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بررسي ميزان انطباق برنامه درسي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي با 

  نيازهاي دانشجويان

    3و مصطفي شريف  2، محمدجواد لياقتدار∗∗∗∗1حوريه شادفر

 

  چكيده

طور مستمر اطالعات خود را به روز آموختگاني كه بتوانند بهه نياز جامعه به دانش ك ،در عصر اطالعات

هاي روزآمد كردن رشته همچنين،. شودبيش از قبل احساس مي و مهارتهاي جديدي را فرا گيرند كنند

هاي درسي آنها متناسب با نيازهاي متنوع و در حال تحول فراگيران ايجاد تغييرات در برنامه تحصيلي و

درسي  هدف اين پژوهش شناسايي ميزان انطباق برنامه .شودميمري ضروري محسوب در ابعاد مختلف ا

 ريزي آموزشي با نيازهاي علمي، فردي، اجتماعي و شغلي دانشجويان با روشرشته مديريت و برنامه

پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نيمه از و اطالعات ها گردآوري داده براي. بود پيمايشي -توصيفي

اي متشكل از دانشجويان كارشناسي مديريت و اين پژوهش بر روي نمونه. شد يافته استفادهسازمان 

ارشد مديريت آموزشي  كارشناسي ريزي آموزشي وارشد برنامه كارشناسي آموزشي، ريزيبرنامه

 از دست آمدهبهتجزيه و تحليل اطالعات  رايب .تهران و شهيد بهشتي انجام شد دانشگاههاي اصفهان،

 از آمار توصيفي از پرسشنامه دست آمدهبهبراي تجزيه و تحليل اطالعات  بندي ومقوله از روش  مصاحبه

هاي برنامه درسي رشته مذكور با نياز هاي اين مطالعه نشان داد كه ميزان انطباقيافته .شداستفاده 

به عبارت ديگر، برنامه درسي رشته مذكور پاسخگوي نيازهاي  است؛دانشجويان كمتر از حد متوسط 

  .دانشجويان نيست
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ارگانهاي مسئول ايجاد چنين  ترينمهميكي از . شوندمواجه  ايجاد شده ند با تغييراتنتا بتوا شوندمجهز 

هاي مختلف در هاي درسي رشتهعالي است كه بايد از طريق برنامهتوانمنديهايي در افراد جامعه آموزش

هاي پيشرفتعالي بايد دانشجويان را براي پاسخگويي به آموزش .اين نيازها گام بردارد مينأتجهت 

 ,Wheelahan and Carter)كند  آمادهيير سرعت در حال تغاجتماعي، اقتصادي و تكنولوژيكي به

اي در عصر يادگيري ايفاي طور حرفهبه بتواننددانش آموختگاني را با مهارتهايي كه  نيزو  (303 :2001

  با توجه به اظهارات آگاده و همكاران. )Fallows and Steven, 2000( تربيت كندنقش كنند، 

) al., 2006 (Ogade et مهموئي منيؤم و )14:2009 Momeni Mahmmyee,(  دانشگاهها

تفكر انتقادي، داشتن هاي عمومي همچون توانايي حل مسئله، شايستگي را براي داشتن افراد توانندب ايدب

صورت كتبي و شفاهي، توانايي شناخت و به ، توانايي برقراري ارتباط و بيان خودمسائل تجزيه و تحليل

اده از فايي استمادام العمر، توانايي كار گروهي و همكاري، توان بررسي ضعف و قوت خود، توانايي يادگيري

، ي، تعهد، آگاهيمسئوليت پذير پژوهش،دادن عمل و توانايي انجام  كاربردن تئوري درو به وري روزفنا

با توجه  .پرورش دهندطور خالصه شهرونداني مسئول براي مواجهه با چالشهاي زندگي و بهبودن آماده 

فراهم ساختن فرصتهاي الزم براي توسعه و تقويت  برايهاي درسي دانشگاهي ابزاري به اينكه برنامه

ابزار و عناصر تحقق  ترينمهمو از رود شمار ميبه اي متعددآگاهيها و مهارتهاي شخصي و حرفه

رايتز و . ن صورت گيرددر آتغييرات الزم  بايد است،عالي بخشيدن به اهداف و رسالتهاي كلي آموزش

هاي درسي در پيشنهاد كردند كه براي تقويت انسجام برنامه) Wright et al., 2002(همكاران 

ارزيابي و در صورت لزوم تغييراتي را در آنها ايجاد   هاي درسي راطور اساسي برنامهعالي بايد بهآموزش

  .  درك

 نياز به رويكرد آموزشي فراگير محور وجود داردتأكيد بر از آنجا كه در مبحث توسعه آموزشي    

)Wemmenhove and Groot, 2001: 208(، منظور جهاني دانشگاه در يك محيط رقابتي و به

هاي خود را با نيازها و عنوان مشتري محسوب كند و برنامهعمل كردن، خواه ناخواه بايد دانشجويان را به

  اي درسي دانشگاهي با در نظر گرفتن نيازهاي دانشجويان هبرنامه. هاي آنها هماهنگ سازدخواسته

 است آنها را افرادي دانسته) Marsh،2009 (عالي كه مارش ذينفعان آموزش ترينمهمعنوان يكي از به

توان ها سهم دارند و عاليق آنها را ميبرنامه درسي برخوردارند و در برنامه در بارهحق اظهار نظر  كه از

نصر با توجه به تأكيد  ،و همچنين )Griffiths et al.،2007 (گيري مورد نظر قرار دادتصميمدر فرايند 

ريزي دانشجويان يكي از منابع مهم اطالعاتي برنامهاينكه  بر ) Nasr et al., 2008:125(و همكاران

ضرورت پذيرش نيازهاي يادگيرندگان  نيز شوند ودرسي هستند كه متأسفانه اغلب مورد غفلت واقع مي

دروس  و قبول فرض اينكه) Wiles and Bondi, 2002: 61(ريزيعنوان معياري براي برنامهبه

تدوين  برايريزان درسي بايد برنامه ، )Clarke et al., 2006: 191(دانشگاهي مبتني بر مشتري است

هاي نيازاي قايل شوند و با در نظر گرفتن ويژهدانشجويان اهميت  برايبرنامه آموزشي اثربخش و كارآمد 

  .كنندآنها در ابعاد چهارگانه مطرح شده، دانش آموختگاني كارآمد تربيت 

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

  125  1390،  62شماره ،عاليريزي در آموزشوهش و برنامهپژلنامه فص
 

 

 

كه فتحي  طوريهب ،يكي از منابع اساسي در تعيين هدفهاي برنامه درسي يادگيرنده و نيازهاي اوست   

با و  كندميفراگيران را يك منبع اساسي تعيين نياز تلقي ) Fathi Vajargah, 2010:162(واجارگاه 

، الزم است است هريزي درسي كه عبارت از ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار يادگيرندتوجه به هدف برنامه

يعني در جهت ايجاد نوعي از شناختها، عواطف،  ؛صورت گيرد وي نيازهاي تأمين منظوربهاين تغييرات 

گويي به نيازها و حل اشد كه يادگيرنده را در پاسخها و عادات مطلوبي بارزشها، عاليق و توانايينگرشها، 

مشكالت فردي و اجتماعي خود ياري بخشد و در مجموع به رشد ابعاد مختلف شخصيت وي بينجامد 

)Mirzabeygi, 2002:120 .(اخيراً دغدغه زيادي در خصوص چگونگي تحقق بهتر نيازهاي فراگيران 

با بررسي دقيق نيازهاي ). Finch and Crunkilton, 1994: 20(شده است ايجاددر برنامه درسي 

هاي درسي دانشجويان در ابعاد مختلف فردي، علمي، اجتماعي و شغلي و مد نظر قرار دادن آنها در برنامه

  . شويمدانشگاهي به پرورش نيروي انساني كارآمد نايل مي

و اهداف  از ابعاد مختلف تربيت شوندجويان دانش اي باشد كهگونهبهعالي بايد آموزشهاي درسي برنامه   

آموزش بايد بر سرشت ذاتي فراگير ) Sharif, 2011:17(به گفته شريف. شوددنبال  در آنمتعددي 

اي را دنبال كند و در كسوت يك مردم ساالر مبتني باشد و پيامدهاي فراتر از آموزش علمي و حرفه

