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101    ...ضرورت و امكان تغيير برنامه درسي مصوب نظام آموزش عالي ايران

  
  
  
  

ضرورت و امكان تغيير برنامه درسي مصوب نظام آموزش عالي ايران به برنامه درسي 
  )گرايش مديريت آموزشي، دوره كارشناسي: مطالعه موردي( تلفيقي

  

 1سولماز نورآباديدكتر 

 2پروين احمديدكتر 

  3اصفهاني عذرا دبيريدكتر 
 4مقصود فراستخواه

  
  : چكيده

د گوناگون جامعه و گسترش علوم و دانش بشري؛ نياز به بازنگري و تغيير در تحوالت فزاينده در ابعا
. شوداين ضرورت بيش از پيش در نظام آموزش عالي احساس مي .نمايدهاي درسي را ضروري ميبرنامه

عالي اين پژوهش در پي آن است كه ضرورت و امكان استفاده از برنامه درسي تلفيقي در نظام آموزش 
 –را با استفاده از روش توصيفي) گرايش مديريت آموزشي: مطالعه موردي(تربيتي  ه علومبخصوص رشت

 و دانشجويان مقطع كارشناسي استادانجامعه آماري انتخاب شده شامل . پيمايشي مورد بررسي قرار دهد
هاي بدست آمده، با ضريب يافته. باشدهاي دولتي شهر تهران ميگرايش مديريت آموزشي دانشگاه

 و دانشجويان گرايش مديريت آموزشي از برنامه درسي فعلي استاداندهنده نارضايتي نشان% 99اطمينان 
هاي در نهايت با استناد به يافته. باشدسو و حمايت ايشان از برنامه درسي تلفيقي، از سوي ديگر مياز يك

نظام آموزش عالي اثبات و عدم كارايي برنامه درسي كنوني در : شود كهگيري ميتحقيق چنين نتيجه
ضرورت تغيير اين برنامه درسي احساس شده و در نهايت امكان اين تغيير و تحول در برنامه درسي و 

   .حركت به سمت تلفيق وجود دارد
  

 برنامه درسي، آموزش عالي، برنامه درسي تلفيقي، تلفيق در نظام آموزش عالي، :واژگان كليدي
  .مديريت آموزشي

                                                      
  Email:solnorr@yahoo.comنويسنده مسئول، ). تربيت معلم تهران (ريزي درسي دانشگاه خوارزميدكتراي برنامه. 1
   ).س(دانشيار دانشگاه الزهرا . 2
       ).س(دانشيار دانشگاه الزهرا . 3
  .ريزي آموزش عاليعضو هيئت علمي موسسه پژوهش و برنامه .4

 »آموزش و ارزشيابيفصلنامه «

   1393 رابهــ ـ 25م ـ شماره هفتسال 
  101-122 .ص. ص

  15/06/1391: تاريخ دريافت مقاله
 10/02/1392: تاريخ پذيرش نهايي مقاله
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102  93 رابهــ ـ 25 شماره ـ 7 سال ـ آموزش و ارزشيابيفصلنامه     

  :مقدمه
هاي مختلف اجتماعي، ه روند تحوالت زندگي بشر حاكي از جريان فرايند پيچيدگي در عرصهمطالع

توان در پرتو دو رويكرد كمي و كيفي اين پيچيدگي را مي. اقتصادي، فرهنگي و علمي و فناوري است
ط آنها با ها و افزايش روابي دخيل در پديدهها مؤلفهدر بعد كمي، افزايش عناصر و . تحليل و تبيين نمود

يكديگر و در بعد كيفي اثرات تعاملي و تكاملي سازوكارهاي حاكم بر نهادها و ساختارهاي جوامع انساني 
هاي هاي اخير موجب شده تا پژوهشاين تحوالت در دهه). 1389قهرماني، (قابل طرح و بحث هستند 

گذاري ها سرمايهوهشي پژوهشي و همچنين نهادها و جوامعي كه در پژها مؤسسهمشاركتي از سوي 
نگري در حل مسائل و درك پيچيدگي و به واسطه ضرورت جامع. كنند، مورد حمايت قرار گيردمي

چندبعدي بودن مسائل پيش روي جوامع بشري، اين تفكر شكل گرفته كه اگر پژوهشگران يك رشته 
تن از متخصصان هاي مهم بر بنياد بينش تخصصي خود و بدون ياري جسعلمي درگير بررسي مسئله

 طريق اقدام كنند، ممكن است بدون مالحظه و مداقه در تمام وجوه و ابعاد ارايههاي علمي  به ساير رشته
   ).1390زاده و ديگران، اعتمادي(هايي متعدد ولي ناكارآمد، براي آنها اقدام كنند حلمسائل به عرضه راه

يكي از . ها و مسائل خاص خود برخوردار استگيهاي اجتماعي از پيچيدآموزش عالي همچون ساير نظام
هاي آموزشي و گيري در نظام آموزش عالي، حيطه برنامههاي تصميمترين حيطهترين و حساسمهم

هاي جوانان به ها در رشد و شكوفايي استعدادنقش آموزش عالي و دانشگاه). 1389عارفي، (درسي است 
آموزش عالي، بخش مهم و حائز اهميتي است كه داراي «. كار استسازان جامعه غير قابل انعنوان  آينده

اين . باشدهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه ميحوزه اثرگذاري بسيار وسيعي در بخش
ها، نبوغ و پتانسيل فكري انسان نظام با تربيت تخصصي افراد، مديران و رهبران جامعه و با رشد توانايي

همچنين با تقويت نيروي اكتشاف و . هاي دانش بشري، نقش بسياري داشته استي مرزدر توسعه
هاي مختلف كردگان به حل چالشي انتقادي در ميان تحصيلنوآوري، خالقيت و ابداع و گسترش روحيه

هاي نظام«از طرفي ). 2: 1387عزيزي، (» كندها كمك ميهاي موجود در آنجوامع و اصالح نارسايي
سو؛ دانش از يك.  آموزش عالي، همواره با دو گرايش پويا و ظاهراً متضاد روبرو هستنداي دررشته

ده است و مرتباً به پيدايش شهاي متوالي محض، خود به علت رشد سريع و فزاينده، دچار انشعاب
از سوي ديگر؛ تحوالت عظيم اجتماعي، سياسي، جمعيتي و اقتصادي، . انجامدهاي ظريف ميتخصص

اي، به پيدايش آفاق هاي حرفههاي متوالي در مشاغل و نيازافزون تكنولوژي و دگرگونيروزگسترش 
هاي جديد ها به گونهاي و ظهور آنهاي رشتهاي و درهم تنيدن نظامرشتههاي ميانجديدي از مشاركت

  ). 117: 1373خلخالي، (» شودمنجر مي
 در نظام 1اين مشكالت، استفاده از برنامه درسي تلفيقيهاي اصولي و ممكن براي غلبه بر حليكي از راه

ي ارايههاي درسي مجزا و از جمله مفروضات اين برنامه درسي؛ كاهش و حذف رشته. آموزش عالي است
                                                      

1. Integrated Curriculum 
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103    ...ضرورت و امكان تغيير برنامه درسي مصوب نظام آموزش عالي ايران

 زندگي ارتباط دروس با مسائل و موضوعات دروس تلفيقي و ايجاد درگيري محيطي به مفهوم
هاي  به طور كلي يعني درهم آميختن حوزه1تلفيق«). 1385، زادهشيخ(آموزان و دانشجويان است  دانش

هاي درسي كه در سنت آموزشي به طور جداگانه و مجزا از يكديگر در برنامه درسي محتوايي يا موضوع
آميز اجراي برنامه درسي هاي موفقيتتجربه«از طرفي ). 256: 1383محمدي، مهر(» شودتدريس مي

 قرار داده است كه اين رويكرد، يادگيرنده را براي يادگيري بهتر و مداوم تأييد تلفيقي، اين نظريه را مورد
احمدي، (» دهدهاي الزم براي زندگي در قرن بيست و يكم را در وي پرورش مي و قابليتانگيزدميبر

هاي تخصصي، معرفتي، يا دانش و تكنولوژي منطق تلفيق در دوره آموزش عالي، تكوين حوزه). 3: 1382
 با عنايت به 3، رسيدن به دانش وحدت يافته2حوزه كنوني دانش و تكنولوژي/ جديد، تغيير يا تحول نقشه

؛ به نقل از 1986چرچ لند، (هاي تثبيت شده دانش است  ميان دو يا تعداد بيشتري از رشته4ارتباط
   ).1388مهرمحمدي، 

 و متكـي بـر اصـول و         -شايـسته    از سويي؛ يكي از عوامل مهم در نظـام آموزشـي، مـديريت صـحيح و               
نظر نظام آموزشـي دسـت يافـت،         توان به اهداف مورد   واسطه آن مي   باشد كه به   مي -هاي اسالمي  ارزش

در نظام آموزش عالي بايـد بـه        . هايي هستيم ولي در جوامع آموزشي كنوني به ندرت شاهد چنين مديريت         
 امور گام بردارنـد، آشـنا بـه مـسائل روز دنيـا              آموزش مديراني پرداخت كه بتوانند در جهت تسهيل انجام        

در راستاي نيل به اين هدف و به دليـل          . باشند، و يك سيستم آموزشي را به نحو مطلوب، مديريت نمايند          
اي از مشكالت ناشي از اجراي برنامه درسي سنتي در نظام آموزش عـالي، مـشكالت ناشـي از                   وجود پاره 

هـاي مـديريتي و آموزشـي و نيـز          گرايش مديريت آموزشي در پست    التحصيالن  عدم كارايي شايسته فارغ   
مشاهده همپوشي ميان برخي از دروس و مضامين رشته علوم تربيتي؛ اين پژوهش به بررسي ضـرورت و                  

قابـل ذكـر اسـت    . پردازدامكان برنامه درسي تلفيقي در رشته علوم تربيتي و گرايش مديريت آموزشي مي  
عه موردي گرايش مديريت آموزشي بنا بر عالقه شخصي، زمينه تحـصيلي و             كه انتخاب اين رشته و مطال     

  .باشد  در سطوح مختلف آموزش وپرورش مياهميت اين گرايش در تربيت نيروي انساني كاردان و متعهد
هاي ترين شكل سازماندهي برنامه درسي، حول محور موضوعسابقه بر اساس مطالعات انجام شده، با

