي

 عناصر برنامه درسي
 از دیدگاه اساتفد

 مفانگف  خطاي استاندارد انحراف استاندارد مفانگف 

 383339 38133 882313 هدف

 383313 381011 882286 محتوا

 383336 386016 983323 راهبرد امرایي

 383332 386366 983303 راهبرد ارزیابي

آمار استنباطي ديدگاه اساتيد، پيرامون عناصر هدف، محتوا، راهبردهاي اجرايي و راهبردهاي  .4جدول 

 ارزيابي برنامه درسي

 امار استنباطي
 عناصر برنامه درسي

 راهبرد ارزیابي راهبرد امرایي محتوا هدف

ا=
مو
از
ار 
قد
م

9 

T 08121- 08113- 38336 38303 

 11 11 11 11 درمه ازادي

 38323 38381 38083 38011 سطح م ني داري

نتفجه ازموا با عدد 

9 

فرض برابري با 

-رد مي 9عدد 

 شود

فرض برابري با 

-رد مي 9عدد 

 شود

فرض برابري با 

-رد مي 9عدد 

 شود

فرض برابري با 

-رد مي 9عدد 

 شود

ازها نفشدا  نتفجه: )مف اا براورده

 و انتظارات(
 تا حدي تا حدي تا حدي تا حدي
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در مورد هر یک از عناصر برنامه درسي  دانشجویاا و اساتفد نظراتایا بف  ( 9 سوال

 تياوت م ناداري ومود دارد؟

 نظرات دو گروه دانشجویاا و اساتفد مربوط به ازموا برابري مفانگف  1با تومه به مدول 

ها و ه  بدوا فرض ه  با فرض برابري واریانسدر مورد هر یک از عناصر برنامه درسي 

دانشجویاا و اساتفد در  نظراتی ني بف   ؛رد شده اس  3831ها  در سطح برابري واریانس

 جداردنمورد هر یک از عناصر برنامه درسي تياوت م ناداري ومود 

نظرات دو گروه دانشجويان و اساتيد در مورد هر يک از عناصر برنامه  آزمون برابري ميانگين. 5جدول 

 درسي

سطح م ني  T  عنصر

 داري

درمه 

 ازادي

 نتفجه

با فرض برابري  هدف

 هاواریانس

فرض برابري مفانگف  نظرات در مورد  38381 012 88860

 شودعنصر هدف رد مي

بدوا فرض 

 اهبرابري واریانس

فرض برابري مفانگف  نظرات در مورد  3830 0038033 88601

 شودعنصر هدف رد مي

با فرض برابري  محتوا

 هاواریانس

فرض برابري مفانگف  نظرات در مورد  38332 012 88338

 شودعنصر محتوا رد مي

بدوا فرض 

 اهبرابري واریانس

ورد مفرض برابري مفانگف  نظرات در  38331 0388911 88312

 شودعنصر محتوا رد مي

راهبرد 

 امرایي

با فرض برابري 

 هاواریانس

فرض برابري مفانگف  نظرات در مورد  38331 012 88213

 شودعنصر راهبرد امرایي رد مي

بدوا فرض 

 اهبرابري واریانس

فرض برابري مفانگف  نظرات در مورد  38331 268330 88301

 شودعنصر راهبرد امرایي رد مي

راهبرد 

 ارزیابي

با فرض برابري 

 هاواریانس

فرض برابري مفانگف  نظرات در مورد  38338 012 98032

 شودرد مي رزیابيعنصر راهبرد ا

بدوا فرض 

 اهبرابري واریانس

فرض برابري مفانگف  نظرات در مورد  38338 398068 9883

 شودرد مي رزیابيعنصر راهبرد ا
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 گیريو نتیجه بحث

ري يننده و غفرقابك انكاهاي اموزش عااي نقش ت فف هاي درسي به عنواا قلب نظاتبرنامه

دج يننهاي اموزش عااي از نظر يمي و يفيي ایيا ميها و رساا در راستاي تحقق هدف

  داناا  پ شكااحقوق پرورش نخبگاا  قانونگذاراا هاي تحصفالت تكمفلي با دوره

 مدیراا ورمال علمي و سفاسي  اا  استاداا و محققاا  مهندساا  اقتصادداناا  يارشناس

چنف  توافد دانش و فناوري  نقش اساسي يشور  ه گردانندگاا امور مختلف دواتي و ملي 

هاي برنامه چش  انداز بفس  سااه ممهوري اي يشور  باالخص هدفدر تحقق اهداف توس ه

اي اي درسي به ارتقاي محتوهبف  ارزیابي يفيف  دروني برنامه در ای اسالمي ایراا داردج 