اهداف برنامه درسي را در دو حيطه ) Parkay et al., 2006(پاركي و همكاران . فرهنگ ساز عمل كند

اهدافي كه با يادگيرنده و  .2؛ باشدمرتبط اهدافي كه با جامعه و ارزشهايش  .1: اندكردهبندي وسيع دسته

 :Salsabili, 2004)سلسبيلي سيلور و الكساندر به نقل از .باشد مرتبط نيازها، عاليق و تواناييهايش

رشد شخصي، شايستگي اجتماعي ، مهارتهاي يادگيري تداومي  و اهداف برنامه درسي را  (77-80

هدفهاي برنامه درسي را عبارت ) Wiles and Bondi, 2002(ويلز و باندي . اندتخصص دانسته

 خصوصدر اين  .ت شهرونديمسئولي  و اثربخشي اقتصادي ،روابط انساني، خود ادراكي :اند ازدانسته

اند كه به جاي تدريس به كردهعنوان  Roggema and Heusden, 2004)(روگما و هيوسدن 

       اي متغير طور مناسب  با موقعيتهاي حرفهبايد آنها را به  ،را حل كنند مسائلدانشجويان كه چطور 

دست مهارتهاي جديد را از طريق زندگي بهطور پيوسته دانش و رو كرد تا با آنها تعامل كنند و بههبرو

بل كه  طوريهب ،اهداف برنامه درسي در عصر جديد ديگر مختص به تربيت متخصص نيست. آورند

(Bell, 2008) ريزي، حل مسئله، خالقيت، مهارتهاي مورد نياز دانشجويان جداي از تخصص را برنامه

در چهار حيطه فردي، در شرايط جديد اهداف برنامه درسي  ،نتيجه در .دانسته است...  تفكر انتقادي و

ريزان درسي بايد هر چهار سطح نياز دانشجويان را مد نظر علمي، اجتماعي و شغلي  مطرح است و برنامه

 .قرار دهند

اشاره ريزي آموزشي در ايران برنامه درسي رشته مديريت و برنامهدر ادامه به چند پژوهش در خصوص    

طرحي پژوهشي نقاط ضعف برنامه درسي رشته  در) Mirkamali,1994(ميركمالي از جمله  ،شده است

در پايان نامه خود عوامل مؤثر ) Vahedi,1995(واحدي. ريزي آموزشي را بررسي كردمديريت و برنامه

ريزي آموزشي دانشگاهها در پست مديريتي كارشناسي مديريت و برنامه آموختگاندانشدر عدم جذب 
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 Poor)پور حقيقي زاده در پژوهش .است كردهمدارس آموزش و پرورش تهران را بررسي 

haghighizade, 2000)   ريزي رشته مديريت و برنامه آموختگاندانشبررسي نگرش خصوص در

 ،اهميت و فايده دروس ارائه شده رهآموزشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز در با

ار، دروس مشاوره بهترين رتبه را داشته است و مجموعه دروس روانشناختي و مديريتي در برخالف انتظ

هاي ط ضعف و آسيبدر پژوهشي نقا) Alimirzayi, 2004(عليميرزايي. اندهاي بعدي قرار گرفتهرتبه

تناسب  نشدن ريزي آموزشي را رعايتموجود در محتواي برنامه درسي رشته كارشناسي مديريت و برنامه

ي و وسايل كمك آموزشي فناوراز  استادان استفاده نكردن محتواي دروس با نيازها و عاليق دانشجويان،

دانش  منتقل نشدنمهارتهاي فني، ادراكي، ارتباطي و انساني دانشجويان،  نشدن ارائه محتوا، تقويت براي

به روز نبودن  ،نهايتدر اربردي و شغلي مورد نياز دانشجويان، توجه بيش از حد به مباحث نظري و غير ك

به اين مهم دست يافته است كه ضرورت  خوددر تحقيق ) Arefi, 2004(عارفي. محتوا دانسته است

روش  و ساختار نظرريزي آموزشي از تجديد نظر و بهبود برنامه درسي دوره كارشناسي مديريت و برنامه

در  (Goya, 2006: 113)گويا . ها بيش از دوره كارشناسي ارشد و دكتري استارزشيابي آموخته

 نداشتندليل در دوره كارشناسي علوم تربيتي، دانشجويان به پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است كه

بر يك موضوع درسي  مسلط نبودنهاي عملي آموزش، عدم توانايي نقد و بررسي مباحث نظري و تجربه

 Yarmohamadian and)زادههاي پژوهش يارمحمديان و سلمانييافته. شوندفعل ميسرعت منبه

Salmanizade, 2007)  و دانشجويان  دروس تخصصي رشته مديريت و  آموختگاندانشنشان داد كه

 احمدزاده. نداهريزي آموزشي را از نظر ايجاد دانش، نگرش و مهارت در حد متوسط ارزيابي كردبرنامه

(Ahmadzade, 2007) هاي درسي دوره كارشناسي رشته تحقيقي با هدف بررسي ميزان توجه برنامه

كه در كليه عناصر  است علوم تربيتي به پرورش مهارتهاي كارآفريني در دانشجويان به اين نتيجه رسيده

شخصي،  گانهكدام به پرورش مهارتهاي سهگانه برنامه درسي و نيز دروس تخصصي اين رشته هيچنه

 Ali and Hoseyn)و حسينقلي زاده عالي. مديريتي و فني كارآفريني توجه نشده است

Gholizadeh, 2010) مديريت ( نقد و ارزيابي برنامه درسي رشته علوم تربيتي« در پژوهشي با عنوان

  . اندكردهكيد أاصالح در برنامه درسي رشته ت بر لزوم تغيير و »)ريزي آموزشيبرنامه و

عالي هاي درسي آموزشخصوص برنامهمطالعات و پژوهشهاي متعددي در ساير كشورها درتاكنون    

ريزدرسي در پژوهش خود نتيجه گرفته است كه برنامه) Kern,1994(از جمله كرن  ،صورت گرفته است

  لونبرگ. و از خبرگي خاصي در حيطه مورد نظر برخوردار باشد كنددر نقش پژوهشگر بايد فعاليت 

)Levenburg, 2001 (پس از طي دوره آموزشي كسب كنند دكه دانشجويان باي را نيز ويژگيهايي، 

به اين نتيجه رسيده است كه از ) Wang,1994(ونگ . مهارتهاي مديريت عمومي دانسته است

با فرصتهاي شغلي و  نبودن آنهماهنگعالي چين هاي درسي در آموزشمشكالت اساسي برنامه

     در ) Bollman, 2001(بولمن . از مطالعات دوران تحصيل خود است آموختگاندانش نارضايتي

گيري پژوهش خود بر اهميت توجه به معيارهاي كيفيت در برنامه درسي از قبيل لزوم توجه به نتيجه
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در دانشجويان و  مسئلهتفاوتهاي يادگيرندگان، آموزش و يادگيري فعال و لزوم تقويت مهارتهاي حل 

 Behar and) هورنشتاينو  بهار. است كردهجه به استلزامات شهروندي در برنامه درسي تأكيد تو

Horenstein, 1995) سازي هاي آمادهبهبود برنامهمنظور بهعمل آمده در خصوص تالشهاي به

است كه محور  ردهكمديران آموزشي براي رويارويي با تحوالت آتي جامعه بشري به اين نكته اشاره 

. دباشاصلي تالشها بايد در جهت همسو ساختن آموزش با واقعيتهاي عملي كار مديران آموزشي 

ويژگي  يازده، به »چگونه مدير بهتري بشويد« اي با عنوان در مقاله) Armstrong, 1990(آرمسترانگ 

داشتن : ند ازااين ويژگيها عبارت ؛است ردهكاشاره  ،كه الزم است مديران آموزشي از آن برخوردار باشند

محيط و وقايع، مهارتهاي تحليل، مشكل گشايي  در برابراي مديريت، حساسيت مداوم قدرت، دانش حرفه

، بسيار فعال بودن، خالقيت، پذيري ها و مهارتهاي اجتماعي، انعطافگيري، تواناييو قضاوت و تصميم

برنامه درسي رشته  ،بنابراين. ل و دانش شخصيانسجام فكري، عادت و مهارتهاي يادگيري متعاد