ها يا مواد درسي تمركز دارد ديدگاه موضوعي بر آن دسته از موضوع. زندلمي دور ميهاي عدرسي و رشته
هاي تدريس در اين ديدگاه، سخنراني و روش. شودهاي آموزشي عرضه ميكه به طور سنتي در محيط

هاي برنامه  شده از ديگر ويژگيارايهگيري قبلي درباره محتواي دروس باشد و تصميمازبرخواندن مي
ها، شايان ذكر است كه موضوعات درسي مجزا، مهارت). 5،1983ميلر(سي موضوع محور است در

                                                      
1   . Integration 
2. Manipulating current knowledge and technology map/territory 
3. Unified Science  
4. Interface 
5. Miller  
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104  93 رابهــ ـ 25 شماره ـ 7 سال ـ آموزش و ارزشيابيفصلنامه     

هاي كند كه پاسخگوي مسائل موجود در موقعيت ميارايهارتباط و نامنسجمي را اطالعات و حقايق بي
ندك بر هاي پايه و توجه بسيار امبهم زندگي نبوده و كانون توجه اين ديدگاه بر يادآوري دانش و مهارت

اين ديدگاه ميراث . هاي سطوح تحليلي و مفهومي است و به حيطه عاطفي نيز توجه چنداني نداردمهارت
. نمودهاي جداگانه تقسيم ميها و قسمتگرايي كالسيك به سبك غربي است كه دنيا را به بخش انسان

وعات محدود شده و با مجزا و مرزبندي نمودن دانش، يادگيري به دامنه محدودي از مطالب و موض
بر خود . رودپژوهش محوري كه نيازمند نگاهي فراتر به مسئله پژوهشي است در يادگيرنده از بين مي

بخش شدن دانش، آشكار شده است اي و برنامه درسي موضوع محور نيز بيهودگي بخشهاي رشتهنظام
چهارچوب  ).1380احمدي،(يد نماو نياز به برنامه درسي جامع و يكپارچه را بيش از پيش محسوس مي

هاي بندي علوم به روش مفهوم جديدي است كه به جاي تالش براي دسته2 يا درخت دانش1علم
كند تا با ايجاد اين مفهوم تالش مي. اي سعي در قرار دادن تمامي علوم در ارتباط با يكديگر داردكتابخانه
 ارتباط با يكديگر علوم را بر اساس اين هسته اي يكپارچه از مفاهيم جزئي اوليه علوم طبيعي درهسته

 آن در شناخت جزء ديگر داشته تأثيرگسترش داده، سعي در نشان دادن ارتباط هر جزء از دانش بشري و 
به عبارت ديگر، چهارچوب علم يا . كندو به شناخت بهتر هر جزء با استفاده از اجزاء ديگر كمك مي

اختاري يكپارچه و قابل توسعه در علوم با استفاده از فناوري درخت دانش تالشي است براي ايجاد س
 مشخص؛ و هاي روز كامپيوتري كه در آن ارتباط هر جزء با ساير اجزاء آن كامالًاطالعات و تكنولوژي

 پيشرفت در هر قسمت در ساير علوم نشان داده شده و تمامي علوم طبيعي حال و آينده در آن قابل تأثير
ها به صورت مستقيم و در اين سامانه كه با تمامي مراكز توليد علم و دانشگاه. دسازماندهي هستن

هايي در غيرمستقيم در ارتباط است، گروهي متشكل از دانشمندان به صورت رسمي با همكاري دانشگاه
ارچوب و گسترش آن بصورت صحيح هاي علمي در اين چهدهي يافتهسراسر جهان مسئول سامان

چهارچوب علم با ايجاد ساختاري . گيردهاي علمي جديد مراكز توليد علم در آن قرار ميفتهباشند و يا مي
هاي مختلف هاي آن در همپوشاني رشته تحقيقات علمي و كاستيارايهمنسجم درصدد رفع نواقص امروز 

عات هاي بشري با استفاده از قدرت روزافزون شبكه اينترنت و فناوري اطالعلمي و جزء جزء دانسته
ايجاد چنين ساختاري نيازمند تحقيقات اوليه و زمان بسيار براي هماهنگي و ايجاد مفاهيم جديد در . است

اما اگر بشر بتواند به چنين ديدگاهي از علم دست يابد قادر است سرعت توسعه علم را . باشدتوليد علم مي
عالوه بر اين، اگر . د بدست آوردهاي جديد از روش شناخت جهان خوبيش از پيش افزايش دهد و دريچه

هر علمى . توان تمايز علوم را به موضوعات دانست ديگر به علوم مختلف نگاه كنيم، مياي زاويهاز 
موضوع . اى از مسائل است كه محموالت آنها از عوارض ذاتيه موضوع علم هستند متشكل از مجموعه

 خويش، به اين كه كلى باشد كه بر انواع تحتدهد، ولو  علم، موضوع مسائل آن علم را نيز تشكيل مى

                                                      
1. Science framework 
2. Science tree 
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105    ...ضرورت و امكان تغيير برنامه درسي مصوب نظام آموزش عالي ايران

يك موضوع واحد، اختيارى و  اى از مسائل تحت براساس اين نظريه، گرد آمدن عده. صادق است
بلكه برخاسته از يك رابطه تكوينى و طبيعى بين . قراردادى نيست و به اهداف مدون هم كارى ندارد
   ).1390وب سايت فراستخواه، (ع علم است محموالت مسائل و موضوعات آنها و در نهايت موضو

هاي ملي، بايد مطالب و محتوايي در از سويي با توجه به اهميت آموزش عالي در تربيت سرمايه
هاي درسي گنجانده شود كه نيازهاي عمومي و تخصصي قشر جوان را براي ساختن فردايي روشن  برنامه

ا چنان كيفيتي سازماندهي شود كه اثربخشي محتوا و همچنين محتواي انتخاب شده بايد ب. برآورده سازد
صرف معلومات به سمت رشد  اهداف اين نظام آموزشي بايد از انتقال. تحقق اهداف را تضمين نمايد

هاي مختلف دانشجو براي زندگي بهتر در جامعه حركت نموده، باعث پرورش قدرت خالقيت و توانايي
هنگي با دنياي ارتباطات، اطالعات و تكنولوژي روز دنيا، ورود هاي يادگيري، همانوآوري، توسعه فرصت

به شغل مورد عالقه و مناسب با رشته تحصيلي و در نهايت باعث رشد همه جانبه در ابعاد فردي، 
ولي چنانچه شاهديم، از مشكالت موجود ). 1380احمدي،(د شواجتماعي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي 

هاي درسي و واحدهاي گذرانده جود رابطه منسجم و متناسب بين برنامهدر نظام آموزش عالي، عدم و
هايي هم براي باشد كه باعث ايجاد نگرانيشده در طول دوره تحصيلي با نيازها و مقتضيات بازاركار مي

به تبع اين نگراني، انگيزه و تالش . دانشجويان و هم براي مسئولين دانشگاه و جامعه شده است
نيز نظام . ي ادامه تحصيل و يافتن شغلي مناسب با رشته تحصيلي كاهش يافته استدانشجويان برا

ولي با وجود . آموزش عالي بايد به پرورش قدرت خالقيت و نوآوري در قشر جوان و دانشجو بپردازد
زيرا دانشجو موظف است . برنامه درسي موضوع محور، ميزان دستيابي به اين هدف كاهش يافته است

 سؤاالتحتوايي از قبل تعيين شده را مطالعه و در نهايت در جلسه امتحان پاسخگوي مطالب و م
اي براي بروز و ظهور خالقيت وجود ندارد و صرفاً مطالبي بصورت در اين بين ديگر زمينه. مشخص باشد

، از ديگر عواقب برنامه درسي موضوع محوري. رودوار حفظ شده و پس از جلسه امتحان از ياد مي طوطي
كم تبديل به اين عدم عالقه كم. عدم عالقه دانشجو به پژوهش و مطالعه خارج از كتاب درسي است

تر دوره دانشگاهي است انگيزگي نسبت به تحصيل شده و در نهايت فرد خواهان اتمام هرچه سريع بي
 حضور  به دليل-ليم و تربيت با توجه به مشكل پراكندگي و عدم انسجام در تع). 1380 احمدي،(

گشاي عمل باشد با اشكالي جدي هاي درسي كه بتواند راه نيل به چنان برنامه-هاي مختلف در آن رشته
سازد كه فاقد ربط منطقي با يكديگر و هايي مياي از نظريهشود و برنامه درسي را تنها مجموعهمواجه مي

 و چندپارگي بودن در تعليم و تربيت با نيازهاي عملي تعليم و تربيت است، بايد براي رفع چندوجهي بودن
ها به زبان خاص تعليم و تربيت و سازماندهي مجدد الزمه چنين راه حلي درآوردن نظريه. اي انديشيدچاره

اي جامع بعدي و محدود به نظريههاي يكها و تبديل نظريهآنها بر اساس نياز آن در عملي شدن نظريه
 ).1388ايرواني، (هي بودن در عمل به آن نياز دارد است كه برنامه درسي به واسطه چندوج
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هاست كه به عنوان راه و روشي هاي درسي مدتدر نقطه مقابل برنامه درسي موضوع محور؛ تلفيق برنامه     
براي كسب يادگيري واقعي و عميق از مطالب درسي از طريق حذف مرزهاي ساختگي و مـصنوعي بـين                   

در اين نوع برنامه درسي بين مفاهيم و مطالب درسـي بـه             .  است موضوعات درسي مورد توجه قرار گرفته     
تواند مطالب درسي را در حالت كلي و يكپارچه فراگرفته          شود كه فرد مي    رابطه برقرار مي   دار  معنياي  شيوه

سـازي  رپكو در پاسخ به اينكه درهم تنيـده       ).  1383نژاد، هاشميان(كار برد   و در زندگي آتي و آينده خود به       
هاي گوناگون كـه تلفيـق در       هاي رشته ه چيزهايي تمركز بيشتري دارد، بر اين باور است كه برداشت          بر چ 

