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  مديريت آموزشيتدوين نشانگان، و ارزشيابي برنامه درسي رشته  :عالي
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  چكيده
 الگوي اساس بر مسئله حل بر مبتني درسي برنامه نشانگان تدوين هدف با حاضر اكتشافي آميخته پژوهش
 انجام شده تدوين نشانگان ساسا بر آموزشي مديريت رشته درسي برنامه كيفيت ارزشيابي و ]1[ كالين
 الگوي گانه نه عناصر براي نشانگر 36 خبرگان، با مصاحبه طريق از كيفي، مرحله در ابتدا. است شده

 338 توسط و تهيه اي پرسشنامه شده، تدوين نشانگان استفاده با كمي، مرحله در سپس .شد تدوين كالين
 حل بر مبتني درسي برنامه مهم نشانگان مطالعه ناي. شد تكميل آموزشي مديريت رشته استادان از تن

 مديريت رشته درسي برنامه ارزشيابي در شده تدوين مجموعه كاربست. است كرده معرفي را مسئله
هاي   فعاليت منابع، و مواد يادگيري،ـ  ياددهي راهبردهاي محتوا، اهداف، كه ستا آن از حاكي آموزشي
. هستند نامطلوب رشته اين در نياز مورد آموزشي فضاي و آموزشي انزم ي،بند  گروه ارزشيابي، يادگيري،

 در بيشتري ارزشيابي مطالعات مسئله، حل بر مبتني درسيهاي   برنامه به توجه و انگيزه ايجاد منظور به
  .شود انجام بايد ها زمينه و ها رشته ساير
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  مقدمه
 در ريشه و شده مطرح بيستم قرن اول نيمه در درسي برنامه ةحوز در مسئله حل رويكرد
 درسي برنامه غايي هدف رويكرد اين در. دارد 1گرا پيشرفت تربيت و تعليم و ديوئي آراي
 مشاركت يادگيري، رد معني درك رويكرد، اين در. است يادگيرنده قضاوت و تفكر رشد
 تأكيد موردگيري    تصميم و مطالب، فهم انتقادي، تفكرهاي   مهارت تقويت ها، يادگيري در

شامل  را وي نيازهاي و عالئق و ها خواست ها، گرايش كه يادگيرنده تجارب. است
 فعلي تجارب از رويكرد اين در. است رشد گذرگاه از عبور براي شروعي نقطه ،شود مي

 به علمي، يافته سازمان تجارب سوي به رشد، فرايند ابتدايي مراحل عنوان به وز،آم دانش
هاي   بنياد ترين مهم از برخي .]3 ،2[ شود مي زده پل رشد، فرايند انتهايي مراحل عنوان
 در دروني رغبت و انگيزه« از نداعبارت مسئله حل بر مبتني درسي برنامه نظري

 و تفكر از ناشي عقالني تربيت« ؛»شده كسب دانش يپايدار و معناداري« ؛»يادگيري
 در عقالني رشد جريان تسريع« ؛»يادگيري گوناگون اهداف به دستيابي« ؛»صحيح قضاوت

 كاربرد و يادگيري انتقال« ؛»محيط و فرد ميان شده برقرار تعادل خوردن برهم اثر
 كار اثر در يانديش ژرف رشد و علمي نگرش تقويت« ؛»تازه موقعيت در ها آموخته

 نتيجه در و يادگيرندگان شدن خودراهبر در تأثير« ؛»واقعي مسئله روي بر دقيق مطالعاتي
 ،4 ،2[» فراينديهاي   مهارت در بيشتر تسلط كسب« و» مداوم يادگيري بستر در حركت

5[.  
هاي برنامه درسي مبتني بر رويكرد حل مسئله   هاي گذشته، ارزشمندي مؤلفه  پژوهش

تأييد قرار داده و هر كدام از منظري خاص پيامدهاي اين رويكرد مهم را  را مورد
 ،]6[ يوئن و سو، الي، تيواري،هاي برخي از آنها نظير   بر طبق يافته. اند ه خاطرنشان كرد

 سولمون ،]11[ آلسيو ،]10[ آنيون ،]9[ ديكل و موزلو اوزترك، ،]8[ برگر باوم ،]7[ وود
                                                 
1. Progressivism 
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 ايجاد دانشجويان در شناختي درگيري مسئله، حل رويكرد بر مبتني درسي برنامه ]12[
در اين . هاي درسي است  تر از روش سنتي برنامه بخش براي آنان لذت امر اين و كند مي

هاي آموزشي شركت   دانشجويان با استفاده از شيوه مباحثه، فعاالنه در فعاليت رويكرد
ر تجربيات زندگي واقعي به عنوان و نيز ذك هاكنند، و از طريق طرح مسائل و نظر مي

محركي براي تسهيل، بهبود و تعالي فرآيند يادگيري، مسئوليت يادگيري خود را به عهده 
مي موجبكه  است گروهي مشاركت توسعه از پيامدهاي ديگر اين رويكرد،. گيرند مي
 به علمم رويكرد، اين در .]13 ،10 ،9[ يابد ارتقا دانشجويان انتقادي تفكر مهارت شود
 را اشتراكي دانش از اي هسته يادگيرندگان همه و گروهي مشاركت كننده تسهيل عنوان
 دانش، خلق و فهم وجو، جست   مهم امر در هم با دانشجويان و استاد. كنند مي ايجاد

 حل بر مبتني آموزشي روش مؤلفه اين، بر عالوه .]13 ،10 ،8[ دارند كامل مشاركت
 عملكرد و دانشجويان نقادانه تفكر تقويت جهت در كوششيرسي، هاي د  برنامه در مسئله
 ،15 ،14 ،9[ است سنتيهاي   شيوه با مقايسهدر  باال سطح شناختي سطوح در آنان بهتر
16، 17، 18، 19[.  

 كه معتقدند ،]21[ اديگر و ،]20[ يئو و روگنز، اشميت، ،]17[ همكاران و آلن
 منظم مطالعه به فراگيران و است مسئله حل بر نيمبت يادگيري در محركه نيروي» عالقه«

 باورند اين بر خصوص اين در و است خودراهبر صورت به يادگيري. شوند مي تشويق
 درسيهاي   برنامه در اساسي بايد يك انگيز، رغبت و دار هدف يادگيريهاي   فرصت كه

يادگيري در  تجربه كه كند مي بيان خود مطالعه ازگيري    نتيجه در ،]11[ آلسيو .است
 سازي آماده براي تواند مي كارشناسي، مقطع در مسئله حل بر مبتنيبرنامه درسي 

 موقعيت آن در كه شغلي هايفرصت و ارشد كارشناسي در موفقيت براي دانشجويان
 ذكرشده، پيامدهاي تمام از حمايت در. باشد كننده كمك گيرد، مي صورت مشكل حل
 رسيدند نتيجه اين به فراتحليل، ومند  نظام مروري مطالعه يك در ،]18[ همكاران و كنگ
 را دانشجويان مؤثر، يادگيري رويكرد عنوان به حل مسئله در برنامه درسي، رويكرد كه
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 ،تفكر مهمهاي   مهارت توسعه به و كند؛ مي تشويق خودآموز يادگيرندگان عنوان به
 درسي برنامه كه دارد وجود واهديش نيز آنان زعم به. كند مي كمك گروهي كار رهبري،
   .كند مي كمك آنها به دانشجويان انتقادي تفكر بهبود براي مسئله حل بر مبتني