هاي دانشگاه براي تربف  نفروي متخصص و هاي درسي و تحقق اهداف و رساا برنامه

 يارامد تاثفر بس ایي داردج

بر اساس نتایج بدس  امده از پژوهش حاضر از چهار عنصر الزت براي يفيف  در برنامه 

هاي برنامه هدفبرنامه درسي  و راهبردهاي ارزیابي راهبردهاي امرایيدرسي هدف  محتوا  

ني اا اموزش عااي  تومه مف اا رعای  اصول علمي  مشاري  ذي :هايبا شاخص درسي

دانش  مهارت  ) الزتهاي ها  گنجاندا مجموعه ظرفف به سلسله مراتب و سطوح هدف

ا ب :  محتواي برنامه درسيدانشجویاا  دانشها با نفازهاي مام ه  نگرش( و تناسب هدف

با نفازهاي بازاريار    هاي برنامه درسيمف اا انطباق سرفصك دروس با هدفهاي شاخص

 ها  دامنه شمول و توااي و ساختار برنامه درسي بروز و يارامد بودا سرفصك  دانشجویاا

مف اا تناسب  اخصهايبا ش :  راهبردهاي یاددهي یادگفريتوازا بف  مياهف  ارائه شده

هاي متنوع هاي برنامه درسي  استياده از روشیادگفري با هدف -هاي یاددهيف ااف 

تدریس  ومود مو چااش برانگف  و مشاري  ف ال در دانشجویاا  تجارب غني یادگفري  

 و ؛هاي فكري و تناسب يمي و يفيي تكاافف ارائه شدههایي مه  پرورش مهارتفرص 

توانسته ن برنامه درسي امدفپ محصول  برونداد ي ارزیابي برنامه درسي با شاخصهاي هاراهبرد

  0922 ينفحسي هانفازها و انتظارات دانشجویاا را براورده نماید ای  یافته همسو با یافته

  0939 سفاري  0921 مهاني  0926 همكارااو  شادفر  0926 وشيف يفتحي وامارگاه 

باشدج در مي 0331 هفو  دیرسك و مي8338 ونگ  8333ساندرز   0963 همكارااپاياریاا و 
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حفطه اساتفد عناصر راهبرد امرایي و راهبرد ارزیابي تا حدي توانسته نفازها و انتظارات اساتفد 

  0963 همكارااپاياریاا و   0922 ينفحسهاي ای  یافته ناسو با یافته را براورده يند يه

عناصر هدف و محتوا نتوانسته نفازها و انتظارات اساتفد را براورده  و ؛باشدمي 8333ساندرز 

  پاياریاا و 0331 هفودیرسك و مي  0939 سفاري  8333ساندرز يند يه با نتایج تحقفقات 

باشدج همننف  بف  ویژگفهاي مي ناسو 0922 ينفحسهاي و با یافتهبوده  همسو 0963 همكاراا

هاي تحقفق با تومه به یافته داري ومود نداردجدانشجویاا و اساتفد تياوت م نيدموگراففكي 

هاي درسي پفشنهادهاي زیر ارایه مطاا ه مه  ارتقاي يفيف  برنامه در مورد محورهاي مورد

 شود:مي

هاي درسي رشته مدیری  و برنامه ری ي هاي برنامههدف -1:اهداف برنامه درسی

نفازهاي بازار يار  نفازهاي دانشجویاا و نظریات متخصصاا تدوی  اموزشي با تومه به 

 گرددج

هاي ي  اموزشي یا ارائه دانش  ارائه خدمات  مهارتداراي شيافف  و صراح  در حفطه -8

ي  هاي ارتباطي و يار گروهتيكر خالق  انتقادي  قدرت تج یه و تحلفك(  مهارت) تيكر

 ام ه  فرد  شغك( باشندداشت  نگرش مثب  به مهاا  م) نگرش

  گفري  اعتماد به نيس در دانشجویااتايفد بر پرورش استقالل ياري  قدرت تصمف  -9

مستجو  تج یه و تحلفك  سازماندهي  ) دانشجویااهاي سواد اطالعاتي در پرورش مهارت

ارزیابي و استياده درس  از اطالعات(  یادگفري مادات اا مر  ایجاد شوق و انگف ه در دانشجو 