باشد تا بتواند نيازهاي  داشتهريزي آموزشي الزم است چنان قابليت و كيفيتي كارشناسي مديريت و برنامه

  . دسازمطرح شده را برآورده 

ريزي درسي با تعيين ميزان انطباق برنامه درسي رشته مديريت و برنامه پژوهش حاضرهدف از    

تا چه ميزان برنامه درسي . 1: ند ازاسؤالهاي اين پژوهش عبارت. اي دانشجويان رشته مذكور استنيازه

تا چه ميزان برنامه . 2؟ استريزي آموزشي با نيازهاي علمي دانشجويان منطبق  رشته مديريت و برنامه

تا چه ميزان . 3؟ استريزي آموزشي با نيازهاي فردي دانشجويان منطبق درسي رشته مديريت و برنامه

تا . 4؟ استريزي آموزشي با نيازهاي اجتماعي دانشجويان منطبق برنامه درسي رشته مديريت و برنامه

؟ استريزي آموزشي با نيازهاي شغلي دانشجويان منطبق چه ميزان برنامه درسي رشته مديريت و برنامه

هاي ريزي آموزشي با نيازامهتا چه ميزان در خصوص انطباق برنامه درسي رشته مديريت و برن .5

  دانشجويان بر اساس عوامل دموگرافيك تفاوت وجود دارد؟

 

  روش پژوهش

   .با توجه به هدف پژوهش و ماهيت موضوع از روش تحقيق توصيفي پيمايشي استفاده شده است

  برايعالوه، با توجه به اينكه در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه و مصاحبه نيمه سازمان يافته هب

جامعه . است) در هم تنيده(ي و كيفيروش پژوهش از نوع كم است، آوري اطالعات استفاده شدهجمع

 ريزي آموزشي ومديريت و برنامه رشته دانشجويان سال آخر كارشناسي آماري اين پژوهش شامل كليه

ريزي آموزشي است ارشد رشته برنامهكارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي ونيز دانشجويان كارشناسي

در . اندكردهميدر دانشگاههاي اصفهان، تهران و شهيد بهشتي تحصيل  1385-86كه در سال تحصيلي

اين پژوهش براي توزيع پرسشنامه از روش سرشماري استفاده شد تا نتايج پژوهش اعتبار بيشتري داشته 

در خصوص انتخاب نمونه از . شد آوريپرسشنامه تكميل شده جمع 207بنابراين، در مجموع تعداد . باشد
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گيري كيفي كه يكي از روشهاي نمونه 4گيري موارد عاديمصاحبه از روش نمونه برايجامعه آماري 

  ارشد نفر دانشجوي كارشناسي 5 تعدادنفر بود كه از اين  20تعداد كل نمونه . استفاده شد ،است

نفر هم از دانشجويان  10مديريت آموزشي و ارشد نفر دانشجوي كارشناسي 5ريزي آموزشي، برنامه

  . ريزي آموزشي بودندكارشناسي مديريت و برنامه

 
  توزيع فراواني و درصدجامعه آماري به تفكيك جنسيت و دانشگاه  - 1جدول

  درصد  جمع  شهيد بهشتي  تهران  اصفهان  جامعه آماري

  5/28  59  14  33  12  مرد

  5/71  148  36  48  64  زن

  100  207  50  81  76  جمع كل

  

درصد و كمترين درصد  5/71با  زن، بيشترين درصد پاسخگويان دانشجويان 1 با توجه به نتايج جدول   

دانشگاه  ازدانشگاه تهران و كمترين تعداد از بيشترين تعداد دانشجو . درصد است 5/28با  مرددانشجويان 

  .ه استشهيد بهشتي بود

با توجه به . استفاده شد گردآوري اطالعات از پرسشنامه و مصاحبه برايبا توجه به اهداف پژوهش    

با مطالعه دروس كارشناسي رشته  ،اي وجود نداشتاستاندارد شده  اينكه براي اين تحقيق پرسشنامه

و نيز  استادان هايگيري از نظرريزي درسي، تجربه دوران دانشجويي، بهرهمذكور، متون تخصصي برنامه

 30طور تصادفي در بين سپس، به تهيه شد واز دانشجويان پرسشنامه محقق ساخته  نفر مشاوره با چند

. آوري شدنفر از افراد جامعه آماري براي تعيين نواقص احتمالي و نيز تعيين روايي سؤاالت توزيع و جمع

تهيه  5تبندي ليكرسؤال بسته پاسخ بر مبناي مقياس درجه 55پس از اعمال اصالحات الزم پرسشنامه با 

 .متخصصان مورد تأييد قرار گرفت ديدگاههاياز روش محتوايي با استفاده از  نيز روايي پرسشنامه .شد

. انجام شد 6مورد مصاحبه نيمه سازمان يافته 20هاي تحقيق منظور مستندتر كردن يافتهبه ،همچنين

تأييد دانشگاه  استادانچند نفر از  راو روايي محتوايي آن  شد پرسش باز پاسخ تهيه 4سؤالهاي مصاحبه با 

هاي آماري از پرسشنامه از شاخص به دست آمدههاي منظور تجزيه و تحليل دادهر اين پژوهش بهد. كردند

بندي استفاده براي تجزيه و تحليل مصاحبه از روش مقولهفراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و  نظير

  . شد

 

 

                                                
4. Typical Case Sampling 

5. Likert  

6. Semi-structured 
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  هايافته

ريزي آموزشي ميزان برنامه درسي رشته كارشناسي مديريت و برنامهتا چه  :اولسؤال 

  ؟هاي علمي دانشجويان منطبق استنيازبا 
  

 هاي مربوط نياز علميدرصد پاسخ سؤالتوزيع فراواني و  - 2جدول

  برنامه درسي كارشناسي رشته مديريت و

م :ريزي آموزشي تا چه حد برنامه 
 ك

ي
خيل

 

م
ك

ط 
س

تو
م

 

اد
زي

ي  
خيل اد
زي

ن 
گي

يان
م

 

ف 
را

ح
ان

ار
عي

م
  

به  شما را كنجكاوي و عالقه)1

 دهد؟دانستن افزايش مي

 25 53 91 30 8 فراواني
38/2  98./  

 1/12 6/25 44 5/14 9/3  درصد

امكان بروز عقايد نوآورانه را ) 2

  فراهم ساخته است؟

  9  54  69  62  13  فراواني
92/2 99./ 

  3/4  1/26  3/33  0/30  3/6  درصد

گيري از وسايل سمعي  امكان بهره)3

  و بصري را داشته است؟ 

  9  45  74  55  24  فراواني
81/2  04/1  

  3/4  7/21  7/35  6/26  6/11  درصد

گيري از روشهاي امكان بهره) 4

 تدريس متنوع را داشته است؟

 17 41 88 42 19 فراواني
98/2  04/1  

 2/8 8/19 5/42 3/20 2/9  درصد

ل جديد برخوردار ئمسا از محتوا و) 5

  بوده است؟

  15  30  86  47  29  فراواني
78/2  08/1  

  2/7  5/14  5/41  7/22  0/14  درصد

در شناخت اهميت و ضرورت ) 6

  رشته مؤثر بوده است؟

  14  46  87  47  13  فراواني
3  98./  

  8/6  2/22  0/42  7/22  3/6  درصد

هاي درسي كشورهاي با برنامه) 7

  دارد؟پيشرفته همخواني 

  3  14  78  53  59  فراواني
27/2 97./  

  4/1  8/6  7/37  6/25  5/28  درصد

شما را با نظامهاي آموزشي ) 8

 جهان آشنا ساخته است؟

 2 29 64 61 51 فراواني
37/2  

  

 0/1 0/14 9/30 5/29 6/24  درصد  03/1

مطابق با مباحث روز دنيا ارائه ) 9

  شده است؟

  3  20  68  60  56  فراواني
29/2  

 

  4/1  7/9  9/32  0/29  1/27  درصد 01/1

دانش مديريتي شما را افزايش )10

  داده است؟

  7  50  89  39  22  فراواني
91/2  

  

  4/3  2/24  0/43  8/18  6/10  درصد  /.99

دانش تدريسي شما را افزايش ) 11

  داده است؟

  7  49  95  42  14  فراواني
97/2  

  