  
  مسئله بيان

 است؛ برخوردار اي ويژه جايگاه از دانشگاهي،هاي   رشته درسي برنامه كيفيت بررسي
 كيفيت و وري هرهب به تا باشد چگونه كشور نياز مورد انساني نيروي تربيت كيفيت اينكه
 بينجامد، تحصيلي مختلف سطوح در آموزش بهبود نتيجه در و آموزشيهاي   سازمان در
 در موجودهاي   ضعف جبران خصوص، اين در. است وابسته درسي برنامه كيفيت به

 به ناچيز توجه چونهاي   ضعف. است سخت بسيار دانشگاهي درسيهاي   برنامه
 و دانشجويان ميان پژوهشي تعامل نبود گروهي، كار ل،فعا مشاركتي، عملي،هاي   روش

هاي   توانمندي ارزشيابي نامناسب روش پژوهش،ريزي     برنامه و مديريت ندادن آموزش
 استادان بودن كم و شناسي روش عملي تمرين بر كم بسيار تأكيد دانشجويان، پژوهشي
 نفس به اعتماد و نگيزها سخنراني، روش از حد از بيش استفاده حوزه، اين در متخصص

 پژوهشي نيازهاي به ناچيز توجه شناسي، روش به دانشجويان منفي نگرش و كم
 برنامه داشتن براي گرايانه اصالح و موشكافانه نگاه ضرورت بر...  و آينده، در دانشجويان

 در ضرورت اين و است افزوده دانشگاهيهاي   رشته در مسئله حل بر مبتني درسي
 آموزشي مديريت گرايش ويژه به تربيتي علومهاي   رشته در ويژههب و كشوري ها  دانشگاه
هاي   هاست كه به عنوان گرايشي مهم از گرايش اين گرايش سال .شود مي احساس بيشتر

نور و غيرانتفاعي، به  هاي كشور اعم از دولتي، آزاد، پيام  رشته علوم تربيتي، در دانشگاه
هاي مختلف، اين گرايش   ايد بتوان گفت كه در ميان گرايشش. تربيت دانشجو مي پردازد

خود اختصاص داده است و در هر سه مقطع دانشجو ه حجم بيشتري از داشجويان را ب
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هدف اصلي اين رشته بهبود آموزش و يادگيري از طريق تربيت مديران كارآمد . پذيرد مي
البته . ]22[ استعالي هاي آموزشي اعم از آموزش و پرورش و آموزش   براي سازمان

ديدگاه كاملتري داشته و تربيت مديران و كارشناسان آموزش منابع  ها برخي از دانشگاه
جه به جايگاه وبا ت. اند هاي غيرآموزشي را به اين رشته مربوط ساخته  انساني در سازمان

 برنامه عناصر تماميله در ئحساس اين رشته در كشور ضروري است كه رويكرد حل مس
ست كه ا اما سؤال اساسي در اين خصوص اين. گيرد قرار توجه مورد رشته اين رسيد

  ند؟ ا عناصر برنامه درسي كدام
كه در آن، عمالً تنها به سه عنصر يعني  كند تعريفي از برنامه درسي ارائه مي ]1[واكر 

يلر به همين ترتيب، تا. دهي محتواي يادگيري اشاره شده است ها، محتوا و سازمان هدف
عناصر  ]1[چهار عنصر هدف، محتوا، روش و ارزشيابي را پيشنهاد مي كند؛ و تابا  ]1[

ها، محتوا، سازماندهي محتوا، تجربيات  چهارگانه تايلر را به هفت عنصر نيازها، هدف
با وجود اين، براي  .دهد يادگيري، سازماندهي تجربيات يادگيري و ارزشيابي گسترش مي

هاي برنامه   تري از مؤلفه هاي درسي، شايسته است فهرست جامع  مهدرك بهتر كيفيت برنا
شايد معروفترين برداشت ارائه شده از عناصر برنامه . درسي را مورد توجه قرار دهيم

ريزي     عنصر به تشريح برنامه 9باشد كه در قالب  ]1[بندي كالين   الگوي طبقهدرسي، 
هاي تدريس، هاي يادگيري، روشتوا، فعاليتعنصر اهداف، مح او نه. درسي پرداخته است

بندي را به عنوان عناصر تشكيل   مواد و منابع يادگيري، ارزشيابي، زمان، فضا و گروه
  . كنددهنده برنامه درسي معرفي مي
هاي درسي، تاكنون نشانگرهاي   رغم اهميت آنها در برنامهبهبا توجه به اين عناصر و 

اين شكاف دانشي در . رويكرد حل مسئله تدوين نشده استهم با توجه به  هر عنصر آن
بر اين . ويژه در رشته مديريت آموزشي بيشتر نمايان استههاي علوم تربيتي ب  رشته
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برنامه درسي مبتني بر حل  اولين مسئله پژوهش شناسايي و تدوين نشانگان ،اساس
 در كه اهميتي رغم به كشور دانشگاهي نظام در. مسئله براي رشته مديريت آموزشي است

 دارد وجود محدوديت آن كاربرد در شود، مي داده مسئله حل رويكرد به نوشتار و گفتار
 كتاب مطالب دريافت و خواندن به اغلب دانشجو كه هستيم روهروب مسئله اين با و

 در بازنگري ،اساس اين بر. پردازد مي امتحان موقعيت در هاآن دادن پس و درسي
هاي   برنامه ارزشيابي مستلزم امر اين و است ناپذير اجتناب اولويتي درسي هاي  برنامه
 لحاظ به و عالي، آموزش درسيهاي   برنامه ارزشيابي ضرورت به عنايت با. است درسي
 اين توسعه نيز و بهسازي شد، ذكر آموزشي مديريت رشته خصوص در پيشتر كه اهميتي
 پژوهش ديگر مسئله بنابراين. است درسي مهبرنا در كيفيت ارزشيابي مستلزم رشته،
 رويكرد از يمند بهره لحاظ به آموزشي مديريت رشته درسي برنامه كه ستا اين حاضر
  دارد؟ كيفيتي چه مسئله حل

 درسي برنامه نشانگان تدوين حاضر پژوهش اصلي هدف شده، مطرح مسائل اساس بر
 رشته درسي برنامه كيفيت يارزشياب و كالين الگوي اساس بر مسئله حل بر مبتني

 يادشده، هدف تحقق جهت در .است شده تدوين نشانگان اساس بر آموزشي مديريت
  .است گرفته قرار توجه مورد اساسي سؤال سه

 كالين الگوي اساس بر مسئله حل بر مبتني درسي برنامه عناصر نشانگان .1
   ند؟ا كدام

 لحاظ به و است گونهچ آموزشي مديريت رشته در شده تدوين نشانگان كيفيت .2
  شوند؟ مي يبند  رتبه چگونه كيفيت