هـا،  ها و پيدا كردن زمينه مشترك، به درك نظريه        ها را يكپارچه سازند، به منظور ارزيابي آن       نظر دارند آن  
 مـثالً . انـد ها بـه هـم آميختـه   اي نياز دارد كه در آن برداشت    اندازهاي كلي رشته  ها و چشم  ها، پديده روش

هـاي  از اين گذشته، اولويت   . ها بپردازند ها و نظريه  برخي ممكن است به بررسي نقاط قوت و ضعف روش         
انـداز تلفيـق محـسوب      ي مهم در چشم   ها  مؤلفهها، از جمله    ها و روش  ها، نظريه اي با توجه به پديده    رشته
هاي اتخاذ برنامه درسي تلفيقي، رشـد       اين، از ديگر ضرورت   عالوه بر   ). 1388جاوداني و توفيقي،    (شود  مي

هـاي درسـي    شـده مجـزا در كـالس   ارايهاز سوي ديگر؛ كثرت مواد درسي . روزافزون دانش بشري است   
 مطالب و محتواهاي درسي گنجانده شـده در       . باعث تكه تكه شدن افراطي مدت زمان آموزش شده است         

نيز بـه   . باشد مشخص شده براي تدريس و يادگيري كافي نمي        برنامه درسي موضوع محور در مدت زمان      
هاي خارج از محيط آموزشي، نياز       بين محتواي دروس با زندگي و موقعيت       دار  معنيدليل عدم وجود رابطه     

، زيرا به دانـشجويان     )1383؛ مهرمحمدي،   1380احمدي،(نمايد  تر مي به برنامه درسي تلفيقي را محسوس     
هاي آموزشي دانشگاه و محيط واقعي ارتباط برقرار نمايند تا در نهايت  كه بين تجربهدهداين امكان را مي   

هاي ميان فـردي، پـرورش تفكـر سـطوح بـاال و پـژوهش        منجر به افزايش انگيزه يادگيري، رشد مهارت      
با افزايش تفكر در سـطوح بـاالتر يـادگيري همچـون تجزيـه و               ). 2001-2002،  1كاسكي(د  شومحوري  

رزشيابي، فرايند خالقيت نيز رشد يافته و در نهايت به يكي از اهداف آموزش عالي كه پـرورش                  تحليل و ا  
 3 مطالب فوق، اورس و ولستنهلم     تأييددر  ). 2002،  2برور(يافت  توان دست   تفكر خالق و انتقادي است مي     

ا در دانـشگاه    هـ هـا و ارزش    انجام دادند به بررسي تلفيق در دانش، مهـارت         2007در تحقيقي كه در سال      
همچنـين تلفيـق واحـدهاي نظـري و عملـي در            . انـد  پرداخته و به نتايج مثبتي دسـت يافتـه         4گلف هامر 

التحـصيل از ايـن   هاي تحصيلي دانشگاه را مورد بررسي قرار داده و نتيجه آن را در دانشجويان فـارغ         دوره
هاي خود در دانشگاه توانستند     وختهدانشگاه بسيار رضايت بخش اعالم نمودند، به طوري كه با توجه به آم            

 بـر تلفيـق     تأكيدنيز در برنامه درسي تلفيقي      . هاي فردي و اجتماعي دست يابند     هايي در زمينه  به موفقيت 
چـه در تحقيقـي كـه در        چنـان . همزمان تدريس استادان با تحقيقات انجام شده توسط دانشجويان اسـت          

                                                      
1. Caskey 
2. Brewer 
3. Evers & Wolstenholme 
4. Guelph-Humer 
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ست اين تلفيق را در افزايش تجارب يادگيري دانشجويان دوره           در كشور كانادا انجام شده ا      1دانشگاه آلبرتا 
ليسانس بسيار با ارزش دانسته و معتقدند كه دانشجو، تنها با درك و فهم حاصل از يك يـا چنـد رشـته و          

اي از مطالب و محتواهايي كه آنـان را بـراي كـار و زنـدگي                التحصيل نشده بلكه با مجموعه    موضوع فارغ 
 3در همـين راسـتا، مـور      ). 2005-2006 ،   2هودينت و وتـريچ   (شوند  التحصيل مي فارغكند  آينده مجهز مي  

 30هـاي   آوري شـده  از داده      سـانده و بـه بررسـي پيـشنهادهاي جمـع           به انجام ر   2005تحقيقي در سال    
كـه در جهـت تغييـر برنامـه درسـي در            (مصاحبه با شركت كنندگان در كارگاه آموزشي دانـشگاه كلمبيـا            

 شـده شـامل تلفيـق       ارايهبرخي از پيشنهادات    . پردازدمي) بيا، ونكور و كانادا تشكيل شده بود      دانشگاه كلم 
گيري و ارزيابي، تلفيق نظريه و عمل و تلفيق تحقيق و تدريس            هاي درسي دانشگاه، ساختار تصميم    برنامه
هـا،  دانـشگاه باشد كه در نهايت نتايج حاصل، اين پيشنهادات را در هرچـه بهتـر كـردن كيفيـت ايـن                     مي

 به بررسي ابعاد مختلفي چـون وضـعيت         1999نامه خود در سال       نيز در پايان    4دورل. داندآميز مي  موفقيت
التحصيل از بيست دانشگاه مثل كلمبيـا، هـاروارد، واشـنگتون، ويرجينيـا، النـويز،               اشتغال دانشجويان فارغ  

التحـصيالن  فارغ% 82اي بدست آمده، شغل     طبق نتايج و آماره   . تگزاز، استنفورد و مديسون پرداخته است     
هايشان در دانـشگاه    شان بوده است و از كيفيت آموخته      مقطع ليسانس مرتبط با رشته تحصيلي دانشگاهي      

ايـن افـراد مـشتاقانه خواسـتار ادامـه تحـصيل            % 90اند به طـوري كـه       محل تحصيل ابراز رضايت نموده    
تـوان بـه تلفيـق موضـوعات     ها مي داليل موفقيت اين دانشگاه   از  . باشندها مي فرزندانشان در اين دانشگاه   

هايي چـون پـشتكار و حفـظ        هاي تفكر تحليلي، توسعه ديد جهاني، رشد مهارت        شده، تقويت مهارت   ارايه
 انجـام   2008 در سـال     5همچنين در تحقيقي كه واترز    . زا اشاره نمود  هاي استرس تعادل روحي در موقعيت   

كند كه در جـستجوي ارتباطـات    در فرمونت كاليفرنيا اشاره مي6ستان اروينگتونداده است به معلمان دبير    
هاي كاري موردنيـاز جامعـه در       آموزان در كالس درس با مهارت     هاي دانش مناسب و با معني بين آموخته     

اي در فرمونت و نيويورك در كاليفرنيا پرداخته اسـت كـه در نهايـت بـه وجـود                   هاي آتي با دانشكده   سال
 فـراوان   تأكيـد هاي كاري موردنياز جامعـه      باط منسجم و هماهنگ ميان دبيرستان، دانشگاه و موقعيت        ارت

  .ها دست يافتتوان به اين  هماهنگيدارند كه با برنامه درسي تلفيقي مي
بندي موضوعات درسي نزديك به يكديگر يا تلفيق كامل آنها، متضمن اين  رويكرد تلفيق به مفهوم گروه

ها و   هايي را كه داراي روش  نظام گونهآن برعكس . گرفت اي را ناديده  هاي رشته ت كه بايد نظاممعني نيس
هاي خاص خود هستند، بايد از موضوعات مجزا و تلفيقي هر دو  شناسي خاص و همچنين، ويژگي معرفت

اني و ديگران، خنجرخ(، بهره برد  ما ضروري است در آموزش و درك مناسب جهان پيرامون  ديدگاه 
                                                      

1. Alberta 
2. Hoddinott & Wuetherich 
3. Moor 
4. Dverel 
5. Waters 
6. Irvington 
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امتياز اصلي رويكرد تلفيقي كمك به انتقال مفاهيم است، طوري كه امكان تحليل مسائل مطرح  ).1388
هاي محدود دهد و از نگريستن به حوزهدر واقع اين رويكرد ديد وسيع به يادگيرنده مي. شده را فراهم كند

  ).1388ني و ديگران، خنجرخا(كاهد انديشي ميكند و از گرايش به جزمجلوگيري مي
مداري آنهـا، مطالعـات تلفيقـي و اصـل همكـاري            هاي علمي يا قوميت   هاي متمايز رشته  به دليل فرهنگ  

اي كـه در آن قـرار       هاي علمي خود را از وابستگي به قلمروي رشـته         كنند كه هر كدام از رشته     ايجاب مي 
ه در جهت اقدام براي حل مـشكل گـردهم          هاي علمي ك  بنابراين نمايندگان مختلف رشته   . دارد رها سازند  

 كـه حـول آن بـراي همكـاري بـسيج            اند بايد تالش الزم را به عمل آورند تا به موضوع يا مـشكلي             آمده
هـاي  كار تلفيق بازسازي نقشه شناختي رشته     . هاي متفاوت و با رويكرد خاص خود بنگرند       اند از زاويه   شده

ها، شـيوه تنظـيم   هاي علمي، شناخت مفاهيم، روش رشته شناسيمنظور از نقشه  . علمي تشكيل شده است   
هاي توضـيحي اسـت كـه فرهنـگ يـك      ، انواع مشاهده، فنون بازنمايي و طرح مطالب و مدل       مسألهيك  

بدين ترتيب كار تلفيق متضمن بخشي از مذاكره و جستجوي دستيابي به         . دهندرشته علمي را تشكيل مي    
اما بسيار محتمل است كه موفقيت      . هاي علمي است  ي از رشته  اجماع حول تعريف يك نقشه جديد شناخت      

بنـدي   و نيز به فعاليت مربوط بـه شـكل         ءاقدامات تلفيقي به ميزاني يكسان به كيفيت مبادالت بين اعضا         
اي بيشتر به ظرفيـت تحقـق       رشتهدر اين صورت، موفقيت طرح ميان     . دوباره شناختي بستگي داشته باشد    

بستگي خواهد داشت، تا به ظرفيت جامه عمل پوشاندن به اصل تعامل ميـان              بخشيدن به اصل همكاري     
هاي اخير، قلمروهاي آموزشي و پژوهشي در حوزه علوم  در دهه ).1388كوله، دهشيري، (هاي علمي رشته