  4/3  7/23  9/45  3/20  8/6  درصد  /.92

دانش روانشناختي شما را ) 12

  افزايش داده است؟

  12  67  81  37  10 فراواني
16/3  

  

  8/5  4/32  1/39  9/17  8/4  درصد  /.95

دانش و بينش فلسفي شما را )  13

 افزايش داده است؟

 9 40 69 72 17 فراواني
77/2  99./  

 3/4 3/19 3/33 8/34 2/8  درصد

ريزي آموزشي دانش برنامه)  14

  افزايش داده است؟شما را 

  5  47  96  50  9  فراواني
95/2 86./ 

  4/2  7/22  4/49  2/24  3/4  درصد

ريزي درسي شما را دانش برنامه) 15

  افزايش داده است؟

  8  42  86  60  11  فراواني
88/2  92./  

  9/3  3/20  5/41  0/29  3/5  درصد
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كنجكاوي  و عالقه «هاي به گويه ها مربوطبيشترين ميانگين نمره پاسخ 2دولهاي ج اساس يافته بر   

ضرورت  شناخت اهميت و« و 16/3با ميانگين » دانش روانشناختي« ،28/3با ميانگين » به دانستن

هاي درسي كشورهاي همخواني با برنامه«هاي وكمترين ميانگين مربوط به گويه 3با ميانگين » رشته

ميانگين . بوده است 37/2با ميانگين» آشنايي با نظامهاي آموزشي جهان«و  27/2با ميانگين » پيشرفته

  . محاسبه شده است 63/0و واريانس آن  82/2كل اين مؤلفه

ريزي آموزشي تا چه ميزان برنامه درسي رشته كارشناسي مديريت و برنامه :دوم سؤال

  ؟استشجويان منطبق هاي فردي دانبا نياز
  

  هاي مربوط نياز فرديتوزيع فراواني و درصد پاسخ سؤال - 3جدول

برنامه درسي كارشناسي رشته مديريت و برنامه 
 :ريزي آموزشي تا چه حد 

م
 ك

ي
خيل

 

م
ك

ط 
س

تو
م

 

اد
زي

ي  
خيل اد
زي

ن 
گي

يان
م

 

ف 
را

ح
ان

ار
عي

م
  

 8 20 79 65 35 فراواني به تفاوتهاي فردي توجه داشته است؟)16
52/2  00/1  

 9/3 7/9 2/38 4/31 9/16  درصد

  3  41  61  75  27  فراواني  در افزايش خوشبيني شما مؤثر بوده است؟)17
60/2 994/0 

  4/1  8/19  5/29  2/36  0/13  درصد

  10  37  74  67  19  فراواني  در افزايش دورانديشي شما موثر است؟)18
77/2  00/1  

  8/4  9/17  7/35  4/32  2/9  درصد

را براي شما  امكان و فرصت اظهار وجود)19
  فراهم ساخته است؟

  9  53  78  44  23  فراواني
91/2  04/1  

  3/4  6/25  7/37  3/21  1/11  درصد
در افزايش استقالل فكري شما موثر بوده )20

 است؟
 10 60 80 46 11 فراواني

06/3  95/0  
 8/4 0/29 6/38 2/22 3/5  درصد

موقعيتها و افراد جديد  در افزايش انطباق با) 21
  براي شما مؤثر بوده است؟

  21  55  95  28  8  فراواني
26/3 94/0 

 1/10 6/26 9/45 5/13 9/3 درصد

در افزايش مسئوليت پذيري شما مؤثر بوده ) 22
  است؟

 18 64 83 29 13  فرواني
22/3 00/1 

  7/8  9/30  1/41  0/14  3/6  درصد
مؤثر بوده  ه ادامه تحصيل شمادر اشتياق ب)23

 ؟است
 28 44 76 47 12 فرواني

14/3  09/1  
  5/13  3/21  7/36  7/22  8/5  درصد

پذيرش انتقادهاي سازنده تأثير داشته  در)24
  است؟

 15 49 83 42 18  فراواني
3 04/1 

 2/7 7/23 1/40 3/20 7/8  درصد

يادگيري مستقل يا هنر خودآموزي تأثير در ) 25
  داشته است؟

 18 58 75 42 18 فراواني
04/3 05/1  

  8/6  0/28  2/36  3/20  7/8  درصد
در توانايي تصميم گيري صحيح مؤثر بوده )26

 است؟
 12 54 93 35 13  فراواني

08/3  95/0  
  8/5  1/26  9/44  9/16  3/6  درصد

در توان ريسك پذيري شما موثر بوده )27
  است؟

  8  40  97  48  14  فراواني
90/2 91/0 

  9/3  3/19  9/46  2/23  8/6  درصد
  12  48  81  49  17  فراواني  در قدرت نقادي شما مؤثر بوده  است؟) 28

95/2  01/1  
  8/5  2/23  1/39  7/23  2/8  درصد

  است؟در تفكر منطقي شما موثر بوده ) 29
  

  16  60  70  46  15 فراواني
08/3  05/1  

  7/7  0/29  8/33  2/22  2/7  درصد
زندگي شما موثر توانايي حل مسئله در  در) 30

  بوده است؟
  8  45  94  49  11  فراواني

95/2  90/0  
  9/3  7/21  4/45  7/23  3/5  درصد
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با  افزايش انطباق« هايها مربوط به گويهبيشترين ميانگين نمره پاسخ 3دولهاي ج اساس يافته بر   

بوده است و  22/3با ميانگين» افزايش مسئوليت پذيري«و  26/3با ميانگين » موقعيتها و افراد جديد

افزايش « و 52/2با ميانگين » توجه به تفاوتهاي فردي« هاي كمترين ميانگين مربوط به گويه

محاسبه شده  74/0و واريانس آن 96/2 ميانگين كل اين مؤلفه. بوده است  60/2با ميانگين» خوشبيني

  . است

ريزي تا چه ميزان برنامه درسي رشته كارشناسي مديريت و برنامه :سومسؤال 

 ؟استهاي اجتماعي دانشجويان  منطبق آموزشي با نياز

  
  هاي مربوط نياز اجتماعيتوزيع فراواني و درصد پاسخ سؤال -4جدول 

برنامه درسي كارشناسي رشته مديريت و برنامه

م :حد ريزي آموزشي تا چه 
 ك
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ثر بوده ؤدر فراگيري ارزشهاي انساني شما م )31

 است؟

 18 53 96 29 11 فراواني
18/3  96/0  

 7/8 6/25 4/46 0/14 3/5  درصد

در افزايش توانايي فعاليت گروهي شما ) 32

  موفق بوده است؟

  10  75  71  32  19  فراواني
12/3 03/1 

  8/4  2/36  3/34  5/15  2/9  درصد

ل حقوق بشر موفق بوده ئتوجه به مسا در) 33

  است؟

  13  24  61  68  41  فراواني
52/2  12/1  

  3/6  6/11  5/29  9/32  8/19  درصد

  8  30  56  76  37  فراواني  در جامعه پذيري شما موفق بوده است؟) 34
50/2  06/1  

  9/3  5/14  1/27  7/36  9/17  درصد

در نهادينه كردن ارزشهاي دموكراتيك ) 35

  موفق بوده است؟

  7  33  66  66  35 فراواني
57/2  05/1  

 4/3 9/15 9/31 9/31 9/16  درصد

در افزايش توانايي شما در برخورد با مردم  )36

 موفق بوده است؟

 18 56 82 28 23  فراواني
09/3  09/1  

 7/8 1/27 6/39 5/13 1/11 درصد

افزايش روحيه قانونگرايي شما  موفق در  )37

  بوده است؟

  17  44  84  41  21  فراواني
98/2 07/1 

  2/8  3/21  6/40  8/19  1/10  درصد

  16  23  53  67  48 فراواني  است؟  كنندل جهاني شدن را لحاظ ئمسا )38
48/2  18/1  

 7/7 1/11 6/25 4/32 2/23  درصد

در افزايش روحيه پاسخگويي شما  موفق  )39

  بوده است؟

  12  55  89  37  14  فراواني
07/3  97/0  

  8/5  6/26  0/43  9/17  8/6  درصد

افزايش برقراري روابط اثربخش انساني  در  )40

  موفق بوده است؟

  13  57  86  34  17  فراواني
07/3  00/1  

  3/6  5/17  5/41  4/16  2/8  درصد

        