                                                 
  23[نشانگان، مشخصه ها و يا جنبه هاي روشن، قابل اندازه گيري، كمي و كيفي در هر عنصر مي باشند[. 
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 آموزشي مديريت رشته در كالين درسي برنامه الگوي گانه نه عناصر از يك هر .3
 شود؟ مي مرتب چگونه مسئله، حل رويكرد از يمند بهره كيفيت لحاظ به

  
  شناسي روش

 حاضر، پژوهش فياكتشا ماهيت چنينمه و دارد 1آميخته پژوهش كه مزايايي به توجه با 
 در. شد داده تشخيص مناسب حاضر پژوهش در كاربرد براي اكتشافي آميخته رويكرد
 توصيف روشي عنوان به اكتشافي آميخته روش پژوهش، شناسي روش به مربوط ادبيات

 را خود كيفيهاي   داده كيفي، رويكرد كاربست با پژوهشگر آن اساس بر كه كند مي
 بخش كيفي، بخش در شده فراهمهاي   داده از استفاده با آن از پس و كند مي گردآوري

 و است كمي بخش بايست پيش كيفي بخش ديگر بيان به. دهد مي انجام را پژوهش كمي
هاي   داده ابتدا نيز پژوهش اين در. ]24[ بود نخواهد ممكن كمي بخش انجام آن بدون
 شده گردآوري كميهاي   داده و تهيه پرسشنامه آنها اساس بر و است شده گردآوري كيفي
 پديده كه رودمي كار به زماني اكتشافي تركيبي طرح كه است شده بيان همچنين .است
 شودمي بررسي  جديدي زاويه از اينكه يا است نگرفته قرار مطالعه مورد قبالً نظر مورد

 فتهگر انجام قبالً ارزيابي كيفيت برنامه درسي بحث گرچه نيز پژوهش اين در. ]25[
 بر مبتني درسي برنامهابعاد و نشانگان  مورد دربه طور تفصيلي  كه منظر اين از است،
هاي درسي در   كاربست رويكرد حل مسئله در ارزشيابي كيفيت برنامه و مسئله حل

انجام نشده  جامعي پژوهش مديريت آموزشيرشته ويژه در مورد ايران، به آموزش عالي
  . توجيه است ، كاربست اين روش قابلاست

                                                 
1. Mixed research 
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. است شده انجام 1»داده از برخاسته نظريه« رويكرد بر مبتني پژوهش اين كيفي بخش
جاي ه دهد تا ب استقرايي و اكتشافي است كه به پژوهشگر امكان مي روشي روش، اين

هر . هاي موجود خود به تدوين نظريه و گزاره مبادرت ورزد  و گزاره ها اتكا به نظريه
هاي   اي مستند از داده شود بر زمينه كه بر اساس اين روش تدوين مي اي نظريه و گزاره

تأمل در مورد اين روش كه در ادبيات مرتبط بيان  نكته قابل. واقعي بنيان نهاده شده است
روشي است براي كسب شناخت  داده از برخاسته نظريه رويكردست كه ا شده اين

آنها پژوهش جامعي انجام نشده و دانش  در مورد پيرامون موضوع يا موضوعاتي كه قبالً
 در. است حاضر پژوهش با منطبق نكته اين .]26[موجود در آن موضوع محدود است 

 )ابعاد و نشانگان(هاي  گزاره واقعيهاي   داده دل از كيفي بخش در نيز پژوهش اين
به روش  نيز پژوهش كمي بخش. گيرد مي در برنامه درسي شكل حل مسئله رويكرد

شده  تدوين نشانگانيفي ـ پيمايشي، برنامه درسي رشته مديريت آموزشي بر اساس توص
  . در بخش كيفي، ارزشيابي شد

 كيفي بخش در مطالعه مورد جامعه آموزشي مديريت رشتهخبرگان و متخصصان 
 گيرينمونه روش از استفاده با ابتدا ،بخش اين در. است داده تشكيل را پژوهش

 بهترين و بيشترين كه شدند انتخابمتخصصاني  مذكور جامعه از ابتدا 2»هدفمند«
 مورد نمونه 3»برفيگلوله« گيرينمونه روش از استفاده با سپس. داشتند را اطالعات
 21 مجموع در تا يافت ادامه اطالعاتي 4اشباع مرز تاگيري    نمونه اين. شد تكميل بررسي
 استادان كليه كمي، بخش در نهمچني. شدند بررسي آموزشي مديريت متخصص و خبره

 را آماري جامعه اسالمي، آزاد و نور پيام دولتي،هاي   دانشگاه در مديريت رشته مدرسان و

                                                 
1. Grounded theory 
2. Purposeful sampling  
3. Snow-ball sampling 
4. Saturation 
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 با است، نبوده موجود خصوص اين در دقيقي آمار اينكه به توجه با. اندداده تشكيل
  . ندگرفت قرار بررسي مورد استادان از تن 338 دردسترسگيري    نمونه روش كاربست
در . است شده استفاده »شده هدايت نيمه« مصاحبه از كيفي بخش در ،پژوهش اين در

هر يك از عناصر بر اساس سؤال  9نويس سؤاالت مصاحبه با  پيشتهيه سؤاالت ابتدا 
 9را در خصوص  حل مسئلهبر مبتني  نشانگانتهيه شد كه  ]1[گانه الگوي كالين  نه

 منابع، و مواد يادگيري، ـ ياددهيهاي   راهبرد محتوا، هدف، :عنصر برنامه درسي
 ،فضا و زمان، فرگيران، يبند  گروه ارزشيابي،هاي   روش فراگيران، يادگيريهاي   فعاليت

براي  »محتوايي روايي«طريق  از مصاحبهنويس سؤاالت  پيش .دادند مي مورد هدف قرار
 حل بر مبتني درسي برنامه عناصرمطابقت با سؤال اول تحقيق مبني بر اينكه نشانگان 

 ، بر اساس منابع نظري بررسي و بدين ترتيبند؟اكدام كالين الگوي اساس بر مسئله
 36 ةپرسشنام يك كمي بخش در استفاده مورد ابزار اما. آماده شد نهايي اجراي براي
 پرسشنامه روايي مينأت در. است بوده ليكرت ايدرجه 5 مقياس در ساخته محقق ايگويه
 آلفاي ضريب پرسشنامه پايايي بررسي در. گرفت قرار توجه مورد محتوايي روايي نيز

 ،89/0 يادگيري، ـ ياددهيهاي   راهبرد ،94/0 محتوا، ،90/0 هدف، عنصر براي كرونباخ
 ،86/0 ارزشيابي،هاي   روش ،83/0 فراگيران، يادگيريهاي   فعاليت ،87/0 منابع، و مواد
  . شدمحاسبه  87/0 فضا، و ،8/0 زمان، ،79/0 فرگيران، يبند  گروه
 محتوا تحليل روش از استفاده با پژوهش اول سؤال به پاسخ در و كيفي بخش در
به اين  كدگذاريدر كار روال  .اند ه شد تحليل و كدگذاري ها،مصاحبه از حاصل هايداده

س و سپس بر اسا گرفتبرداري صورت  يادداشت ها مصاحبه ازترتيب بود كه ابتدا 
و در  يافتبندي اوليه و متمركز، كدهاي به موارد مشابه اختصاص   تشابهات و با كد
دهنده عناصر برنامه درسي مورد هدف در اين  تشكيل و نشانگان ها لفهؤنهايت تبديل به م