 بفني هاي مختلف و غفر قابك پفشپرورش توانایي روبرویي با موق ف براي یادگفري مداوت  

 جباشند در دانشجویاا (قدرت ریسک پذیري)
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دروس و محتواي انتخاب شده با نفازها و  سرفصك با منطبق :درسیمحتوای برنامه 

هاي اموزشي برنامه درسي  پژوهشي عالیق ياري دانشجویاا  تغففرات بازار يار و هدف

ها يارافریني برنامه درسي  رشد نگرش برنامه درسي  ارائه خدمات تخصصي و نشر دانش 

هاي مرتبط ط دانش حوزه رشته با حوزهها در دانشجویاا  در نظر گرفت  ارتباو ارزش

هاي دیگر  اف ایش عمق دانش راستاي توافد دانش مدید  گنجاندا دروس اصلي و رشته

ظر ها و در نها  داشت  ان طاف الزت در سرفصكاصول و دانش بنفادی  رشته پایه به عنواا

ادار در تجارب م نهاي ياري دانشجویاا  ایجاد گرفت  دروس اختفاري مه  تطابق با زمفنه

هاي و حري  انها روي بروزتری  یافته هادانشجویاا  ومود پویایي  ان طاف در سرفصك

علمي  ومود ت ادل الزت بف  يمف  و يفيف  محتواي ارائه شده  ياربردي بودا محتوا ارائه 

 باشدج تريفبي هماهنگ از اموزش نظري و عملي() شده

درس و شياف سازي وظایف دانشجویاا در  ارائه طرح: حاوی راهبردهای اجرائی

هاي یاددهي یادگفري با سرفصك و تناسب الزت مفاا ف ااف  طول ترت  ومود هماهنگي

دروس  استياده از راهبردهاي متنوع تدریس مانند سخنراني  حك مسااه  بحث گروهي 

  ف ال يمتناسب با نوع درس  ومود مو چااش برانگف  در فرایند یاددهي یادگفري و مشار

ر مباحثه  تيك مانندهاي فكري هایي براي پرورش مهارتدانشجویاا در اا  ومود فرص 

پردازي  ایده مانندهاي علمي انتقادي  قدرت خالقف  و ابتكار در دانشجویاا و مهارت

ري یادگف) غنيتجارب یادگفري  سازي و ارائه نظریات مدید در دانشجویاا  ومودشبفه

هایي در ظرفف هاي زندگي(  ضوعات و انطباق اا با واق ف چگونگي ياربرد مو

فوند هاي دیگر پهاي درسهاي خود را در یک درس با یادگفريدانشجویاا تا اینكه یادگفري

هاي ارتباطي و يارگروهي در دانشجویاا  ایجاد تناسب يمي و يفيي پرورش مهارتدهند  

 ادا بازخورد مناسب و به موقا درباره سطحتمری  یا تحقفق(  د) شدههاي ت فف  در تكلفف

ر ومود تحرک  اشتفاق و بو يفيف  تكاافف دانشجویاا  مه  رفا نواقص یادگفري  

انگفخت  احساس نفاز به یادگفري  مه  حك مسائك علمي و تقوی  روحفه تحقفق در 

حقفقاتي تدانشجویاا   ایجاد ساز وياري مناسب مه  ارتباط دانشجویاا و اساتفد با مراي  

هاي م تبر داخك و خارج از يشور  حمای  و پشتفباني از اساتفد و دانشجویاا در و دانشگاه
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هاي متنوع تدریس  رعای  تخصص و توانایي اساتفد در مه  امرایي يردا روش