فراگيري ارزشهاي « هايمربوط به گويه پاسخهابيشترين ميانگين نمره  4هاي جدول اساس يافته بر   

كمترين ميانگين مربوط به  و 12/3با ميانگين » توانايي فعاليت گروهي«و  18/3با ميانگين » انساني
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. بوده است 50/2با ميانگين» جامعه پذيري «و  48/2با ميانگين » جهاني مسائللحاظ كردن  «هايگويه

  . محاسبه شده است 78/0انس آن و واري 85/2 ميانگين كل اين مؤلفه

ريزي تا چه ميزان برنامه درسي رشته كارشناسي مديريت و برنامه: چهارمسؤال 

  ؟استهاي شغلي دانشجويان منطبق آموزشي با نياز
  

  هاي مربوط به نياز شغليتوزيع فراواني و درصد پاسخ سؤال - 5جدول

ريزي برنامه درسي كارشناسي رشته مديريت و برنامه

م :آموزشي تا چه حد 
 ك
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مكاتبات  دادن در افزايش توانمندي شما در انجام) 41

 اداري موفق بوده است؟

 8 53 88 42 16 فراواني
98/2  96/0  

 9/3 6/25 5/42 3/20 7/7  درصد

  15  46  61  65  20  فراواني  ثر بوده است؟ؤدر افزايش مهارت نگارش مقاله م )42
86/2 09/1 

  2/7  2/22  5/29  4/31  7/9  درصد

  9  33  65  71  29  فراواني  ثر بوده است؟ؤي نرم افزار رايانه مكارگيرهدر ب )43
62/2  04/1  

  3/4  9/15  4/31  3/34  0/14  درصد

در ايجاد مهارت تنظيم گزارش مالي و حسابداري  )44

 ثير داشته است؟أت

 5 9 69 76 48  فراواني
26/2  94/0  

  4/2  3/4  3/33  7/39  2/23  درصد

ريزي درسي تحليل اطالعات مورد نياز برنامهدر  )45

  ثر بوده است؟ؤمدرسه م

  3  30  67  80  27 فراواني
53/2 94/0 

 4/1 5/14 4/32 6/38 0/13  درصد

ي مدرسه يا در مهارت سنجش نيازهاي آموزش) 46

  ؟ثر بوده استؤسازمان م

 9 33 85 63 17  فراواني
78/2  96/0  

 3/4 9/15 1/41 4/30 2/8 درصد

در ايجاد مهارت كاربرد اينترنت و پست الكترونيكي  )47

 ثر بوده  است؟  ؤم

  9  40  52  65  41  فراواني
57/2  13/1  

  3/4  3/19  1/25  4/31  8/19  درصد

ل ئحل مسا برايمشاوره دادن مهارت انجام  )48

  افزايش داده  است؟ را فراگيران

  8  56  73  50  20 فراواني
91/2 02/1 

  9/3  1/27  36  2/24  7/9  درصد

 14 65 81 38 9  فراواني  را افزايش داده است؟ كارهاي پژوهشي شما )49
18/3  95/0  

 8/6 4/31 1/39 4/18 3/4  درصد

ثر ؤآموزشي توسط شما م فناوريكارگيري هدر ب) 50

  بوده است؟

  11  41  84  50  21 فراواني
86/2  02/1  

  3/5  8/19  6/40  2/24  1/10  درصد

مهارت ارزشيابي آموزشي شما از محيط آموزشي را  )51

 افزايش داده است؟

  4  43  77  72  11  فراواني
79/2  89/0  

  9/1  8/20  2/37  8/34  3/5  درصد

توانايي ترجمه متون تخصصي شما را افزايش داده  )52

  است؟

 13 51 67 44 32  فراواني
85/2 14/1 

  3/6  6/24  4/32  3/21  5/15  درصد

ريزي درسي شما را افزايش داده توانايي برنامه )53

 است؟

 8 39 70 74 16  فراواني
75/2  97/0  

  9/3  8/18  8/33  7/35  7/7  درصد

ريزي آموزشي شما را افزايش داده توانايي برنامه )54

 است؟

 9 37 75 71 15 فراواني
78/2  97/0  

  3/4  9/17  2/36  3/34  2/7  درصد

 10 33 50 65 49  فراواني توانايي كارآفريني شما را افزايش داده است؟) 55
47/2  15/1  

 8/4 9/15 2/24 4/31 7/23  درصد

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

  133  1390،  62شماره ،عاليريزي در آموزشوهش و برنامهپژلنامه فص
 

 

 

كارهاي دادن  افزايش انجام« هايبيشترين ميانگين مربوط به گويه 5 هاي جدول اساس يافته بر   

 و 98/2 با ميانگين» مكاتبات اداري دادن افزايش توانمندي در انجام« و  18/3با ميانگين » پژوهشي

و  26/2با ميانگين » مهارت تنظيم گزارش مالي و حسابداري«هاي كمترين ميانگين مربوط به گويه

 و واريانس آن 74/2 ميانگين كل اين مؤلفه. بوده است 47/2با ميانگين  »افزايش توانايي كارآفريني«

  . محاسبه شده است 68/0

  
  مقايسه ميانگين نمرات مؤلفه هاي پژوهش - 6جدول

  واريانس  ميانگين  هالفهؤم

  63/0  8229/2  نياز علمي

  74/0  9652/2  نياز فردي

  78/0  8570/2  نيازاجتماعي

  68/0  7459/2  نياز شغلي

         

با ميزان تطابق برنامه درسي رشته  تباطرادانشجويان در  هاينظر كهدهد نشان مي 6 نتايج جدول   

مؤلفه . شغلي يكسان نبوده است ريزي آموزشي با نيازهاي علمي، فردي، اجتماعي ومديريت و برنامه

اما . كمترين بوده است74/2با ميانگين » نيازشغلي«بيشترين و مؤلفه  96/2با ميانگين » نياز فردي«

  از نظر دانشجويان برنامه درسي رشته  با  ،؛ بنابرايننبوده است ها در حد متوسطكدام از ميانگينهيچ

  .كدام از نيازهاي چهارگانه در حد مطلوب انطباق ندارندهيچ

  

هايي را به نظر شما در زمينه نيازهاي علمي دانشجويان چه گويه: سؤال اول مصاحبه

قرار ريزي آموزشي مد نظر بايد در برنامه درسي رشته  كارشناسي مديريت و برنامه

 داد؟

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  درصد  فراواني  گويه

  %100  20  دانش روز رشته در جهان

  %90  18  وري اطالعات و ارتباطاتفنا

  %100  20  زبان تخصصي

  %18  1  مهارتهاي پژوهشي

  %50  10  دانشهاي تخصصي مورد نياز رشته

  %75  15  خالقيت و نوآوري
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هايي را دانشجويان چه گويه به نظر شما در زمينه نيازهاي فردي :سؤال دوم مصاحبه

ريزي آموزشي مد نظر قرار بايد در برنامه درسي رشته  كارشناسي مديريت و برنامه

 داد؟

     

  

  

  

  

  
  

هايي به نظر شما در زمينه نيازهاي اجتماعي دانشجويان چه گويه: سؤال سوم مصاحبه

ريزي آموزشي مد نظر قرار را بايد در برنامه درسي رشته كارشناسي مديريت و برنامه

  داد؟

 

 

 

  

  

  

  
  

هايي به نظر شما در زمينه نيازهاي شغلي دانشجويان چه گويه: مصاحبهسؤال چهارم 

ريزي آموزشي مد نظر قرار را بايد در برنامه درسي رشته  كارشناسي مديريت و برنامه

  داد؟

  

  

  

 

 

  

 

 