 از استفاده با پژوهش، سوم و دوم سؤال به پاسخ در و كمي بخش در اما .اند ه شدپژوهش 
خي آزمون( استنباطي و توصيفي آماريهاي   روش از ،PASW Statistic 18 افزار نرم
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 و نشانگان از يك هر كيفيت مورد در قضاوت براي. است شده استفاده) فريدمن و دو
 ميانگين عنصر و نشانگر هر براي. است شده استفاده بخشي سه قضاوت طيف از عناصر

 مطلوب نسبتاً سطح در 34/2 تا 66/3 بين ،)1 امتياز با( نامطلوب سطح در 1 تا 33/2 بين
  .است شده ارزشيابي) 3 امتياز با( مطلوب سطح در 66/3 تا 5 بين و) 2 امتياز با(

   
  هايافته
 عناصر براي نشانگر 50 ابتدا شد ذكر كه همانگونه پژوهش اول سؤال به پاسخ براي
 در و گرفت قرار تحليل مورد مجدداً نشانگان اين. شد شناسايي كالين الگوي گانه نه

 درسي برنامه عنصر 9 قالب در نشانگر 36 تكراري موارد حذف يا تلفيق از پس نهايت
 جدول( عناصر و) 9 تا 1 جداول( نشانگرها اين) 9 تا 1 جداول( شد بنديطبقه و نهايي

 آن به پژوهش سوم و دوم سؤاالت كه اند ه شد ارزشيابي پژوهش كمي بخش در) 10
  . اند ه پرداخت
 هاينظر داري معني دو خي آزمون از استفاده با پژوهش، دوم سؤال به خپاس در
 مورد داري معني لحاظ به شده تدوين نشانگان زا هريك باره در آموزشي مديريت استادان
 عنصر هر در نشانگان فريدمن آزمون از استفاده با نهايت در و گرفت قرار آزمون
 شد بررسي دوخي آزمون از استفاده با يندب  اولويت اين معناداري و شدند يبند  رتبه

  ).9 تا 1 جداول(
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 آموزشي مديريت رشته درسي برنامه در آن نشانگان و اهداف عنصر كيفيت .1 جدول
  كمي بخش در آنها بنديرتبه و معناداري آزمون/ 

 اهداف عنصر نشانگان
  رتبه ترتيب به

 سطوح پاسخ

χ2 
(df=4) 

ين
انگ

ه مي
 رتب

χ2 
(df=3) 

 يتكيف

1 2 3 45 

وب
مطل

نا
وب  

مطل
بتاً 

نس
 

وب
مطل

 

  فراواني مشاهده شده

 تناسب ميزان) 1
 درسي برنامه اهداف

 مسائل و نيازها با
 واقعي؛ محيط

53  130  106  48  1  153.86  3.17  

282.05  

 2.45  

 اهداف تحقق ميزان )2
 افزايش: نگرشي
 كنجكاوي و اشتياق
 تفكر، و پژوهش براي

 تقويت
 پذيري، مسئوليت
 حقوق رعايت
 گذاري ارزش ديگران،

 در و ديگران كار به
 در عدالت گرفتن نظر

  ؛گفتگو و بحث

77  215  20  25  1  448.69  2.55  1.99   

 اهداف تحقق ميزان )3
 ادراك: شناختي
 مقايسه مطلب، صحيح

 ارتباط درك نظريات،
 درك مطالب، ميان

هاي   فراورده وها فرايند
 ششكو از ناشي
 استنتاج، فردي، خالق

 ارزيابي؛ و استدالل

107  192  34  4  1  394.04  2.30  1.82   
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 اهداف تحقق ميزان )4
 توسعه و رشد: مهارتي
 فراينديهاي   مهارت
 دقيق، مشاهده چون

 و گردآوري
 ها، داده دهي سازمان
 بررسي متغيرها، تعيين
 كردن، تبيين ها، فرضيه

 كردن؛ استنباط و
 و پژوهش
 توسعه انديشي، ژرف

 عمليهاي   مهارت
 نحوه و ابزار ساخت(

 و ؛)آن از استفاده
 توانايي رشد همچنين
 تفكر( انتقادي تحليل

 طور به استدالل و
 فراهم مستقل

 .)شود مي

146  177  13  1  1  443.30  1.98  1.62   

   1.97  اهداف عنصر كلي كيفيت

 P<0.01 67.6=انتظار مورد فراواني

 نشانگان ارزشيابي به مربوطهاي   يافته شود، مي مالحظه 1 جدول در كه گونه همان 
 در را مذكور نشانگان از يك هر كيفيت ميزان استادان كه دهد مي نشان اهداف عنصر
 اندكرده ارزشيابي پايين به متوسط معناداري طور به آموزشي مديريت رشته درسي برنامه

)0.01< P .(اند ه شد مرتب معناداري طورهب كيفيت يبترت به نشانگان اين همچنين 
)282.05  =χ2 ، 3  =df، 0.01< P(نظر در نشانگان اين اهميت ،اساس اين بر و ؛ 

 برنامه اهداف تناسب ميزان« نشانگر يبند  رتبه اين در كه طوري به است؛ متفاوت استادان
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 اهداف حققت ميزان« نشانگر و نخست رتبه» واقعي محيط مسائل و نيازها با درسي
 نسبتاً كه اول رتبه زيحا نشانگر از غير به. اند ه كرد كسب) آخر( چهارم رتبه» مهارتي
 اينكه به توجه با. اند ه شد ارزشيابي نامطلوب نشانگان ساير است، شده ارزشيابي مطلوب
 در ضعف وجود مبين يافته اين است؛ شده ارزشيابي نامطلوب اهداف عنصر كلي كيفيت
» مسئله حل بر مبتني اهداف« از يمند بهره لحاظ به آموزشي مديريت رشته يدرس برنامه
  .است

   



 مديريت بر آموزش سازمانها

 

140 

 

 آزمون/  آموزشيمديريت رشته درسيبرنامهدرآننشانگانومحتواعنصركيفيت .2 جدول
 كمي بخش در آنها بنديرتبه و معناداري

 محتوا عنصر نشانگان
  رتبه ترتيب به

 سطوح پاسخ

χ2 
(df=4) انگ

ه مي
رتب

ين
 

χ2 
(df=3) 

 كيفيت

1 2 3 4 5 

وب
مطل

نا
وب  

مطل
بتاً 

نس
 

وب
مطل

 

  فراواني مشاهده شده

پذيري انعطاف ميزان) 1
هاي   واحد محتواي
 نيازها با متناسب درسي

 به مربوط مسائل و
 جديدهاي   موقعيت
 واقعي؛ محيط

93  186 33 25 1 327.09  2.78 

102.92  

1.98   

پذيري انعطاف ميزان )2
هاي   واحد محتواي
 نيازها با متناسب درسي

 افراد؛ عاليق و

108  183  28  18  1  346.35  2.61  1.88   

ها موضوع هئارا ميزان )3
 و كاوشگرانه مسائل و

 كنجكاوانه؛

106  199  22  10  1  422.68  2.51  1.82   

حقايق تناسب ميزان )4
 در ملحوظ مفاهيم و

 با دروس محتواي
: چونهاي   مهارت
 انجام وريزي     برنامه
 ،گيري   تصميم و پروژه،
 پژوهش باز، مسئله حل
 تفكر انديشي، ژرف و