اي برخـوردار شـده اسـت؛        سـازي از رشـد و گـسترش قابـل مالحظـه           انساني، به ويژه مطالعات يكپارچـه     
مواجه . هاي تلفيقي است هاي دنيا اولويت تحقيقات بر پايه پژوهش مروزه در تمامي دانشگاهاي كه ا گونه به

هاي تخصصي متنوع و فراوان و نيز فقـدان ديـدگاه جـامع در بـين                  شدن پژوهشگران و محققان با زمينه     
 را روشن ساخت كه گرچه نگاه تخصـصي و مـستقل بـه              مسأله، اين     گرايي  پژوهشگران به علت تخصص   

هارا فراهم آورده و عدم وجود حائل يا ديوارهايي          هاي مطالعاتي، موجبات پيشرفت سريع در آن حوزه         زمينه
هاي تخصصي علمي بـه عنـوان يـك اصـل      از قبل تعيين شده يا به اصطالح معقول و منطقي بين زمينه      

توانـد  صي مـي  هاي علمـي و تخصـ      حوزه هاي علمي در آمده است؛ ولي اين استقالل         اساسي در آن حوزه   
هاي علمي بـا عمـل و       توان به فاصله بين تئوري    پيامدهاي سوء نيز در پي داشته باشد كه از آن جمله مي           

 ).1389سجادي و نورآبادي، (ها اشاره نمود كاربرد آن نظريه

. باشـد  در اجراي صحيح برنامه درسي تلفيقي بسيار مهم و اساسي مي           استاداندر اين بين نقش معلمان و       
  فقدان چارچوب تئوريكي و عملي معلمان براي تلفيق برنامه          به عمل آمده   طوري كه براساس تحقيقات   به

و همكـاران    2تحقيقـات يونـگ   . ) 2008 ،1پـارك (درسي، مانع اجراي موفقيت آميز آن در كشور كره شد           

                                                      
1. Park 
2. Yeung & et al. 
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هاي سنتي  يوهنيز به نقش حياتي معلمان اشاره نموده، محافظه كاري و وفادار بودن معلمان به ش              ) 2007(
محور و نيز عدم ادراك صحيح و كامل آنان از برنامـه درسـي تلفيقـي را از عوامـل عـدم اجـراي               و رشته 
  .داندآميز اين برنامه در هنگ كنگ ميموفقيت

مباحث مربوط به نظام : گيري كرد كهتوان از تحقيقات متعدد انجام شده در اين زمينه چنين نتيجهمي
محوري و عدم كارايي آن در قرن حاضر؛ وت و ضعف آن؛ برنامه درسي موضوعآموزش عالي و نقاط ق

برنامه درسي تلفيقي و مزايا و به تبع، تقاضاي رو به افزايش آن جهت گنجاندن به جاي برنامه درسي 
فعلي؛ برنامه درسي گرايش مديريت آموزشي و نياز به روز كردن مطالب درسي در آن در كنار اهميت 

توان از ميان تحقيقات بدست آمده، مي. اين گرايش، مورد مطالعه و كنكاش قرار گرفته استشايان توجه 
به موارد زير اشاره كرد؛ مطالعات متعددي توسط مهرمحمدي درباره حركت نظام آموزشي از متمركز به 

 زمينه گرايش نيز رساله جامع و كاملي در. نيمه متمركز و استفاده از برنامه درسي تلفيقي انجام شده است
انجام شده؛ و يا تحقيق و ) 1383(موجود در برنامه درسي آن، توسط عارفي  مديريت آموزشي و مشكالت

همچنين . طراحي نويي در زمينه برنامه درسي تلفيقي در دوره ابتدايي توسط احمدي صورت گرفته است
مه درسي تلفيقي را در دو نسل انجام شده كه استفاده از برنا) 1999(پژوهش در خور توجهي توسط دورل 

 و حمايت قرار دادن اين برنامه درسي تأييددست آمده حاكي از مورد مورد بررسي قرار داده و نتايج به
در كنار اين موارد، از نتايج تحقيقاتي كه بايد در تمامي مراحل طراحي تا اجرا در نظر گرفته شود . است

  اشاره نموده واستادانمجريان برنامه درسي يعني معلمان و عبارت است از مطالعاتي كه بر نقش حياتي 
هاي طراحي شده به دليل عدم آشنايي و آگاهي مجريان با شكست مواجه   كه بهترين برنامهكنندثابت مي
  .   شده است

با اين وجود تحقيقي در راستاي برنامه درسي تلفيقي در نظام آموزش عالي و گرايش مديريت آموزشي 
محوري پرداخته، نقاط ضعف و طور همه جانبه به برنامه درسي فعلي يا موضوعرفته است كه بهصورت نگ
 را بيان؛ و برنامه درسي تلفيقي را به جهت تناسب آن با تحوالت عصر حاضر، در برنامه درسي قوت آن

 فوق انجام لذا به دليل اين نياز محسوس، تحقيق. نظام آموزش عالي پيشنهاد و مورد بررسي قرار دهد
در اين پژوهش به بررسي ضرورت و امكان تغيير برنامه درسي : توان گفتطور كلي ميبه. شده است

به اين صورت كه برنامه درسي فعلي . شودبرنامه درسي تلفيقي پرداخته ميكنوني نظام آموزش عالي به 
 كه آيا اين برنامه سؤال و به اين گيرددر نظام آموزش عالي و نيز ابعاد گوناگون آن مورد بررسي قرار مي

سازگار است يا خير، پاسخ داده هاي جامعه و دانشجويان درسي با تغيير و تحوالت قرن بيستم و نياز
سپس به بررسي ضرورت و امكان استفاده از برنامه درسي تلفيقي در برنامه درسي نظام آموزش . شود مي

شايان ذكر . دشو ميارايهرهايي جهت اجراي صحيح آن عالي پرداخته و در نهايت پيشنهادات و راهكا
 اشاره كه قبالً(است در راستاي دستيابي به اهداف پژوهش و به دليل اهميت گرايش مديريت آموزشي 
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صورت موردي گرايش مديريت آموزشي ، به بررسي موارد بيان شده در رشته علوم تربيتي و به )شد
  . شودپرداخته مي
  هاي پژوهشپرسش

 آيا برنامه درسي موضوع محور كنوني گرايش مديريت آموزشي پاسخگوي نيازهاي دانشجويان اين - 
  گرايش است؟

  وجود دارد؟) گرايش مديريت آموزشي(آيا ضرورت تلفيق در برنامه درسي آموزش عالي  -
 از نظر )گرايش مديريت آموزشي(درسي آموزش عالي آيا ضرورت و امكان استفاده از تلفيق در برنامه-

   و دانشجويان متفاوت است؟استادان
   تحقيقروش

بايد گفت از نظر هدف، .  به عنوان روش پژوهش استفاده شد1 پيمايشي-در اين تحقيق از روش توصيفي
و 3همچنين از مطالعات نظري و اسنادي. شود محسوب مي2هاي كاربرديتحقيق حاضر از نوع پژوهش

  .يق بهره گرفته شده استسازي تحق جهت مستند4بررسي ميداني
كل دانشجويان رشته علوم تربيتي با گرايش مديريت آموزشي در مقطع : جامعه آماري اين پژوهش شامل

تهران، الزهرا، تربيت مدرس، شهيد  شامل دانشگاه -هاي دولتي شهر تهران كارشناسي در دانشگاه
 نسبي؛ اي طبقهگيري تصادفي  از نمونهباشد كه با استفاده مي-بهشتي، تربيت معلم و عالمه طباطبايي

نمونه آماري متشكل از دانشجويان سال آخر رشته علوم تربيتي با گرايش مديريت آموزشي در مقطع 
هاي مورد بررسي نظران در زمينه و صاحباستادانالبته . هاي بيان شده؛ انتخاب گرديدكارشناسي دانشگاه

  . باشند ميها نيز جزء جامعه آماري مااين دانشگاه
پرسشنامه طراحي . در پيمايش حاضر از تكنيك پرسشنامه با دو هدف توصيف و تبيين استفاده شده است

 از سؤال 4البته در . باشدمي) پاسخ بازسؤال 1پاسخ و  بستهسؤال 25 (سؤال 26و اجرا شده داراي 
رسي اعتبار و روايي ابزار رجهت ب.  بسته پاسخ، از ساير نظرات افراد نيز استفاده شده استسؤاالت
به اين .  قرار گرفتندپايايي نفر مورد آزمون 15ها،   ، پرسشنامه و نيز طيف5گيري؛ در آزمون مقدماتي اندازه

هاي  كند و گويه  كل طيف را مشخص ميپاياييمنظور از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضريب 
 قابل قبول را نشان دادند پاياييهاي نهايي  و گويهشدند حذف  نامناسب كه سبب كاهش روايي طيف مي

 برآورد شد كه 89/0ميزان آلفاي كرونباخ پرسشنامه . و پرسشنامه در مرحلة نهايي مورد آزمون قرار گرفت
  . دروني مناسبي برخوردار استپاياييدهد پرسشنامه از نشان مي

                                                      
1. Descriptive Research 
2. Applied Research 
3. Documentary Study 
4. Field Study Research 
5 . Pretest 
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ها و ها به شيوه حضوري و گردآوري دادهاطالعات به دست آمده در اين تحقيق، پس از تكميل پرسشنامه
 مورد تجزيه و SPSSافزار گذاري و ورود اطالعات به كامپيوتر با استفاده از نرمانجام مراحل استخراج، كد

ها در سطح توصيفي؛ از فراواني، درصد و نمودار ستوني براي تجزيه و تحليل داده. تحليل قرار گرفت
هاي مختلف از  راي بررسي نظرات استادان و دانشجويان در گزينهشناختي؛  بجهت متغيرهاي جمعيت

ميانگين، ميانه، انحراف معيار، كجي و كشيدگي؛ براي سنجش بهنجار بودن جامعه، از كمترين و بيشترين 
هاي  فرضيه. نمره؛ و همچنين از نمودار هيستوگرام براي شفافيت بخشيدن به مطالب استفاده شده است