  درصد  فراواني  گويه

  %95  19  توجه به تفاوتهاي فردي
  %60  12  استقالل فكري، قدرت تصميم گيري  

  %60  12  قدرت نقادي
  %40  8  بهبود نگرشخوشبيني و اميد، نگرش مثبت به زندگي و 

  %35  7  شناخت منطقي از خود و ارزيابي خود
  %10  2  بهبود روابط بين فردي

  درصد  فراواني  گويه

  %100  20  جهاني شدن
  %80  16  جامعه پذيري

  %35  7  روحيه انتقادگري و انتقاد پذيري
  %65  13  مهارتهاي اجتماعي و سياسي

  %10  2  تقويت هوش هيجاني و اجتماعي
  %55  11  روحيه پاسخگويي، مسئوليت پذيري

  %5  1  توجه به ارزشهاي دموكراتيك

  درصد  فراواني  گويه

  %100  20  آشناسازي دانشجويان با بازار شغلي
  %90  19  كارآموزي و اضافه شدن واحدهاي درسي عملي

  %85  17  كارآفريني
  %80  16  توانايي كاربرد علوم نظري در عمل
  %20  4  توانايي اجراي تحقيقات آموزشي

  %15  3  ترجمه متون تخصصي
  %20  4  يكاربرد نرم افزارهاي رايانه و اينترنت و پست الكترونيك

  %5  1  نگرش و توان پذيرش تغييرات شغلي
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 هاي اساسي پژوهشمؤلفه خصوصدانشجويان در  هايميانگين نظردر خصوص سؤال پنجم تحقيق،    

جنسيت، سن، نوبت تحصيلي، مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و ( اساس متغيرهاي دموگرافيك بر

تمام افراد شركت كننده در  ،طوركليهب. مالحظه نشد هاتفاوت چشمگيري در نظر مقايسه شد و) دانشگاه

ريزي آموزشي با نيازهاي مورد نظر اين تحقيق توافق داشتند كه برنامه درسي رشته مديريت و برنامه

  .از پرورش دانش آموخته كارآمد عاجز است ،طوركليو به يستدانشجويان منطبق  ن

 

  گيريبحث و نتيجه

ها به سؤالدست آمده، به هر كدام از شد كه با توجه به نتايج به بررسياساسي  سؤالدر اين پژوهش پنج 

تا چه ميزان برنامه درسي رشته كارشناسي مديريت و  (اول سؤال خصوصدر  .شوداختصار پرداخته مي

 كه هاي مربوط نشان دادها و يافتهداده )؟استريزي آموزشي با نيازهاي علمي دانشجويان منطبق برنامه

ريزي آموزشي با نيازهاي علمي دانشجويان برنامه درسي رشته كارشناسي مديريت و برنامه ميزان انطباق

دانش «مربوط به  پاسخهابيشترين ميانگين نمره  2 هاي جدول اساس يافته بر. استكمتر از حد متوسط 

هاي يافته. بوده است 3با ميانگين » ضرورت رشته شناخت اهميت و«و   16/3با ميانگين » روانشناختي

 چرا كه در آن ،همسو با اين نتايج است) Poorhaghighizadeh, 2000(پژوهش پور حقيقي زاده 

مقوله  ،ريزي آموزشي در تشخيص اهميت و فايده دروسرشته مديريت و برنامهآموختگان دانش پژوهش

در هر رشته  ،هر حالبه . انداي و روانشناختي را داراي بهترين رتبه دانستهدانش و مهارتهاي مشاوره

كه برنامه درسي  شودضمن ارائه اطالعات، بر اهميت و ضرورت رشته تأكيد تا شود تحصيلي تالش مي

 ميانگين مذكور در واقع، نشان. موفق بوده است) 16/3با ميانگين (رشته در اين خصوص به طور نسبي

  .كافي دانشجويان از رشته استنارضايت  دهنده

با ميانگين » هاي درسي كشورهاي پيشرفتههمخواني با برنامه«هاي مربوط به گويهكمترين ميانگين    

همسو با اين نتايج . بوده است 37/2با ميانگين» آشنايي با نظامهاي آموزشي جهان« و 27/2

ريزي آموزشي نقاط ضعف برنامه درسي رشته مديريت و برنامه ترينمهميكي از ) Arefi, 2004(عارفي

هاي پژوهشهايي كه در يافته. آشنايي با وضعيت كنوني نظامهاي آموزشي جهان دانسته استنارا 

از  ،با اين نتيجه همسوست نيز هاي دانشگاهي صورت گرفته استهاي درسي ساير رشتهخصوص برنامه

هاي برنامه ايي نداشتندر پژوهشهاي خود از كار) Fazeli, 2000(و فاضلي ) Wan, 1994(جمله ون

 هاي تحصيلي يادتوجهي به شرايط جديد، نوآوريها و پيشرفتهاي اخير رشتهدليل بيعالي بهدرسي آموزش

اكثريت مصاحبه شوندگان بر لزوم . مصاحبه شوندگان همخواني داردها با نظر كه اين يافته نداهكرد

ناسب با رشته و اختصاص سرفصلهاي درسي رشته به آشنايي دانشجويان با نرم افزارهاي تخصصي مت

گيري از آنها تأكيد داشتند و معتقد بودند كه بايد آشنايي با موتورهاي جستجو و نحوه بهره ،همچنين

فتحي . وري اطالعات و ارتباطات را در دانشجويان فراهم سازدامندي از فنبرنامه درسي رشته توان بهره

هم در پژوهش خود  )Fathi Vajargh and Azadmanesh, 2007: 68(واجارگاه و آزاد منش 
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تشويق دانشجويان  به استفاده از امكانات مناسب فناوري اطالعات و ارتباطات در انجام دادن تكاليف 

دانش آنها در اين زمينه را مطرح تحصيلي و باال بردن رغبت و - درسي و فعاليتهاي مختلف آموزشي

پژوهش خود افزايش سواد كامپيوتري در ) Lonberg, 2001(لونبرگ ، خصوصدر همين . اندهكرد

خالقيت هم از جمله . عالي را بسيار مهم دانسته استهاي درسي آموزشدانشجويان از طريق برنامه

 ,Behrozi)بهروزي ،همچنين. هايي است كه مصاحبه شوندگان بر ضرورت آن تأكيد داشتندگويه

در ) Sternberg and Lubart, 1995(و استرنبرگ و لوبارت ) Arefi, 2004(، عارفي(2005

مصاحبه شوندگان بر لزوم  ههم.  اندكردهعالي تأكيد پژوهشهاي خود برگسترش تفكر خالق در آموزش

    در )Arefi, 2004(عارفي ،همچنين. توجه به زبان تخصصي در برنامه درسي رشته تأكيد داشتند

تهاي مكالمه و نگارش در دانشجويان تأكيد و پرورش مهار نامه خود بر آموزش زبانهاي خارجيپايان

هم مطالعه زبانهاي خارجي در برنامه ) Ratcliff and Garcia, 1996( راتكليف و گارسيا. است ردهك

  .عالي را ضروري دانسته انددرسي آموزش

ريزي آموزشي با يت و برنامهتا چه ميزان برنامه درسي رشته كارشناسي مدير(دوم سؤالخصوص در    

ميزان انطباق برنامه درسي رشته كه  هاي مربوط نشان داديافته )؟استهاي فردي دانشجويان منطبق نياز

 بر. استريزي آموزشي با نيازهاي فردي دانشجويان كمتر از حد متوسط كارشناسي مديريت و برنامه

انطباق با موقعيتها افزايش «هاي مربوط به گويه پاسخهابيشترين ميانگين نمره  3هاي جدول اساس يافته

با  ،به هر حال. بوده است 22/3با ميانگين» افزايش مسئوليت پذيري«و  26/3با ميانگين » و افراد جديد

در . شودبا محيط آموزشي متفاوتي مواجه مي دانشجوگذر از دوران تحصيلي متوسطه و ورود به دانشگاه، 

گاهي متضاد  با تكاليف و انتظارات متنوع ورو شدن دانشجويان ه عالي روبهاي درسي آموزشبرنامه

همچنين، . شودهاي درسي مختلف به افزايش انطباق با موقعيتها و افراد جديد منجر ميدر زمينه استادان

خصوص هر دانشجو در و به شودرو ميه اي از مسئوليتهاي جديد روبفرد با ورود به دانشگاه با مجموعه

      به افزايش  ،در نتيجه و گيردو تكاليفي جديد را برعهده ميقبال هر واحد درسي مسئوليتها 

خود گوياي ميزان كم اثربخشي يادشده در هر حال، توجه به ميانگين . شودپذيري آنها منجر ميمسئوليت