 .انتقادي

179  148  9  1  1  461.23  2.10  1.51   

   1.80 محتواعنصركليكيفيت

 P<0.01 67.6=انتظار مورد فراواني
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 كه دهد مي نشان )2 جدول( محتوا عنصر نشانگر 2 ارزشيابي به مربوطهاي   يافته
 مديريت رشته درسي برنامه در را مذكور نشانگان از يك هر كيفيت ميزان استادان
 اين همچنين). P >0.01( اندكرده ارزشيابي پايين به متوسط معناداري طور به آموزشي
 است معنادار آماري لحاظ به يبند  رتبه اين و اند ه شد مرتب كيفيت ترتيب به نشانگان

)102.92 = χ2 ، 3  =df، 0.01< P .(پذيري انعطاف ميزان« نشانگر يبند  رتبه اين در 
 محيط جديدهاي   موقعيت به مربوط مسائل و نيازها با متناسب درسيهاي   واحد محتواي
 دروس محتواي در ملحوظ مفاهيم و حقايق تناسب ميزان« نشانگر و نخست رتبه» واقعي

 پژوهش باز، مسئله حل ،گيري   تصميم و پروژه، انجام وريزي     برنامه: چونهاي   مهارت با
 همه. اند ه كرد كسب نشانگان ميان در را) آخر( چهارم رتبه» انتقادي تفكر انديشي، ژرف و

 در ضعف وجود مبين يافته اين. اند ه شد ارزشيابي نامطلوب محتوا عنصر و نشانگان
» مسئله حل بر مبتني محتواي« از يمند بهره لحاظ به آموزشي مديريت رشته درسي برنامه
  .است
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 رشته درسي برنامه در آن نشانگانويادگيري-دهييادهايراهبردعنصركيفيت: 3 جدول
 كمي بخش در آنها بنديرتبه و معناداري آزمون/  آموزشي مديريت

 عنصر نشانگان
 -دهي يادهاي   راهبرد
 رتبه ترتيب به يادگيري

 سطوح پاسخ

χ2 
(df=4) 

ين
انگ

ه مي
 χ2 رتب

(df=3) 

 كيفيت

1 2 3 4 5 

وب
مطل

نا
وب  

مطل
بتاً 

نس
 

وب
مطل

  فراواني مشاهده شده 

ازاستفاده ميزان) 1
 بحث تدريسهاي   روش

 يادگيري گروهي،
 يادگيري و كاوشگري
 ؛مشاركتي

81 220 33 31491.29 2.93 

170.93  

1.88   

فعاليت و تمايل ميزان )2
 و راهنمايي در استاد

 ساخت كنندگي تسهيل
 دانشجو؛ توسط دانش

144 181 11 11455.19 2.45 1.62   

آموزش اهميت ميزان )3
 نياز موردهاي   مهارت

 به مسئله حل
 دانشجويان؛

173 153 9 12452.30 2.33 1.54   

ارزش و اهميت ميزان )4
 طرف از مسئله طرح

 .دانشجو

179 148 9 11455.37 2.30 1.52   

   1.64 يادگيري-دهييادهايراهبردعنصركليكيفيت

 P<0.01 67.6=انتظار مورد فراواني

 عنصر نشانگان از يك هر كيفيت ميزان استادان ،3 جدول اطالعات اساس بر
 طور به آموزشي مديريت رشته درسي برنامه در را يادگيري ـ دهي يادهاي   راهبرد

 ترتيب به نشانگان اين همچنين). P >0.01( اندكرده ارزشيابي پايين به متوسط معناداري
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 اين در). χ2 ، 3  =df، 0.01< P=  170.93( اند ه شد يبند  رتبه معناداري طورهب كيفيت
 كاوشگري يادگيري گروهي، بحث تدريسهاي   روش از استفاده ميزان« نشانگر يبند  رتبه
 طرف از مسئله طرح ارزش و اهميت ميزان« نشانگر و نخست رتبه» مشاركتي يادگيري و

. اند ه شد ارزشيابي نامطلوب نشانگان همه. اند ه كرد كسب را) آخر( چهارم رتبه» دانشجو
 مبين نيز يافته اين است؛ شده ارزشيابي نامطلوب نيز عنصر كلي كيفيت اينكه به توجه با

هاي   راهبرد« از يمند بهره لحاظ به يآموزش مديريت رشته درسي برنامه در ضعف وجود
  .است» مسئله حل بر مبتني يادگيري ـ دهي ياد

  

 مديريت رشته درسي برنامه در آن نشانگان و منابع و مواد عنصر كيفيت .4 جدول
  كمي بخش در آنها بنديرتبه و معناداري آزمون/ آموزشي

 و مواد عنصر نشانگان
 رتبه ترتيب به منابع

 سطوح پاسخ
χ2 

(df=4) 

ين
انگ

ه مي
 رتب

χ2 
(df=3) 

 كيفيت

1 2 3 45 

وب
مطل

نا
  

بتاً 
نس

وب
مطل

وب 
مطل

 

  شده فراواني مشاهده

بهدسترسي ميزان) 1
 -ديداري( نمايشي وسايل

 افزارها؛ نرم ،)شنيداري

103 181 48 21347.00 2.88 

112.73  

1.85   

منابع به دسترسي امكان )2
 جديد؛ علمي

183 113 40 11369.99 2.42 1.59   

بهدسترسي ميزان )3
ة رايان از كاملي مجموعه
 كارهاي براي شخصي

 و وجوگري جست  
 پژوهشي؛

185 111 39 21373.12 2.40 1.59   

موادبه دسترسي امكان) 4
 گوناگون پژوهشي منابع و
 تدريس؛ در

200 119 16 12467.06 2.30 1.48   

   1.63 منابعوموادرعنصكليكيفيت

 67.6P<0.01=انتظار مورد فراواني
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 نشانگان ارزشيابي به مربوطهاي   يافته شود، مي مالحظه 4 جدول در كه گونه همان
 نشانگان از يك هر كيفيت ميزان استادان كه دهد مي نشان منابع و مواد عنصر) نشانگر 4(

 پايين به متوسط معناداري طور به آموزشي مديريت رشته درسي برنامه در را مذكور
 اند ه شد مرتب معناداري بطور كيفيت لحاظ به آنها و) P >0.01( اندكرده ارزشيابي

)112.73  =χ2 ، 3  =df، 0.01< P .(وسايل به دسترسي ميزان« نشانگر يبند  رتبه اين در 
 مواد به سترسيد امكان« نشانگر و نخست رتبه» افزارها نرم ،)شنيداري -ديداري( نمايشي

 كسب نشانگان ميان در را) آخر( چهارم رتبه» تدريس در گوناگون پژوهشي منابع و
 مبين يافته اين. اند ه شد ارزشيابي نامطلوب مربوطه عنصر متعاقباً و نشانگان همه. اند ه كرد