 مستقل جهت سنجش تفاوت نظرات استادان و tمت آمار استنباطي از آزمون اين پژوهش در قس
  . ي مالك استفاده شده است ي نظرات افراد نمونه با نمره  تك گروهي براي مقايسهtدانشجويان و 

  هاي پژوهشيافته
  :آمار توصيفي) الف

 )جامعه و نمونه آماري(ت آموزشي تعدادكل دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي گرايش مديري: 1     جدول شماره

  دانشگاه
  

 دانشجويان

  تهران
دانشكده     (

 )علوم تربيتي

  الزهرا
دانشكده    (

 )علوم تربيتي

  تربيت معلم
دانشكده    (

 )علوم تربيتي

  شهيد بهشتي
دانشكده     (

 )علوم تربيتي

  عالمه طباطبايي
دانشكده       (

 )علوم تربيتي

  
 جمع كل

جامعه آماري 
ويان دانشج

گرايش مديريت 
 آموزشي

  
81 

  
160 

  
261 

  
98 

  
164 

  
764 

نمونه آماري 
دانشجويان سال 

آخر گرايش 
 مديريت آموزشي

  
27 

  
33 

  
34 

  
24  

 

  
29  

 

  
152  

 

  )جامعه و نمونه آماري( گرايش مديريت آموزشي و برنامه درسي استادانتعداد كل : 2جدول شماره
  دانشگاه                   

  
 استادان

  هرانت
دانشكده (

 )تربيتي علوم

  الزهرا
  دانشكده (

 )تربيتي علوم

  مدرس تربيت
دانشكده (

 )تربيتي علوم

  معلم تربيت
  دانشكده (

 )تربيتي علوم

شهيد بهشتي 
دانشكده (

 )تربيتي علوم

  طباطبايي عالمه
  دانشكده (

 )تربيتي علوم

 جمع
 كل

جامعه و نمونه آماري استادان و 
ي و صاحبنظران مديريت آموزش

 درسي برنامه

7 9 5 10 10 7 48 

 :اند بوده و به داليل زير در نظر گرفته شده1"انتخاب معرف"هاي باال با استفاده از روش انتخاب گروه

 هاي مورد بررسي در گرايش مديريت آموزشي؛ سابقه و تجربه علمي بيشتر دانشكده-

گرايش به عنوان الگو، مرجعي براي ساير هاي بيان شده در اين  با توجه به مورد قبلي، دانشكده-
  شوند؛ هاي علوم تربيتي ايران محسوب ميدانشكده

هاي درسي خود  دليل انتخاب دانشجويان سال آخر كارشناسي اين است كه آنان تعداد بيشتري از  واحد-
  اند؛را گذرانيده و به نقاط قوت و ضعف اين گرايش پي برده

                                                      
1. Typical- Selection 
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 گروه، سهولت دسترسي پژوهشگر به جامعه آماري گفته شده است؛ دليل ديگر انتخاب اين دو -

 در زمينه برنامه درسي، استادانهاي مورد نظر، اين است كه بيشتر اين  دانشگاهاستادان دليل انتخاب -
 . باشندنظر ميآموزش عالي و گرايش مديريت آموزشي صاحب

  فراواني و درصد گروه نمونه پاسخگو : 3جدول 
  درصد  نيفراوا  گروه
  2/84  139  دانشجو
  8/15  26  استاد

  .  بوده است8/15 پاسخگو استادان و درصد 2/84دهد درصد دانشجويان پاسخگو جدول باال نشان مي
  ي مورد بررسيها مؤلفه و دانشجويان در مورد استادانهاي توصيفي نظرات  شاخص: 4جدول 

  شترينبي كمترين كشيدگي كجي انحراف معيار ميانگين ها شاخص
 29 6 0,19 0,06 4,17 15,59 پاسخگو بودن نظام آموزشي موضوع محور

هاي مديريتي با استفاده از نظام آموزشي موضـوع          تقويت مهارت 
 محور

18,65 4,85 0,1- 0,04- 7 32 

 رفتـاري بـا اسـتفاده از        - عـاطفي  -محقق شدن اهداف شناختي   
  نظام آموزشي موضوع محور

7,49 2,4 0,33 0,01- 3 15 

 20 4 3,42 -1,38 2,56 16,87 ضرورت تغيير برنامه درسي موضوع محور به تلفيقي
  41  0  1,5  1,2  6,64  15,58  مورد اعمال برنامه درسي تلفيقي در انواع واحدهاي درسي

  71  11  3,16  1,9  12,83 23,04  گنجاندن مباحث روز مديريت در طراحي برنامه درسي تلفيقي
 و دانشجويان در مورد پاسخگو استادان نشان داده شده است، ميانگين نظر طور كه در جدول باالهمان

 و ميزان 06/0ميزان كجي .  است17/4 با انحراف معيار 59/15بودن نظام آموزشي موضوع محور 
 29 و بيشترين آن 6كمترين ميزان . ي بهنجار بودن جامعه است  است كه نشان دهنده19/0كشيدگي 

 با 65/18هاي مديريتي با استفاده از نظام آموزشي موضوع محور تقويت مهارتدر مورد ميزان . است
ي بهنجار   است كه نشان دهنده-04/0  و ميزان كشيدگي -1/0ميزان كجي .  است85/4انحراف معيار 

 و دانشجويان در مورد استادانميانگين نظر .  است32 و بيشترين آن 7كمترين ميزان . بودن جامعه است
 با 49/7 رفتاري با استفاده از نظام آموزشي موضوع محور- عاطفي-حقق شدن اهداف شناختيميزان م

ي بهنجار   است كه نشان دهنده-01/0 و ميزان كشيدگي 33/0ميزان كجي .  است4/2انحراف معيار
در مورد ضرورت تغيير برنامه درسي موضوع .  است15 و بيشترين آن 3كمترين ميزان . بودن جامعه است

 است 42/3 و ميزان كشيدگي -38/1ميزان كجي .  است56/2 با انحراف معيار 87/16ور به تلفيقي مح
 20 و بيشترين آن 4كمترين ميزان . دهد منحني جامعه بهنجار نبوده و كمي كشيدگي داردكه نشان مي

 و دانشجويان در مورد اعمال برنامه درسي تلفيقي در انواع واحدهاي درسي، استادانميانگين نظر . است
 و ميزان 2/1ميزان كجي .  است64/6 با انحراف معيار 58/15 و دانشجويان استادانميانگين نظر 

 41 و بيشترين آن 0كمترين ميزان . دهد منحني جامعه بهنجار است است كه نشان مي5/1كشيدگي 
 با انحراف معيار 04/23اندن مباحث روز مديريت در طراحي برنامه درسي تلفيقي در مورد گنج. است
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دهد منحني جامعه بهنجار  است كه نشان مي16/3 و ميزان كشيدگي 9/1ميزان كجي .  است83/12
  . است71 و بيشترين آن 11كمترين ميزان . نبوده و كمي كشيدگي دارد

  :آمار استنباطي) ب
 دوم و سوم سؤال اول و سه فرضيه ديگر جهت پاسخگويي به سؤالخگويي به سه فرضيه اول جهت پاس

  :باشدپيشنهاد شده است و نتايج بدست آمده به شرح زير مي
 و دانشجويان رشته مديريت آموزشي، برنامه درسي موضوع محور در استادان از نظر -1فرضيه شماره

  .اشدبنظام آموزش عالي، ديگر پاسخگوي نيازهاي جوانان نمي
  ي مالك ي بدست آمده با نمره تك گروهي براي سنجش نمرهtآزمون :  5جدول 

Tنمره مالك  ميانگين  فراواني  تك گروهي  T  ميزان اختالف با نمره مالك سطح معني داري  
  165  59/15  18  39/7  00/0  4/2-  

وص پاسخگو بودن شود، ميانگين نظر استادان و دانشجويان در خص مشاهده مي8طور كه در جدول همان
ي مالك تعيين شده براي سنجش نمره.  است59/15ي درسي موضوع محور به نيازهاي جوانان برنامه

 با 39/7 تك گروهي،  t بدست آمده در آزمون tميزان .  است18ي  اين فرضيه، حد وسط يعني نمره
دهد ميانگين  مي است كه نشان-4/2ي مالك   و ميزان اختالف با نمرهsig=00/0داري سطح معني

. گيرد قرار ميتأييد مورد  p<99/0تر است و اين فرضيه با اطمينان ي مالك پايين بدست آمده از نمره
ي درسي موضوع محور در نظام   و دانشجويان مديريت آموزشي، برنامهاستادانمعني كه از ديدگاه بدين

  .آموزش عالي ديگر پاسخگوي نيازهاي جوانان نيست
 و دانشجويان رشته مديريت آموزشي، برنامه درسي موضوع محور باعث استادان به نظر -2هفرضيه شمار

  .شودهاي مديريتي نميتقويت مهارت
  ي مالك ي بدست آمده با نمره تك گروهي براي سنجش نمرهtآزمون  :  9جدول

  ميزان اختالف با نمره مالك سطح معني داري  T  نمره مالك  ميانگين  فراواني  
  165  65/18  21  2/6  00/0  34/2-  

هاي  دهد ميانگين نظر استادان و دانشجويان در خصوص ميزان تقويت مهارتاين جدول نشان مي
ي مالك تعيين شده براي سنجش نمره.  است65/18محور ي درسي موضوع مديريتي با استفاده از برنامه

 با سطح 2/6 تك گروهي،  tآزمون  بدست آمده در tميزان .  است21ي  اين فرضيه، حد وسط يعني نمره
دهد ميانگين بدست  است كه نشان مي-34/2ي مالك   و ميزان اختالف با نمرهsig=00/0داري معني

گيرد بدين  قرار ميتأييد مورد  p<99/0تر است و اين فرضيه با اطمينان ي مالك پايين آمده از نمره
ي درسي موضوع محور باعث تقويت  موزشي، برنامه و دانشجويان مديريت آاستادانمعني كه از ديدگاه 

  .شود هاي مديريتي نمي مهارت
 و دانشجويان رشته مديريت آموزشي، برنامه درسي موضوع محور فعلي، استاداناز نظر  -3فرضيه شماره