  . استريزي آموزشي برنامه درسي رشته مديريت و برنامه

ترين پايين 60/2با ميانگين» افزايش خوشبيني« و 52/2با ميانگين» توجه به تفاوتهاي فردي«دو گويه    

در در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است كه بايد  )Boolman, 2001(بولمن. اندها بودهميانگين

به عالوه، . گرفت كارهب كه به تفاوتهاي يادگيرندگان توجه دارند، را روشهايي هاي درسي دانشگاهيبرنامه

اين خصيصه از طريق برنامه  ،حقيقت در. با اميد به آينده تقارن دارد خوشبيني ويژگي خاصي است كه

توان اين يابد و با توجه به برنامه درسي پنهان ميدرسي پنهان در دانشجويان افزايش يا كاهش مي

به اين خصيصه توجه نشده  شدهكدام از  پژوهشهاي بررسي در هيچ ،متأسفانه .را كنترل كردخصيصه 

برنامه درسي مورد در كه  ،مصاحبه شوندگان يكي از نيازهاي فردي مهم دانشجويان را ،همچنين .است

، ايجاد خوشبيني و اميد، نگرش مثبت به زندگي و بهبود نگرش دانشجو گرفته استبي توجهي قرار 
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تجزيه و تحليل پاسخهاي ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان گوياي آن است كه برنامه  .اندردهكعنوان 

 سرمد .ريزي آموزشي با نيازهاي فردي دانشجويان هماهنگي الزم را ندارددرسي رشته مديريت و برنامه

)Sarmad, 2000 (باره انطباق  نظر دانشجويان درتحقيق خود به اين نتيجه رسيده است كه  هم در

 كارانهم و دهنوروززا. ريزي با نيازهاي دانشجويان مثبت نيستعالي برنامههاي مصوب شوراي برنامه

)Norouzzadeh et al., 2006 (ها با نيازهاي مخاطبان را از جمله نبود ارتباط ميان محتواي رشته

مواردي را كه مصاحبه شوندگان معتقدند كه  .ندنداريزي درسي دانشگاهها ميبه برنامه شده انتقادات وارد

انطباق با نيازهاي فردي دانشجويان مورد  برايريزي آموزشي بايد در برنامه درسي رشته مديريت و برنامه

از توجه به تفاوتهاي فردي، افزايش  :نداعبارت ،شودمالحظه قرار گيرد و به كارآمدي فردي آنها منجر 

 گيري و قدرت نقادي؛ كوثري و نورورززادهتوان تجزيه و تحليل مسائل، استقالل فكري، قدرت تصميم

)Norouzzadeh and Kossary, 2010: 3( دانند كه از آموختگان موفق را كساني ميهم دانش

  ريزي، كار گروهي، اعتماد به نفس، گشايي، برنامه مهارتهايي چون نوآوري، خالقيت، مسئله

مهارتهاي حل مسئله از . پذيري، انعطاف پذيري، ريسك پذيري و خوش بيني برخوردار باشندمسئوليت

 ,Bollman) امه درسي ناديده گرفته شده است و بولمنجمله نيازهاي فردي ديگري است كه در برن

راتكليف و و  مسئلهبر توجه به مهارتهاي حل  در پژوهش خود(French, 2001) فرنچ  و (2001

هاي درسي بر حل مسئله و تفكر انتقادي در برنامه هم (Ratcliff and Garcia, 1996)گارسيا

  . اندتأكيد كردهعالي آموزش

ريزي آموزشي با تا چه ميزان برنامه درسي رشته كارشناسي مديريت و برنامه(سوم سؤال خصوصدر    

ميزان انطباق برنامه درسي كه  هاي مربوط نشان داديافته )؟استنيازهاي اجتماعي دانشجويان منطبق 

ريزي آموزشي با نيازهاي اجتماعي دانشجويان كمتر از حد متوسط رشته كارشناسي مديريت و برنامه

فراگيري «  هايمربوط به گويه پاسخهابيشترين ميانگين نمره  4هاي جدول اساس يافته بر. است

با توجه به . بوده است 12/3با ميانگين » توانايي فعاليت گروهي«و  18/3با ميانگين » ارزشهاي انساني

ول انساني و هاي درسي كشورمان با توجه به اصكنيم و برنامهاينكه ما در يك كشور اسالمي زندگي مي

كند، گويه مذكور از شود و در جهت ارتقاي ارزشهاي انساني و اسالمي حركت مياسالمي تهيه مي

  هدف آن كه محتواي برنامه درسي رشته با توجه به  .ميانگين نسبتاً بااليي برخوردار بوده است

ريزان آموزشي مسلمان و تربيت مديران و برنامه :عالي آن را عبارت دانسته است ازعالي آموزششوراي

متعهد مورد نياز وزارت آموزش و پرورش كشور، توانسته است حداقل در حد متوسط در جهت فراگيري 

با در نظر گرفتن  اينكه در » توانايي فعاليت گروهي«در خصوص گويه . دارد ارزشهاي انساني گام بر

صورت گروهي وجود دارد، اين درسي بهكارهاي دادن  عالي امكان انجامبرنامه درسي مؤسسات آموزش

فعاليتهاي  دادن دانشجويان رشته در خصوص انجام ،رشته هم از اين امر مستثنا نبوده است و در نتيجه

 ,Lonberg)لونبرگ ،(Boolman, 2001) همسو با اين مقوله، بولمن. اندگروهي تا حدي توانمند شده
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بر  (Phippen,1997)و پي پن   (Behar and Horenstein, 1995)و هورنشتاين ، بهار(2001

  . داشتند عالي تأكيدآموزش كارگروهي در برنامه درسي لزوم توجه به

ترين پايين 50/2با ميانگين» جامعه پذيري«و  48/2 با ميانگين» جهاني مسائللحاظ كردن «و گويه د   

جهاني اين است كه با توجه به  مسائلدليل اصلي پايين بودن ميانگين توجه به . اندميانگينها بوده

است و اساساً در سراسر  ردهكتغييرات و تحوالت سريع جهاني، برنامه درسي رشته سالهاست كه تغييري ن

جهان حاضر  مسائلبه ندرت اثري از توجه به  ،شودبرنامه درسي و دروس و كتابهايي كه تدريس مي

عالي هاي درسي آموزشدر بازنگري برنامه) Sang and Alex,1997(سانگ و آلكس . ديده شده است

هاي درسي بايد دانشجويان را براي سازگاري با تغييرات دنياي كنوني ابراز داشتند كه برنامه منظوربه

هم ) Pinar at el., 2004(و همكاران  پاينار .كنندايفاي نقشهاي اجتماعي و تعامل اجتماعي آماده 

ايده و جهتگيري اجتماعي باشد و معنا و مفهوم مردمساالري را  معتقدند كه برنامه درسي بايد متضمن

صلح، توسعه پايدار،  مسائلهم توجه به ) Teichler,1999(تيچلر . براي فراگيران شفاف سازد

اكثريت  .عالي دانسته استگيريهاي برنامه درسي آموزشكي از جهتدموكراسي و تقويت فرهنگي را ي

ريزي آموزشي كمترين هماهنگي كه برنامه درسي رشته مديريت و برنامهمصاحبه شوندگان معتقد بودند 

مبني بر توجه به مسئله  تالشيو انطباق را با نيازهاي اجتماعي آنها دارد و در برنامه درسي رشته هيچ 

   براياند كه در برنامه درسي رشته آنها اظهار داشته ،همچنين. جهاني شدن صورت نگرفته است

نيمي از . تالشي صورت نگرفته است است،ه يكي از نيازهاي مهم اجتماعي دانشجويان پذيري كجامعه

مصاحبه شوندگان معتقد بودند كه برنامه درسي رشته براي انطباق با نيازهاي اجتماعي دانشجويان بايد 

ايش پذيري، قانونگرايي و مشاركت را در ميان دانشجويان افزقادر باشد كه روحيه پاسخگويي، مسئوليت

  . بدهد

ريزي آموزشي با تا چه ميزان برنامه درسي رشته كارشناسي مديريت و برنامه(چهارم سؤالخصوص در    