 منابع و مواد« از يمند بهره لحاظ به آموزشي مديريت رشته درسي برنامه در ضعف وجود
  .است» مسئله حل بر نيمبت

  

 مديريت رشتهدرسي برنامه در آننشانگانويادگيريهايفعاليتعنصركيفيت .5 جدول
 كمي بخش در آنهابنديرتبهومعناداريآزمون/آموزشي

 عنصر نشانگان
 به يادگيريهاي   فعاليت

 رتبه ترتيب

 سطوح پاسخ

χ2 (df=4) 

ين
انگ

ه مي
 رتب

χ2 
(df=3) 

 كيفيت

1 2 3 45 

وب
مطل

نا
  

بتاً 
نس

وب
مطل

وب 
مطل

 

  شده فراواني مشاهده

فعاليت و تعامل ميزان )1
 مفاهمه و اطالعات درك
 يادگيرندگان؛ بين

111 189 36 11391.88 4.51 

120.14  

1.79   

مندي عالقه ميزان) 2
آينده روش به دانشجويان
 علمي افسانه و پردازي،

 مسائل توسعه براي
 اي؛ فرضيه

101 219 14 31525.43 4.51 1.77   

كارگيري به ميزان) 3
   33330.94 4.26 1.73 36 155 141براي پژوهشهاي   مهارت
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حل و شناخت كشف،
 رشته با مرتبط مسائل

 و طرح قبيل از( تحصيلي
 ،گيري   تصميم مسئله، بيان

 راه تدوين وريزي     برنامه
 و فرضيه تدوين حل،

 براي شواهد از استفاده
 بررسي و نقد آن، آزمون
 براي راهبردها و تدابير
 و نويسندگي تغيير،

 بين در) نويسي گزارش
 دانشجويان؛

فعاليت ميزان )4
 حل در يادگيرندگان

 سهيم و گروهي، مسئله
  ها؛ نقش در شدن

162 167 5 31463.30 3.80 

 
1.56   

هاي كوشش ميزان )5
 بر مبتني وسازي ساخت

 بين در مسئله لح
 دانشجويان؛

181 143 11 21450.99 3.71 1.52   

اهميت ميزان) 6
 مطالعه جهت ريزي برنامه
 ميان مسئله، يك

 دانشجويان؛

169 164 2 21482.50 3.66 1.53   

شدن درگير ميزان) 7
 مسائل با دانشجويان
 مسائل و كنجكاوانه،

 .مشكل احساس از ناشي

201 117 16 22466.05 3.56 1.48   

   1.63 يادگيريهايفعاليتعنصركليكيفيت

 P<0.01 67.6=انتظار مورد فراواني
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 نشانگر 7 ارزشيابي به مربوطهاي   يافته شود، مي مالحظه 5 جدول در كه گونه همان
 نشانگان از يك هر كيفيت ميزان استادان كه دهد مي نشان يادگيريهاي   فعاليت عنصر
 پايين به متوسط معناداري طور به آموزشي مديريت رشته درسي برنامه در را رمذكو

 معناداري طوره ب كيفيت ترتيب به نشانگان اين همچنين). P >0.01( اند ه كرد ارزشيابي
 فعاليت و تعامل ميزان« نشانگان). χ2 ، 6  =df، 0.01< P=  120.14( اند ه شد مرتب
 روش به دانشجويان مندي عالقه ميزان« و» يرندگانيادگ بين مفاهمه و اطالعات درك
 نخست رتبه مشترك طور به »اي فرضيه مسائل توسعه براي علمي افسانه و پردازي، آينده

 احساس از ناشي مسائل و كنجكاوانه، مسائل با دانشجويان شدن درگير ميزان« نشانگر و
 نيز آن نشانگان و عنصر اين. اند ه كرد كسب نشانگان ميان در را) آخر( هفتم رتبه» مشكل

 وجود مبين ،4 تا 1 جداولهاي   يافته همانند نيز يافته اين. اند ه شد ارزشيابي نامطلوب
هاي   فعاليت« از مندي بهره لحاظ به آموزشي مديريت رشته درسي برنامه در ضعف

  .است »مسئله حل بر مبتني يادگيري
  

 مديريت رشته درسي برنامه در نآ نشانگان و ارزشيابي عنصر كيفيت .6 جدول
  كمي بخش در آنها بنديرتبه و معناداري آزمون/آموزشي

عنصر  نشانگان
 ترتيب به ارزشيابي

 رتبه

 سطوح پاسخ
χ2 

(df=4) 

ين
انگ

ه مي
 χ2 رتب

(df=3) 

 كيفيت

1 2 3 4 5

وب
مطل

نا
وب  

مطل
بتاً 

نس
 

وب
مطل

  شده فراواني مشاهده 

 از استفاده ميزان) 1
 برگه و »كارنما« گهبر
 روند در »موقعيت«

 ارزشيابي تكويني
 دانشجويان؛ كارهاي

107 190 35 5 1383.89 3.32 
34.89  

1.83   

   1432.62 3.08 1.70 2 19 188 128 به توجه ميزان) 2
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هاي   مهارت ارزشيابي
 از( باال سطح تفكر
هاي   مهارت قبيل

 و دادن سازمان
 قياس كردن، خالصه
 حل فرايند در) كردن
 مسئله؛

 به توجه ميزان )3
هاي   مهارت تلفيق
 شده كسب

 در دانشجويان
 با برخورد
 در تازههاي   موقعيت
 ها؛ ارزشيابي

148 183 4 2 1481.73 2.89 1.59   

 به توجه ميزان )4
 و بررسي در فرايندها

 پيشرفت يابيشارز
 ؛دانشجويان

149 179 8 1 1465.37 2.88 1.60   

 كارگيري به ميزان )5
 مفاهيم باهاي   آزمون
 حل براي نوسأم غير

 و غيرمعمول مسائل
 بررسي در ناشناس
 .دانشجويان موفقيت

159 168 6 4 1454.28 2.83 1.58   

   1.66  رزشيابي عنصر كلي كيفيت

 P<0.01 67.6=موردانتظار فراواني

 نشانگان ارزشيابي به مربوطهاي   يافته شود، مي مالحظه 6 جدول در كه گونه همان
 در را مذكور نشانگان از يك هر كيفيت ميزان ستادانا كه دهد مي نشان ارزشيابي عنصر
 اندكرده ابييارزش پايين به متوسط معناداري طور به آموزشي مديريت رشته درسي برنامه
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)0.01< P .(اند ه شد بندي رتبه معناداري طورهب كيفيت ترتيب به نشانگان اين همچنين 
)34.89  =χ2 ، 4  =df، 0.01< P .(برگه و كارنما برگه از استفاده ميزان« نشانگر 

 به ميزان« نشانگر و نخست رتبه »دانشجويان كارهاي ارزشيابي تكويني روند در موقعيت
 در ناشناس و غيرمعمول مسائل حل براي نوسمأغير مفاهيم باهاي   آزمون كارگيري
 عنصر و نشانگان همه. اند ه كرد كسب را) آخر( پنجم رتبه» نشجوياندا موفقيت بررسي
 رشته درسي برنامه در ضعف وجود نشانگر كه اند ه شد ارزشيابي نامطلوب مربوطع
  .است »مسئله حل بر مبتني ارزشيابي« از مندي بهره لحاظ به آموزشي مديريت
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 مديريت رشته درسي مهبرنادرآننشانگانويبندگروهعنصركيفيت.7 جدول
 كمي بخش در آنهابنديرتبهومعناداريآزمون/آموزشي