 جباشند هانامهواگذاري راهنمایي پایاا

دانشجویاا و اساتفد اگاه سازي  -1 :دارای توان راهبردهای ارزیابی برنامه درسی

از هدف و فلسيه نظات ارزشفابي  ومود ساختاري دائمي در دانشگاه به منظور استمرار 

هاي درسي  سازوياري براي اگاهي از نفازها و انتظارات بخشفدا به ارزیابي برنامه

هاي درسي  سازوياري براي يارفرمایاا  در مه  اگاهي از نقاط ض ف و قوت برنامه

 هايفازها و انتظارات دانشجویاا در مه  اگاهي از نقاط ض ف و قوت برنامهاگاهي از ن

درسي  تايفد راهبردهاي ارزیابي از عملكرد دانشجویاا بر تشخفص و اصالح نقاط ض ف 

 دانشجویااج

هاي هاي ارزیابي با هدفتايفد راهبردهاي ارزیابي از عملكرد دانشجویاا بر انطباق روش -8

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

ي(  ثبات نمره گذار) ارزیابيهاي راهبردهاي ارزیابي از عملكرد دانشجویاا بر پایایي روش

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 

 يهاي متنوع و مت دد ارزشفابمقایسه بف  دانشجویاا( و ماليي  استياده از روش) هنجاري

مجموعه يار  نوشت  مقااه  ارائه سمفنارو تشویق دانشجویاا مه  ارزیابي از عملكرد  مانند

 باشندج خودارزیابي() خود

متاسيانه شواهد و قرائ  مومود حايي از ومود شكاف و فاصله با موارد مذيور و واي 

 تكمفلي در تحصفالتبراي ارتقاي يفيف  همپاي يمف  هاي مومود استياده از ظرفف  عدت

 فردجگميف ااف  صورت ادر راستاي اهداف توس ه علمي يشور به مف اا يافي بوده و 
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 منابع

نقش اموزش عااي در توس ه پایدارج مندرج در: مجموعه  .(0929) .يامراني ا و ؛ت ایرانمنش

 ج99-18 صيحهمقاالت اموزش عااي و توس ه پایدار  

ارزیابي يفيف  خدمات اموزشي دانشگاه ازاد اسالمي  ج(0938) جشكري ع و ؛احمد زاده ا

تبری  از دیدگاه دانشجویاا بر اساس مدل سرويوال  چكفده مجموعه مقاالت  اواف  

 ج90 صينيرانس ملي يفيف  در اموزش عااي  خرداد ماه  

بررسي عوامك موثر بر بهبود يفيف  اموزش عااي  ج(0933) جصادقي ت و ؛صااحي ت جریماني اب

فصلنامه تحقفقات مدیری  در دوره تحصفالت تكمفلي از دیدگاه دانشجویااج 
 ج13-83 ص  تابستاا  8شماره  اموزشي 

(ج بررسي عوامك اف ایش يفيف  اموزشي دانشگاه اصيهاا و پفشنهاداتي 0963) پاياریاا سج

 يارشناسي ارشد دانشگاه اصيهااجنامه براي بهبود ااج پایاا

(ج موسسه 0332 ايتبر) اینده(ج بفانفه مهاني اموزش عااي براي قرا 0932ج)ماوداني ح

 ری ي اموزش عاايجپژوهش و برنامه

-ج نقد و بررسي يمف  و يفيف  برنامه درسي مصوب دوره ديتري برنامه(0921) مهاني جج

ر ایراا: ارزیابي وضا مومود و ترسف  مندرج در: قلمرو برنامه درسي د ری ي درسيج

 ری ي درسي ایرااج تهراا: سم جچش  انداز مطلوبج انجم  برنامه

هاي درسي تحصفالت تكمفلي دانشگاه اصيهاا  سنجي برنامهيفيف  ج(0922)حسفنيج تج 

 ری ي اموزشيجي برنامهي يارشناسي ارشد رشتهنامهپایاا

فصلنامه هاي يفيف  برنامه درسي در اموزش عاايج شاخص ج(0933) جوزیري ت زج سرمد
 ج010-061 صيحه  2و  3  سال 81 و 81  شماره علوت انساني دانشگاه اا هرا