ميزان انطباق برنامه درسي رشته  كه هاي مربوط نشان داديافته )؟استنيازهاي شغلي دانشجويان منطبق 

 بر. استريزي آموزشي با نيازهاي شغلي  دانشجويان كمتر از حد متوسط كارشناسي مديريت و برنامه

» كارهاي پژوهشي دادن افزايش انجام« هايبيشترين ميانگين مربوط به گويه 5هاي جدول اساس يافته

. بوده است 98/2با ميانگين» مكاتبات اداري دادن افزايش توانمندي در انجام« و  18/3با ميانگين 

ها و تحقيقات آموزشي در واحدهاي درسي مختلف دانشگاهي باعث افزايش پروژه جرايرويكرد جديد ا

ريزي آموزشي دانشجويان رشته مديريت و برنامه ،خوشبختانه. كارهاي پژوهشي شده استدادن  انجام

فعاليتهاي پژوهشي افزايش يافته است، هر  دادن و مهارت آنها در انجام اندنبوده اهم از اين قاعده مستثن

عالي ارائه بسياري هاي تحصيلي آموزشاز آنجا كه در دوره. چند كه كيفيت اين پژوهشها جاي بحث دارد

شود، آنها در خصوص انجام و به صورت كتبي به استاد تحويل داده ميانجام از تكاليف توسط دانشجو 

تر از سطح متوسط بوده ند، هر چند كه ميانگين آن پايينشود ميمكاتبات اداري تا حدودي توانمندادن 

افزايش توانايي «و  26/2با ميانگين»  مهارت تنظيم گزارش مالي و حسابداري«اما دو گويه . است
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فقط دو واحد نظري  داشتن احتماَال وجود. اندترين ميانگينها بودهپايين 47/2با ميانگين » كارآفريني

امه درسي رشته و عدم توجه كيفي و كاربردي به اين درس از داليل پايين بودن حسابداري در برن

 داشتن واقعيت اين است كه يك مدير آموزشي همانند ساير مديران نيازمند. استميانگين اين گويه 

چرا كه نظامهاي آموزشي هم مانند نظامهاي صنعتي،  است،مهارت در خصوص امور مالي و حسابداري 

مالي مواجه هستند؛ در حالي كه اعتقاد به لزوم تسلط داشتن يك مدير  مسائلاداري با بازرگاني و 

بنابراين، . آموزشي بر مهارتهاي مالي و حسابداري عمَال در مؤسسات آموزشي كشور وجود نداشته است

. شوداي به پرورش مهارتهاي مالي و حسابداري در برنامه درسي رشته الزم است كه توجه فزاينده

 تيچلر ،خصوص اين در .نيازهاي شغلي دنياي امروز، پرورش كارآفريني است ترينمهميكي از  ،مچنينه

)Teichler, 1999 (احمد زاده و)Ahmadzadeh, 2006( بر ضرورت توجه به پرورش كارآفريني  هم

 ردهكپيشنهاد ) Poorkarimi, 2005(پور كريمي. اندعالي تأكيد داشتههاي درسي آموزشدر برنامه

صورت مستقيم و با ارائه درسي با همين عنوان در دو بخش نظري و عملي است كه آموزش كارآفريني به

  .سازمان يابد

ريزي آموزشي را با نيازهاي شغلي مصاحبه شوندگان، برنامه درسي رشته مديريت و برنامه بيشتر   

ه نسبت به بسياري از نيازهاي شغلي دانستند و معتقد بودند كه برنامه درسي رشتنمي منطبق دانشجويان

كه برنامه درسي رشته در خصوص آشناسازي  بودند ردهكآنها عنوان . رشته بي توجه بوده است

قابليتها و مهارتهاي شغلي مورد  است دانشجويان با بازار شغلي رشته مذكور اصالً موفق نبوده و نتوانسته

هم با اين يافته همسوست كه ) Entezari, 2006(ريانتظانتايج پژوهش  .ايجاد كندآنها  نياز را در

. اندشغلي الزم موفق نبوده يعالي در كمك به دانشجويان براي احراز قابليتهاهاي درسي آموزشبرنامه

دانش آموختگان اين رشته در دوره  ،است كه در نهايتاظهار داشته هم ) Gooya, 2004:15(گويا 

مصاحبه شوندگان يكي از داليل عدم صالحيت . آورنددست نميكارشناسي توانايي زيادي براي اشتغال به

دانستند كه با و توانمندي شغلي دانشجويان رشته را كم بودن واحدهاي عملي و ساعات كارورزي مي

افزايش حيطه  )Kellaghan,1997(الگان ك .ردهمخواني دا) Vahedi, 1995(نتايج تحقيقات واحدي

هاي درسي محورهاي مناسب در راستاي بازنگري در برنامههاي درسي را از عملي و كاربردي برنامه

توجه بيشتر به پرورش  خود نامهدر پايان) Arefy, 2004(عارفي ،همچنين. عالي دانسته استآموزش

هاي عملي و كاربردي در برنامه درسي رشته مديريت و مهارتهاي تحقيق، تحوالت دنياي كار و جنبه

  .است ردهكريزي آموزشي را توصيه برنامه

دانشجويان با توجه به عوامل دموگرافيك مربوط به  هايبا بررسي نظر ارتباطدر جمع بندي كلي در    

هاي نياز علمي، نياز فردي و نياز اجتماعي و شغلي، آنچه بايد گفت اين است كه تمام افراد شركت مؤلفه

ريزي آموزشي با ميزان انطباق برنامه درسي رشته مديريت و برنامهكننده در اين تحقيق توافق داشتند كه 

د كه كرگونه قضاوت وان اينتمي ،و لذا كدام از نيازهاي دانشجويان از مطلوبيت برخوردار نبوده استهيچ

  .نداكردهها تقريباً به صورت همسان عمل دانشجويان در تمام مؤلفه
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  هاپيشنهاد

دست آمده، براي انطباق بيشتر برنامه درسي رشته مذكور با نيازهاي دانشجويان هاي بهبا توجه به يافته

ريزي آموزشي با برنامه نيازسنجي دقيق و جامع در خصوص اهداف رشته كارشناسي مديريت وضمن 

  : شودراهكارهاي زير توصيه مي توجه به نيازهاي علمي، فردي، اجتماعي و شغلي دانشجويان

 ،تحقق نيازهاي علمي دانشجويان به آموزش زبان انگليسي و پرورش مهارتهاي آن خصوصدر . 1

افزايش واحد  آموزشي،ريزي گنجاندن مباحث و موضوعات علمي جديد مرتبط با رشته مديريت و برنامه

تحقيقات  دادن در انجام ايافزارهاي رايانهو ترغيب استفاده از اينترنت و نرم درسي آشنايي با رايانه

بروز و ظهور آن در  منظوربهسازي دانشجويي و بر پرورش روحيه خالقيت در برنامه درسي و زمينه

  . دانشجويان بايد توجه شود

 تفاوتهاي فرديدي دانشجويان الزم است كه در برنامه درسي رشته به تحقق نيازهاي فر خصوصدر . 2

ريزي شود و در خوشبيني، اميد و نگرش مثبت به زندگي برنامه توجه شود و در جهت تقويت روحيه

به افزايش توان تجزيه و تحليل مسائل، استقالل فكري، قدرت تصميم گيري و قدرت  ،عين حال

   . نقادي دانشجويان توجه شود

وظايف  براي ادايسازي دانشجويان تحقق نيازهاي اجتماعي دانشجويان به آماده خصوصدر . 3

شهروندي با آگاه سازي از حقوق بشر، قوانين و مقررات اجتماعي، دموكراسي، صلح و ارزشهاي انساني، 

با  21جهاني شدن و توانمند سازي آنها براي مواجهه با پديده سده  مسائلآگاه سازي دانشجويان از 

  . پرورش يادگيرنده مادام العمر توجه شود

تحقق نيازهاي شغلي دانشجويان به افزايش واحدهاي عملي و كارورزي در برنامه درسي،  خصوصدر . 4 

ت توانمنديهاي شغلي مورد كارگيري رويكرد يادگيري پژوهش محور، تقويهبا بتأكيد بيشتر بر پژوهش 

 . كارآفرين توجه شود ريزي آموزشي و تربيتنياز دانش آموخته رشته مديريت و برنامه
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