 عنصر نشانگان

 ترتيب به بندي گروه
 رتبه

 سطوح پاسخ

χ2 
(df=4) 

ين
انگ

ه مي
 رتب

χ2 
(df=3) 

 كيفيت

1 2 3 45 

وب
مطل

نا
وب  

مطل
بتاً 

نس
 

وب
مطل

 

  شده فراواني مشاهده

تشكيل ميزان) 1
 ش؛پژوههاي   گروه

89 223 23 21522.71 2.09 

19.902  

1.83   

مشاركت ميزان )2
 و استاد( گروهي

) هم با دانشجويان
 جو،وجست امر در
 كردن؛ خلق و فهم

105 209 21 21477.86 2.06 1.77   

رـــب أكيدــت )3
 نــــبيهاي   تعامل

 رايــب( دانشجويان
هاي   گروه در مثال
 نفره سه ياري هم
 ).باز مسئله حل در

160 136 35 52332.86 1.86 1.68   

   1.76 يبندگروهعنصركليكيفيت

67.6P<0.01=انتظار مورد فراواني

 ستا آن از حاكي) 7 جدول( بندي گروه عنصر نشانگان ارزشيابي به مربوطهاي   يافته
 به آموزشي مديريت هرشت درسي برنامه در را نشانگان از يك هر كيفيت ميزان ستادانا كه

 به نشانگان اين همچنين). P >0.01( اندكرده ارزشيابي پايين به متوسط معناداري طور
 در). χ2 ، 2  =df، 0.01< P=  19.902( اند ه شد مرتب معناداري طوره ب كيفيت ترتيب

 بر تأكيد« نشانگر و نخست رتبه »پژوهشهاي   گروه تشكيل ميزان« نشانگر بندي رتبه اين
 نامطلوب نشانگان همه. اند ه كرد كسب را) آخر( سوم رتبه» دانشجويان بينهاي   تعامل

 ارزشيابي نامطلوب نيز بندي گروه عنصر كلي كيفيت اينكه به توجه با. اند ه شد ارزشيابي
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 به آموزشي مديريت رشته درسي برنامه در ضعف وجود مبين نيز يافته اين است؛ شده
  .است »مسئله حل بر مبتني بندي وهگر« از مندي بهره لحاظ

 

 آموزشي مديريت رشته درسي برنامه در آن نشانگان و آموزشي زمان عنصر كيفيت .8 جدول
 كمي بخش درآنهابنديرتبهومعناداريآزمون/

 زمان عنصر نشانگان
 ترتيب به آموزشي

 رتبه

 سطوح پاسخ

χ2 
(df=4) 

ين
انگ

ه مي
 رتب

χ2 
(df=3) 

 كيفيت

1 2 345

وب
مطل

نا
وب  

مطل
بتاً 

نس
 

وب
مطل

 

  فراواني مشاهده شده

در استمرار ميزان )1
 يادگيريهاي   فعاليت

 جوگريوجست و
 در( دانشجو

 در كهي يها  زمان
 حضور دانشگاه
 ؛)ندارد

140 183 933448.81 1.55 

5.51  

1.66   

 تناسب ميزان) 2
هاي   فعاليت با زمان

 .مسئله حل يادگيري

168 158 642449.63 1.45 1.56   

   1.61 آموزشيزمانعنصركليكيفيت

67.6P<0.01=انتظار مورد فراواني

 زمان عنصر نشانگان ارزشيابيهاي   يافته شود، مي مالحظه 8 جدول در كه گونه همان
 رنامهب در را مذكور نشانگان از يك هر كيفيت ميزان استادان كه دهد مي نشان آموزشي
 اندكرده ارزشيابي پايين به متوسط معناداري طور به آموزشي مديريت رشته درسي

)0.01< P .(اند ه شد مرتب معناداري بطور كيفيت ترتيب به نشانگان اين همچنين )5.51 
 =χ2 ، 1  =df، 0.05< P .(جست و يادگيريهاي   فعاليت در استمرار ميزان« نشانگر
 ترتيب به» مسئله حل يادگيريهاي   فعاليت با زمان تناسب نميزا« و »دانشجو جوگريو
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 آموزشي زمان عنصر آن متعاقب و نشانگر دو هر. كردند كسب را دوم و نخست رتبه
 رشته درسي برنامه در ديگر تأمل قابل ضعف مبين كه است شده ارزشيابي نامطلوب
  .است آموزشي مديريت

 

 رشته درسي برنامه در آن پوشش تحت نگاننشا و آموزشي فضاي عنصر كيفيت .9 جدول
 كمي بخش در آنها بنديرتبهومعناداريآزمون/آموزشيمديريت

 فضاي عنصر نشانگان
 رتبه ترتيب به آموزشي

 سطوح پاسخ

χ2 
(df=4) 

ين
انگ

ه مي
رتب

  

χ2 
(df=3) 

 كيفيت

1 2 3 45

وب
مطل

نا
وب  

مطل
بتاً 

نس
 

وب
مطل

 

  شده فراواني مشاهده

فضايتناسب ميزان) 1
 كارهاي براي درس كالس
 تيمي؛

117 189 29 2 1405.43 2.15 

18.729  

1.76   

ازمندي بهره ميزان )2
 مجازي يادگيري فضاي

 فعاليت براي) اينترنت(
 و جوگريوجست

 پژوهشي؛

147 183 3 3 1477.38 1.93 1.61   

ويمند بهره ميزان )3
 كتابخانه فضاي از استفاده
 مختلفهاي   بخش و غني
 براي( يادگيري منابع مركز

 و جوگريوجست فعاليت
 ).پژوهشي

157 169 6 5 1450.05 1.92 1.59   

   1.65 آموزشيفضايعنصركليكيفيت

 67.6P<0.01=انتظار مورد فراواني

 ننشانگا ارزشيابي به مربوطهاي   يافته شود، مي مالحظه 9 جدول در كه گونه همان 
 يك هر كيفيت ميزان استادان كه دهد مي نشان آموزشي فضاي عنصر يعني عنصر آخرين

 متوسط معناداري طور به آموزشي مديريت رشته درسي برنامه در را مذكور نشانگان از
 طوره ب كيفيت ترتيب به نشانگان اين همچنين). P >0.01( اندكرده ارزشيابي پايين به
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 نشانگر بندي رتبه اين در). χ2 ، 2  =df، 0.01< P= 18.729( اند ه شد مرتب معناداري
 ميزان« نشانگر و نخست رتبه »تيمي كارهاي براي درس كالس فضاي تناسب ميزان«

» يادگيري منابع مركز مختلفهاي   بخش و غني كتابخانه فضاي از استفاده و يمند بهره
 تمام نشانگان و عنصر مزبور، نيز ارزشيابي اين در. اند ه كرد كسب را) آخر( سوم رتبه