هاي درسي اموزش عااي مه  ارتقاء نظات بر رسي يفيف  برنامه ج(0938ج)سردابي ث

يفيف  در اموزش عااي   اموزشي  چكفده مجموعه مقاالت  اواف  ينيرانس ملي

 ج006 صخرداد ماه  

 هش وفصلنامه پژو(ج تحلفلي بر مشكالت و تنگناهاي اموزش عااي يشورج 0939) سفاري عج
 ج03-13  1 شماره  8 سال  0  شماره ری ي اموزش عاايبرنامه
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 ها و فنوا تدریس(ج تهراا: سم جروش) پرورشيهاي اموزشي و (ج مهارت0930) جش باني ح

ی ي ربررسي مف اا انطباق برنامه درسي رشته مدیری  و برنامه ج(0926) افاقتدار ت و ؛شادفر ح

 نامه يارشناسي ارشد دانشگاه اصيهااجاموزشي با نفازهاي دانشجویاا  پایاا

ج «( و مایگاه اا در اموزش عاايTQMمدیری  يفيف  ماما )»ج(0933) جت اوافاءصااح 

 ج02  شماره ری ي در اموزش عاايفصلنامه پژوهش و برنامه 

وزش ام) دانشگاهيارزشفابي يفيف  برنامه درسي  ج(0926) جا شيف ي و ک فتحي و امارگاه

 ج0-83 صيحه  1  سال دوت  شماره فصلنامه مطاا ات برنامه درسيب رگساالا(ج 

گ ارشي از ) ویك اموزش عااي در استانه قرا بفس  ج (0933) جا  يبریایي و ت  فراستخواه

ری ي در اموزش فصلنامه پژوهش و برنامه(ج 0332-ينيرانس مهاني اموزش عااي

 ج003-083 صيحه  03  شماره عااي

 تضمف  يفيف  در« علمي اياخالقفات حرفه» يسازويارهامایگاه و  ج(0921) جفراستخواه ت

   دي ماه0 شماره  فصلنامه اخالق در علوت و فناورياموزش عااي ایرااج 

اموزش عااي و توس ه مليج مندرج در: مجموعه مقاالت اموزش عااي  ج(0929)ج فریدوا ع

 ج809-883 صيحه  و توس ه پایدار

سفماي روند تحوالت برنامه درسي به عنواا یک رشته ج (0931) جت  ساز ف و ؛قورچفاا ا

زش اموری ي تخصصي از مهاا باستاا تا مهاا امروزج تهراا: موسسه پژوهش و برنامه

 عاايج

ااي و ا وت يفيف  سنجي اموزش ع (ج0938شكورزاده رج ) و ؛رستمي ت جت قصابي چورسي

اواف  ينيرانس ملي يفيف  در اموزش  چكفده مجموعه مقاالت هاي درسي در برنامه

 0: 29 صعااي  خرداد ماه  

سازماني از سي وض ف  فرهنگ برر (ج0938ستارپور عج ) و ؛شهنازي ع جت قصابي چورسي

  اواف چكفده مجموعه مقاالت  هاي يفيف  در دانشگاه ازاد اسالمي تبری مؤايه

 8 ينيرانس ملي يفيف  در اموزش عااي  خرداد ماه
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: بابک ترممه(ج برنامه درسي: تحصفالت تكمفليج 0936سج ف؛ مفالر  سج ب ) ينراد

  موسسه 0عااي  ملد نصفريج مندرج در: گ یده مقاالت دایره اام ارف اموزش 

 ج880-813صيحه ری ي اموزش عااي  پژوهش و برنامه

ری ي درسي دانشگاه (ج اا امها و اسفبهاي برنامه0921) جدریكوند ه و ؛نصراصيهاني ا جنفلي ت

محورج مندرج در: قلمرو برنامه درسي ایراا: ارزیابي وضا مومود و ترسف  چش  انداز 

 اا: انتشارات سم جری ي ایرمطلوبج انجم  برنامه

(ج ارزیابي يفيف  برنامه درسي دوره يارشناسي ارشد رشته برنامه 0922) جهواس بفگي ف

هاي دواتي شهر تهرااج فئ  علمي و دانشجویاا در دانشگاهری ي اموزشي از نظر ه

 پایاا نامه يارشناسي ارشد برنامه ری ي اموزشي  دانشگاه تهرااج
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