  .سازد حركتي را محقق نمي-اهداف شناختي، عاطفي، و رواني
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  ي مالك ي بدست آمده با نمره تك گروهي براي سنجش نمرهtآزمون  : 6جدول  
  ميزان اختالف با نمره مالك سطح معني داري  T  نمره مالك  ميانگين  فراواني  
  165  49/7  9  04/8  00/0  5/1-  

دهد ميانگين نظر استادان و دانشجويان در خصوص ميزان تحقق ساختن  نشان مي10جدول شماره
ي نمره.  است49/7ي درسي موضوع محور  برنامه حركتي با استفاده از -اهداف شناختي، عاطفي و رواني

 بدست آمده در tميزان . باشد مي9ي  مالك تعيين شده براي سنجش اين فرضيه، حد وسط يعني نمره
 - 5/1ي مالك   و ميزان اختالف با نمرهsig=00/0داري   با سطح معني04/8 تك گروهي،  tآزمون 

تر است و اين فرضيه با اطمينان ي مالك پايين مرهدهد ميانگين بدست آمده از ناست كه نشان مي
99/0>p و دانشجويان مديريت آموزشي، استادانبدين معني كه از ديدگاه . گيرد قرار ميتأييد مورد 

  .شود  حركتي نمي-ي درسي موضوع محور باعث محقق شدن اهداف شناختي، عاطفي و رواني  برنامه
دهنده ضرورت تغيير برنامه درسي ز نظرات دانشجويان نشان بيشتر ااستادان نظرات -4فرضيه شماره

  .باشدموضوع محور به تلفيقي مي
   مستقل براي سنجش تفاوت نظرات استادان و دانشجويانtآزمون  : 7جدول 

  ميزان اختالف ميانگين سطح معني داري  sig T  لون F  ميانگين  فراواني  
  84/16  139  دانشجو
  23/0  56/0  58/0  02/0  96/4  07/17  26  استاد

ي  شود، ميانگين نظرات دانشجويان در مورد ضرورت تغيير برنامهطور كه در جدول باال مشاهده ميهمان
براي سنجش همگوني .  است07/17 و ميانگين نظر استادان 84/16درسي موضوع محور به تلفيقي 

داري  با سطح معنيf ،96/4ميزان . شد لِوِن استفاده f مستقل از آزمون tها جهت انجام آزمون واريانس
رو از اين. ها در اين گروه نمونه وجود نداردي اين مطلب است كه همگوني واريانس دهنده نشان02/0
ي دو گروه استفاده كرد و الزم است از معادل ناپارامتريك   براي مقايسهtتوان از آزمون پارامتريك  نمي

ميزان اختالف .  به دست آمده استsig=56/0داري آن  سطح معني وt ، 58/0ميزان . آن استفاده نمود
 اختالف ميان نظرات استادان و دانشجويان بسيار ناچيز بوده و .دهد  است كه نشان مي23/0ميانگين 

  . قرار دادتأييدتوان مورد  به عبارت ديگر اين فرضيه را نمي. باشد نميدار معني
ديريت آموزشي، درباره اعمال برنامه درسي تلفيقي در انواع  رشته ماستادان نظر - 5فرضيه شماره

  .باشدواحدهاي درسي، متفاوت از نظر دانشجويان مي
   مستقل براي سنجش تفاوت نظرات استادان و دانشجويانtآزمون : 8جدول 

  ميزان اختالف ميانگين سطح معني داري  sig T  لون F  ميانگين  فراواني  
  64/15  139  دانشجو
  37/0  79/0  26/0  98/0  001/0  26/15  26  استاد

ي درسي   در مورد اعمال برنامهاستادانشود ميانگين نظرات طور كه در جدول باال مشاهده ميهمان
 با 001/0 لِوِن، fميزان .  است64/15 و ميانگين نظر دانشجويان 26/15تلفيقي در انواع واحدهاي درسي، 
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داري آن  و سطح معنيt ،26/0ميزان . هاستي همگوني واريانس  ، نشان دهنده98/0داري سطح معني
79/0=sigدهد اختالف ميان نظرات   است كه نشان مي37/0ميزان اختالف ميانگين . دست آمده است به

 تأييدتوان مورد در نهايت اين فرضيه را نمي. باشد نميدار معنياستادان و دانشجويان بسيار ناچيز بوده و 
  .قرار داد

  و دانشجويان رشته مديريت آموزشي، در راستاي تحقق اهداف اين استادان از نظر -6رضيه شمارهف
  .رشته بايد مباحث روز مديريت در طراحي برنامه درسي تلفيقي گنجانده شود

 ي مالك  تك گروهي براي سنجش نمره ي بدست آمده با نمرهtآزمون : 9جدول 

  ميزان اختالف با نمره مالك ي داريسطح معن T  نمره مالك  ميانگين  فراواني
165  04/23  45  96/21  00/0  95/21-  

دهد ميانگين نظر استادان و دانشجويان در خصوص گنجاندن مباحث روز مديريت در اين جدول نشان مي
ي مالك تعيين شده براي سنجش اين فرضيه، حد وسط نمره.  است04/23طراحي برنامه درسي تلفيقي، 

 داري  با سطح معني04/23 تك گروهي،  t بدست آمده در آزمونt ميزان. باشد مي45ي  يعني نمره
00/0= sigدهد ميانگين بدست آمده از   است كه نشان مي-95/21ي مالك   و ميزان اختالف با نمره
ترند؛ اين  هاي مهم ي اولويت تر نشان دهنده جايي كه نمرات پاييناز آن. تر استي مالك پايين نمره
 و دانشجويان استادانگيرد؛ بدين معني كه از ديدگاه  قرار ميتأييد مورد p<99/0ضيه با اطمينان فر

مديريت آموزشي، در راستاي تحقق اهداف اين رشته بايد مباحث روز مديريت در طراحي برنامه درسي 
  .تلفيقي گنجانده شود

  گيري  نتيجهبحث و 
تغيير برنامه درسي مصوب نظام آموزش عالي ايران به بررسي ضرورت و امكان "هدف عمده اين تحقيق 

باشد؛ كه جهت دستيابي به آن،  مي")گرايش مديريت آموزشي: مطالعه موردي(برنامه درسي تلفيقي 
 به عنوان يكي از - و دانشجويان اين گرايش استادانهاي نظري، به نظرات عالوه بر مطالعات و تحليل
تواند نقش بسزايي در شناسايي بررسي اين نظرات مي.  شده است توجه-اركان عمده برنامه درسي 

) از جمله استفاده از برنامه درسي تلفيقي(ها حل راهارايهمشكالت برنامه درسي كنوني و به دنبال آن، 
  .داشته باشد

  :باشدها به شرح زير ميسؤالهر يك از  نتايج بدست آمده از
نوني گرايش مديريت آموزشي پاسخگوي نيازهاي دانشجويان ك آيا برنامه درسي موضوع محور :1سؤال

  اين گرايش است؟
  . به قرار زير مطرح شده استسؤالسه فرضيه جهت بررسي اين 

 و دانشجويان رشته مديريت آموزشي، برنامه درسي موضوع محور در نظام استادان از نظر :فرضيه اول
  .باشد جوانان نميخصوص در اين رشته، پاسخگوي نيازهايآموزش عالي به
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 و 12، 10، 9، 3، 1هاي شماره سؤال يا رد اين فرضيه، تأييدآزمايي يا به عبارت ديگر در راستاي فرضيه
 طراحي ) شده استارايهكه نمونه آن در انتهاي مقاله، ( و دانشجويان استادان در پرسشنامه مربوط به 13

  .و اجرا شده است
 شده در ابعاد گوناگون اجتماعي، اقتصادي، آموزشي، فرهنگي و نيز با توجه به تغييرات گسترده ايجاد

) موضوع محوري(هاي بدست آمده در زمينه تكنولوژي و فناوري اطالعات، برنامه درسي فعليپيشرفت
از . باشدي نميطور جزيي دانشجويان اين گرايش بهطور كلي و نيازهاديگر پاسخگوي نيازهاي جوانان به

 در قالب توان صرفاًاند كه نمي مختلف بشري چنان از جهات كمي و كيفي توسعه يافتهطرف ديگر، علوم
اين علوم با توجه به تغييرات ايجاد شده در ابعاد . چند موضوع گنجانده و به يادگيرنده آموزش داد

ن اطالعات گوناگون ذكر شده، بايد به نحوي در برنامه درسي آورده شوند كه يادگيرنده بتواند بطور همزما
سازان جامعه اين قشر جوان به عنوان آينده. نياز را كسب و در جهت برطرف كردن نيازها موفق شود مورد

 اعمال بنابراين الزم است توجه جدي در خصوص برنامه درسي. شوندهاي ملي محسوب ميو سرمايه
  .اسب را داشته باشندهاي گوناگون، بازدهي الزم و منشود تا جوانان به بهترين صورت در عرصه

% 99آوري شده از طريق پرسشنامه، فرضيه اول پژوهش با ضريب اطمينان با توجه به اطالعات جمع
به اين معنا كه برنامه درسي موضوع محور كنوني ديگر پاسخگوي نيازهاي جوانان نبوده و آنان .  شدتأييد

ي شايان ذكرعبارت است نكته. سازدماده نميرو شدن با آينده مبهم و ايفاي نقش مديريتي آرا براي روبه
از نارضايتي كه در دانشجويان نسبت به برنامه درسي فعلي وجود دارد و اين نارضايتي عمومي در اكثر 

روز بودن برنامه درسي و محتواي آن، يكي از مواردي است عدم به. شودمواقع، حتي به زبان نيز آورده مي
انجام شده اين ) 1380(تحقيقي كه توسط مهرمحمدي و احمدي . كه سبب اين نارضايتي شده است

بنابراين . دهد قرار ميتأييدنتيجه مبني بر عدم كارايي برنامه درسي سنتي يا موضوع محوري را مورد 
تحوالت گوناگون در علوم و فناوري بايد به نحوي در برنامه درسي گنجانده شود كه يادگيرنده با رشد 

  . باشدسريع دانش همگام 
توان مطالب علمي روز را در عين حفظ چارچوب و مباني دروس، به محتواي با برنامه درسي تلفيقي مي

همچنين آموزش عالي بايد . برنامه درسي افزوده و حتي بين مطالب درسي گوناگون نيز رابطه برقرار نمود
معه، نقش مديريتي خود را ايفا دانشجويان را از نظر مديريتي چنان آماده كند كه به بهترين نحو در جا

هاي مختلف هاي نظام آموزش عالي، تربيت نيروي كار مورد نياز براي بخشنمايند، زيرا يكي از رسالت
دهنده مزاياي فراواني است نشان) 2001 و 2(و كاسكي ) 1002(طور كه تحقيق برور همان. جامعه است

  .شودل ميكه در نتيجه استفاده از برنامه درسي تلفيقي حاص
هاي متفاوتي از شود كه متقاضيان آموزش عالي، خواستهنيازهاي رو به تغيير جامعه در اين عصر سبب مي

توان گفت نياز به برنامه درسي و آموزش متفاوت، مي. هاي قبل داشته باشنداين نظام نسبت به زمان
هاي  برطرف شدن اكثر خواستهبعدي، نيازي است كه در صورتبراي زندگي در اين قرن پيچيده و چند
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در رساله دكتري خود بر نقاط قوت و ضعف نظام ) 1378(طور كه وزيري همان. شود جوانان محقق مي
دارد كه نقاط ضعف بر نقاط قوت غلبه داشته و اهداف برنامه درسي در آموزش عالي پرداخته و بيان مي

  .يابداين نظام تحقق نمي
با وجود اين نارضايتي، چرا هر ساله همين برنامه درسي : رد اين است كهگيي كه در ذهن شكل ميسؤال

نظران در ريزان و صاحبشود؟ آيا برنامهبدون اعمال تغييراتي محسوس در ابعاد گوناگون آن، اجرا مي
ل نمودن استعدادهاي بالقوه چه  بالفعمسألهكنند؟ فكر تغيير نيستند يا نياز به تغيير را احساس نمي

ود؟ مگر نه اين است كه استعدادهاي يادگيرندگان بايد به بهترين نحو بارور شود تا بعدها در عرصه ش مي
ها نياز به تغيير جامعه و زندگي واقعي بيرون از محيط آموزشي بروز و ظهور يابد؟ با مشاهده اين نگراني

  . شودبرنامه درسي بيش از پيش احساس مي
نشجويان رشته مديريت آموزشي، برنامه درسي موضوع محور باعث  و دااستادانبه نظر  :فرضيه دوم

  .شودهاي مديريتي نميتقويت مهارت
در ادامه توضيحات براي عدم كارايي نظام آموزش عالي، به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه برنامه 

. سازدي محقق نم- يكي از اهداف رشته مديريت آموزشي -هاي مديريتي را درسي كنوني، مهارت
 در پرسشنامه نيز اين گفته را با 25، و 24، 11، 8، 7، 6، 5، 4، 2 سؤاالتچنانچه نتايج بدست آمده از 

ها در مديريت ترين مهارتريزي كه از اساسيهايي چون مهارت برنامهمهارت. كند ميتأييد% 99اطمينان 
باشد، هاي مديريت موفق ميمهارتترين شود، مهارت برقراري روابط انساني كه از كليديمحسوب مي

ويژه در مواقع حساس و بحراني، مهارت تفكر انتقادي كه سبب در نظر گيري خردمندانه بهمهارت تصميم
 و در ادامه منجر به تفكر خالق شده و پرورش مهارت خالق كه سبب نوآوري مسألهگرفتن تمام ابعاد 

هاي مورد ترين مهارترل و ارزشيابي كه از ضروريشود، همچنين مهارت سازماندهي، هماهنگي، كنتمي
هايي هستند كه سبب كارايي باال و مديريت ها همگي از مهارتباشد؛ ايننياز يك مدير در اين عصر مي

نتايج بدست آمده در مورد ميزان تحقق اين نيازها بسيار نااميد كننده بوده و حاكي از عدم . شودموفق مي
  . درسي كنوني استها در برنامهتحقق آن

زيرا از سويي . شودالتحصيل سبب معضلي به نام بيكاري نيز ميبه دنبال اين امر، عدم كارايي فرد فارغ
هاي الزم نشده و از طرف ديگر، در اين نظام آموزشي، كميت اين فرد به اندازه كافي مجهز به مهارت

ق انجام شده توسط دفتر هماهنگي و تلفيق طور كه در تحقيهمان. بيشتر از كيفيت اهميت داشته است
شان ، بين مديران با رشته تحصيلي)1379(ريزي و منابع انساني هاي معاونت برنامهها و برنامهطرح

التحصيالن گرايش مديريت آموزشي از به عبارت ديگر؛ اوالً بسياري از فارغ. ارتباط چنداني وجود ندارد
ها التحصيالن ساير رشتهانيا مديران منصوب در اين مقام، فارغتخصص چنداني برخوردار نيستند و ث

ي كه بر به روز بودن اطالعات تأكيدهمچنين . كندهستند كه اين مسئله وخامت اوضاع را دو چندان مي
هاي نوآورانه در عرصه كاري و توانايي برقراري گيري از تكنولوژي جديد، داشتن طرحفرد، توانايي بهره
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دهي در اين زمينه را شود عدم كارايي و پاسخهاي مختلف سراسر دنيا ميامع و فرهنگروابط با جو
نيز عدم تحقق اهداف گرايش مديريت آموزشي را هم از ) 1383(نتايج تحقيق عارفي . نمايدتر ميروشن

 و در نظران امر و صاحباستاداننظر دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري، هم از نظر 
 . نمايد ميتأييدنهايت كارفرمايان، 

 و دانشجويان رشته مديريت آموزشي، برنامه درسي موضوع محور فعلي؛ استاداناز نظر  :فرضيه سوم
  .سازد حركتي را محقق نمي-اهداف شناختي، عاطفي و رواني

احي و اجرا شد  و دانشجويان طراستادان در پرسشنامه 16، و 15، 14جهت اين فرضيه آزمايي، سوالت 
به عبارت ديگر، دستيابي به اهداف . باشدمي% 99 اين فرضيه با ضريب اطمينان تأييدكه نتايج حاكي از 

طور عام و برنامه درسي هاي نظام آموزش عالي به حركتي كه جزء رسالت-شناختي، عاطفي، و رواني 
از بعد شناختي يا دانشي، يادگيرنده : زيرا اوالً. شودطور خاص است مورد غفلت واقع شده و محقق نميبه

شود كه ارتباط چنداني با مسائل و مشكالت دنياي واقعي نداشته با يكسري اطالعات و مطالب روبرو مي
پردازد كه صوري و ذهني به عبارت ديگر، دانشجو به فراگيري مطالبي مي. كندو مصداق عيني پيدا نمي

چه در بعد فردي، چه بعد جمعي و چه در عرصه (ي واقعي بوده و به حل مشكالت وي در عرصه زندگ
منسجم و  و حقايق و اطالعات؛ به صورت غيرهمچنين مطالب و محتواي درسي. كندكمكي نمي) كار
از بعد عاطفي : دوماً. ها كار دشواري استشود كه گاهي يافتن ارتباط بين آن ميارايهارتباط با يكديگر بي

 نگرش مثبتي نسبت به يادگيري وجود ندارد، انگيزه كم دانشجويان براي يا نگرشي، در دانشجويان
  براي تدريس طبق اظهارات جامعه آماري تحقيق و مشاهدات محقق كامالًاستادانيادگيري و انگيزه كم 

 كارگروهي در دانشجويان ديده اي به خودرهبري و يا ميل به از طرف ديگر؛ عالقه. مشهود است
 حركتي يا مهارتي نيز شاهد عدم كارايي نظام آموزش عالي با برنامه -از بعد رواني:  كهسوم اين. شود نمي

نياز  هاي موردهاي سطوح باالتر، ارتقاي مهارتچه در زمينه كسب مهارتچنان. درسي فعلي هستيم
 عالقگي دررغبتي و بيهاي مديريتي؛ نوعي بيشغلي و يا حتي بكارگيري نمايشي و آزمايشي مهارت

  .   شودفراگيران مشاهده مي
شود بدون هاي يك جوان در دانشگاه و نظام آموزش عالي صرف ميبايد گفت چهار سال از بهترين سال

هزينه زمان صرف شده، هزينه آموزشي صرف شده . كه بازدهي و كارايي الزم را كسب كرده باشداين
  . اين امر استتأييدهاي بسيار ديگر؛ توسط دولت و هزينه

  وجود دارد؟) گرايش مديريت آموزشي(آيا ضرورت تلفيق در برنامه درسي آموزش عالي  :2سؤال
از ) گرايش مديريت آموزشي(درسي آموزش عالي آيا ضرورت و امكان استفاده از تلفيق در برنامه :3سؤال
   و دانشجويان متفاوت است؟استاداننظر 

جا  يكسؤالآزمايي و تفسير نتايج بدست آمده هر دو ، فرضيه3 و 2 پژوهشي سؤاالتبه دليل همسو بودن 
  . پژوهشي استسؤالسه فرضيه، پاسخ احتمالي محقق به اين دو . دشو ميارايه
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دهنده ضرورت و امكان تغيير برنامه  بيشتر از نظرات دانشجويان نشاناستاداننظرات  :فرضيه چهارم
  .باشددرسي موضوع محور به تلفيقي مي

 در پرسشنامه 20، و 19، 18، 17 سؤاالت يا رد، تأييدن فرضيه و در نتيجه صدور حكم  آزمايش ايبراي
اي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه امكان تغيير برنامه درسي از نكته. طراحي و اجرا شده است

نيز . اند سنجيده شده است كه در اكثر موارد گزينه خيلي زياد و زياد را انتخاب نموده19 سؤالطريق 
باشد، تا حدي كه اين  و دانشجويان مياستاداننتايج حاكي از وجود اختالف بسيار ناچيز بين نظرات 

به عبارت ديگر، بين احساس نياز به .  كردتأييدتوان دار نبوده و اين فرضيه را نمياختالف نظر، معني
ن تفاوتي وجود ندارد و اين نكته  و دانشجويااستادانبرنامه درسي تلفيقي در نظام آموزش عالي، از نظر 

اين وضوح در نياز به برنامه درسي تلفيقي، نارضايتي نسبت به . رفتجالبي بود كه اصالً انتظار آن نمي
 اطالعات و مفاهيم درسي ارايهبرنامه درسي تلفيقي عالوه بر . كندبرنامه فعلي را هر چه بيشتر روشن مي

تفكر خالق و انتقادي در يادگيرنده شده و يادگيري مداوم و به شكل منسجم و يكپارچه، سبب پرورش 
زيرا عالقه دروني به يادگيري و ميل به دانستن را در يادگيرنده پرورش . يابدمحوري تحقق ميپژوهش

همچنين سبب رشد همه جانبه فرد در ابعاد گوناگون اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، آموزشي و . دهدمي
مند از اين برنامه درسي، به مديران التحصيالن بهرهفارغ. نمايد فرد را به روز مياخالقي شده و اطالعات

قابل ذكر است كه به . گيرندشوند كه بهترين تصميمات را در شرايط متغير ميو رهبران موفقي تبديل مي
براي فرد هاي فرد؛ تهديدي روز نمودن آگاهيهاي گوناگون، و بهدليل آموزش چند بعدي، تقويت مهارت

) 2007(طور كه تحقيقات الفسون و ديگران همان. التحصيل از نظر عدم اشتغال به كار وجود نداردفارغ
امه درسي و حركت به سمت تلفيق التحصيالن با بازنگري در برناي فارغنمايانگر افزايش رشد حرفه

، بالفعل شدن دار معنيري افزايش يادگي) 1998(هاي اردندو و راسنسكي نيز نتايج بررسي. باشد مي
 مهمي كه نكته. دارنداستعدادها و در نتيجه افزايش ميزان دسترسي به اهداف نظام آموزشي را بيان مي

وجود آوردن فضاي مناسب آموزشي مانند روش بايد ضمن اجراي اين برنامه درسي در نظر داشت، به
كالس درس و توجه به كارهاي تيمي؛ در تدريس متناسب با موقعيت آموزشي، توجه به شرايط فيزيكي 

  ).    اين نكات به تفضيل در فصل دوم بررسي شده است(هاي كاري قرار گيرد اولويت
 رشته مديريت آموزشي درباره اعمال برنامه درسي تلفيقي در انواع واحدهاي استاداننظرات  :فرضيه پنجم

  .باشددرسي، متفاوت از نظر دانشجويان مي
بنابر نتايج .  در پرسشنامه تدوين و اجرا شده است23 و 22 سؤاالت يا عدم رد اين فرضيه، در راستاي رد

بنابراين اين . دار نيست و دانشجويان ناچيز بوده و تفاوت معنياستادانبدست آمده، اختالف ميان نظرات 
 برنامه درسي تلفيقي  و دانشجويان درباره استفاده ازاستادانبه اين معني كه بين نظر . شودفرضيه رد مي

الزم . تفاوتي وجود ندارد) عمومي، اصلي، تخصصي الزامي و تخصصي اختياري(در انواع واحدهاي درسي 
همچنين نحوه تفكر، نحوه .  شودتأكيداست مجدداً بر اهميت انتخاب محتوا و روش تدريس مناسب 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

120  93 رابهــ ـ 25 شماره ـ 7 سال ـ آموزش و ارزشيابيفصلنامه     

يح بايد در يادگيرنده پرورش داده شود حل صح راهارايه و به دنبال آن مسألهيادگيري، چگونگي برخورد با 
تحقيق ديوول . شودمندي هر چه بيشتر از علوم روز بوده و به سمت توليد دانش رهنمون تا در جهت بهره

حتي . نيز نشاندهنده افزايش تقاضاي دانشجويان جهت طراحي و اجراي اين برنامه درسي است) 1991(
تار ادامه تحصيل فرزندان خود در مراكز آموزشي هستند كه در التحصيالن برنامه درسي تلفيقي خواسفارغ
  .شودها اين برنامه درسي اجرا ميآن

 و دانشجويان رشته مديريت آموزشي، در راستاي تحقق اهداف اين رشته، استاداناز نظر  :فرضيه ششم
  .بايد مباحث روز مديريت در طراحي برنامه درسي تلفيقي گنجانده شود

امه جهت بررسي اين فرضيه طراحي و اجرا شده است و نتايج حاكي از آن است كه  پرسشن21 سؤال
 و دانشجويان گرايش مديريت آموزشي، در راستاي تحقق اهداف اين رشته، نياز به گنجاندن استادان

% 99اين فرضيه با ضريب اطمينان . دانندمباحث روز مديريت در طراحي برنامه درسي تلفيقي را الزم مي
  . شده استدتأيي

گشايي، مديريت دانش و مسألهمديريت اقتضايي، مديريت بحران، مديريت : گنجاندن مباحثي مانند
آميز اين برنامه درسي  موفقيتهاي تحققمديريت پژوهشي در اهداف اين برنامه درسي از ضرورت

وحه را نيز كسب كند هاي موردنياز در مباحث مطركه يك مدير براي موفق شدن بايد مهارتاين. باشد مي
فردي و مديريت فردي نيز توسط خود دانشجويان هاي ميانهمچنين، كسب مهارت. غيرقابل انكار است
شود كه ها به مديري تبديل ميدانشجوي مديريت آموزشي با كسب اين مهارت. پيشنهاد شده بودند

 ذكر است كه مطالب و مباحث الزم به. ها خواهد داشتبهترين عملكرد را حتي در دشوارترين موقعيت
دار مطرح شده بايد به نحوي در برنامه درسي قرار گيرد كه انسجام محتوايي داشته و به يادگيري معني

  . منجر شود
 مودن جامعه مورد مطالعه بهنمحدود  - :هايي مواجه شده از جمله با محدوديت پژوهش حاضرر د

 پيمايشي عليرغم تمايل به -محدود شدن روش پژوهشي به توصيفي - .هاي دولتي شهر تهراندانشگاه
  سازي و تشكيل پنل استفاده از روش مثلث

جايي كه بين برنامه طراحي شده و از آنشود  توجه مطالعات به عمل آمده در اين پژوهش پيشنهاد ميبا 
با متخصصان و ) مجريان برنامه درسي( اساتيد  الزم استبرنامه اجرايي نبايد تفاوتي وجود داشته باشد؛

هاي بر اساس يافتهچنين م  ه.نزديكي داشته باشندهمكاري ) طراحان برنامه درسي(ريزان درسي برنامه
-ت معلم در اجراي موفق برنامه درسي، پيشنهاد ميهاي تربيحاصل از اين تحقيق و بنا به اهميت دوره

سازي علمي و عملي اساتيد هاي آموزش ضمن خدمت دانشگاهي و آمادهشود كه تغييرات الزم در دوره
ها و مقاطع تحصيلي ها، گرايشمطالعات گسترده در زمينه برنامه درسي تلفيقي در رشته .اعمال شود

در كشورهايي كه برنامه درسي تلفيقي طراحي و اجرا شده  . آموزش عالي انجام گيردمختلف در نظام
 .است، مطالعات تطبيقي صورت گيرد
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 بر استفاده از برنامه درسي تلفيقي به معناي كنار گذاشتن كامل برنامه درسي تأكيدشايان ذكر است 
بلكه بايد با توجه به موقعيت آموزشي و نيز محتواي . ها نيستموضوع محور، يا نگاه صفر و يكي به آن

زيرا صرفاً استفاده از يكي بدون . مند شددرسي بهترين مورد را انتخاب نموده و يا حتي از هر دو بهره
) 1387 و88(طبق نتايج تحقيقات انجام شده توسط مهرمحمدي . معني خواهد بودنتيجه و بيديگري بي

آميز نبوده و بايد در كنار هم و بنا بر محوري يا تلفيقي موفقيت تحت عنوان موضوعيك برنامه درسي
الزمه اين امر كاهش تمركز و حركت به سمت تمركززدايي از نظام . مقتضيات مورد استفاده قرار گيرند

مندي مطلوب از برنامه درسي تلفيقي در طراحي برنامه درسي نظام همچنين جهت بهره. آموزشي است
جانبه انواع برنامه درسي پرداخته و بهترين رويكردي كه مناسب با آموزش عالي، بايد به شناخت همه

قابل ذكر است كه برنامه درسي طراحي شده . شرايط مختلف جامعه است؛ انتخاب، طراحي و اجرا شود
ي رويكرد حت(هاي مختلف بتوان رويكرد مناسب بايد قابليت انعطاف را داشته باشد تا در موقعيت

 از نظر استادانسازي هاي الزم مانند آمادهسازينيز بايد زمينه. را انتخاب نمود) موضوعي يا ديسيپليني
آميز اين برنامه درسي انجام نمودن اذهان عمومي جهت اجراي موفقيتعلمي و اجرايي، در كنار آماده 

  .گيرد
  منابع

هاي درسي تلفيقي و مقايسه آن با برنامهطراحي الگوي برنامه درسي ). 1380(احمدي، پروين 
دانشگاه . دكتر محمود مهرمحمدي: راهنما. رساله دكتري. موجود دوره ابتدايي در نظام آموزشي ايران

 .دانشكده علوم انساني. تربيت مدرس
فصلنامه پژوهش و  .تحليلي بر كثرت و تنوع مفهوم تلفيق در حوزه برنامه درسي). 1382(احمدي، پروين 

  .87-124ص . 3شماره . سال نهم. ريزي در آموزش عالينامهبر
ملي بر پژوهش أت). 1390(اهللا پور، نعمت؛ موسياهللا؛ لياقتدار، محمدجواد؛ نصر، احمدرضازاده، هدايتاعتمادي
. 9شماره . سال دوم. اي در علوم انسانيرشتهفصلنامه مطالعات ميان. اي در آموزش عاليرشتهميان
 .15-50ص

  .انتشارت علمي و فرهنگي: تهران. چاپ اول. تربيت و رابطه نظريه و عمل در تعليم). 1388(ايرواني، شهين 
ريزي فصلنامه پژوهش و برنامه .هاي درسي در آموزش عاليدرهم تنيدن برنامه). 1373(خلخالي، مرتضي 

 . 109-118ص . 6شماره . سال دوم. در آموزش عالي
درآمدي بر ضرورت، جايگاه و انواع ). 1388(صرآبادي، حسنعلي؛ ابراهيمي ديناني، آرزو اهللا؛ ن خنجرخاني، ذبيح
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