 رشته درسي برنامه ضعف از حكايت نيز يافته اين كه است شده ارزشيابي نامطلوب
  .دارد آموزشي فضاي عنصر در آموزشي مديريت
 الگوي گانه نه عناصر فريدمن، آزمون از استفاده با پژوهش سوم سؤال به پاسخ در اما
 حل رويكرد از يمند بهره كيفيت لحاظ به يآموزش مديريت رشته در كالين درسي برنامه
  ).10 جدول( گرديدند مرتب مسئله،

 

 مديريت رشته در كالين درسي برنامه الگوي گانه نه عناصر كيفيت يبند  رتبه: 10 جدول
 مسئله حل رويكردازيمندبهرهلحاظبهآموزشي

  كالين الگوي گانه نه عناصر
 رتبه ترتيب به 

 χ2 (df=8)  رتبه ميانگين

 كيفيت

نسبتاً   نامطلوب
 مطلوب

 مطلوب

 6.98 هدف) 1

305.41  

1.97   

   5.571.80 محتوا )2
   5.451.76 يبند  گروه )3

   1.65 4.86 آموزشي فضاي )4

   4.801.66 ارزشيابي) 5
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 درسي برنامه الگوي گانه نه عناصر شود، مي مالحظه 10 جدول در كه گونه همان
 به مسئله حل رويكرد از يمند بهره كيفيت لحاظ به آموزشي مديريت رشته در كالين
 است بوده معنادار آماري لحاظ به يبند  رتبه اين و اند ه شد يبند  رتبه كيفيت ترتيب

)305.41 =χ2 ، 8  =df، 0.01< P .(اما دارند، نامطلوبي كيفيت عناصر كليه كه چند هر 
 ،هدف عناصر يبند  رتبه اين در. ستا بوده متفاوت استادان نظر در عناصر اين كيفيت
 زمان يادگيري، ـ ياددهيهاي   راهبرد ،ارزشيابي ،آموزشي فضاي ،يبند  گروه ،محتوا

 را نهم تا اول رتبه ترتيب به آموزشي، منابع و مواد و يادگيري،هاي   فعاليت آموزشي،
  . اند ه كرد كسب
  
  گيري   نتيجه و بحث
 گانه نه عناصر براي مسئله حل نشانگر 36 كلي ورطه ب پژوهش اول سؤال به پاسخ در

 كمتر بنابراين ندارد، مرتبط پيشينه يافته اين آنكه دليل به. شد تدوين ]1[ كالين الگوي
 و است نوين خود نوع در يافته اين كه گفت بتوان شايد. است مقايسه و مواجهه قابل

  . است كرده معرفيها رشته ساير ارزشيابي براي را مفيدي مجموغه
 در محدوديت وجود از حاكي پژوهش دوم سؤال به پاسخ در پژوهشهاي   يافته
 مسئله حل رويكرد از يمند بهره كيفيت لحاظ به آموزشي مديريت رشته درسي برنامه
 را مسئله حل رويكرد نشانگان از دانشگاهي درسي برنامه يك برخورداري ميزان و ،است
 تناسب ميزان« نشانگر فقط مسئله، حل بر مبتني دافاه بعد در. دهد مي نشان ناكافي
 نشانگان باقي ولي بود مطلوب نسبتاً» واقعي محيط مسائل و نيازها با درسي برنامه اهداف
 به مهارتي اهداف و شناختي، اهداف نگرشي، اهداف شامل مذكور عنصر پوشش تحت
 برنامه محتواي بعد در ها يافته همچنين. اند ه شد ارزشيابي نامطلوب تحقق، ميزان ترتيب
 ميزان شامل ترتيب به( نشانگان همه بودن نامطلوب از حاكي مسئله حل بر مبتني درسي
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 به مربوط مسائل و نيازها با متناسب درسيهاي   واحد محتواي پذيري انعطاف
 متناسب درسيهاي   واحد محتواي پذيري انعطاف ميزان واقعي؛ محيط جديدهاي   موقعيت

 ميزان كنجكاوانه؛ و كاوشگرانه مسائل و ها موضوع هئارا ميزان افراد؛ عاليق و انيازه با
 وريزي     برنامه: چونهاي   مهارت با دروس محتواي در ملحوظ مفاهيم و حقايق تناسب
 )انتقادي تفكر و انديشي، ژرف و پژوهش باز، مسئله حل ،گيري   تصميم و پروژه، انجام
 به نياز است، شده ارزشيابي نامطلوب فوق ابعاد كلي يفيتك اينكه به توجه با. است

 و آموزشي مديريت رشته درسي برنامه محتواي و اهداف در نظر تجديد و بازانديشي
 طبق كه چرا كند؛ مي پيدا ضرورت مسئله حل رويكرد از يمند بهره لحاظ به هاآن تقويت
 حل شيوه به درسي برنامه در كه دانشجوياني همكاران و بلز گيج پژوهشهاي   يافته
. داشت خواهند بهتري عملكرد باال سطح شناختي سطوح در ببينند آموزش مسئله

 ،گيري   تصميم چونهاي   مهارت] 9[ همكاران و اوزترك پژوهشهاي   يافته طبق همچنين
 در فراگرفته تئوري دانش كارگيري به و فردي بين ارتباط و خالق تفكر نقادانه، تفكر

 ]10 ،6[  ها پژوهش برخي نتايج ،عالوهه ب. يافت خواهد بهبود واقعي،هاي   موقعيت
 بخشي لذت تجارب مسئله، حل بر مبتني درسي برنامه رهگذار از كه ستا آن از حاكي
  .شود مي فراهم كردن فكر به دانشجويان تشويق براي

 از حاكي ها يافته نيز مسئله حل بر مبتني يادگيري ـ دهي يادهاي   راهبرد خصوص در
 آن نشانگان تمامي كه چنان است؛ آموزشي مديريت رشته درسي برنامه در ضعف وجود

 و كاوشگري يادگيري گروهي، بحث تدريسهاي   روش از استفاده ميزان شامل ترتيب به(
 ساخت كنندگي تسهيل و راهنمايي در استاد فعاليت و تمايل ميزان ؛مشاركتي يادگيري
 به مسئله حل موردنيازهاي   مهارت آموزش اهميت يزانم دانشجو؛ توسط دانش

 ارزشيابي نامطلوب) دانشجو طرف از مسئله طرح ارزش و اهميت ميزان و دانشجويان؛
در برنامه ) مدرس محور(هاي آموزش سنتي   اين مسئله نمايان گر سلطه روش .اند ه شد



  زين آبادي، كاوسي    .... كاربست رويكرد حل مسئله  
 

155 

 

به عنوان امر (تفكر  تواند باشد كه در آن فراگيرنده فرصت كافي مي درسي دانشگاه
 ]18 ،17 ،16 ،15[ ها پژوهش نتايج بنابر. را پيدا نمي كند) ضروري در يادگيري

 تقويت جهت در كوشش ،هاي درسي  برنامه در مسئله حل بر مبتني آموزشيهاي   روش
 نيز منابع و مواد بعد در. است سنتيهاي   شيوه با مقايسهدر  دانشجويان نقادانه تفكر
 ،)شنيداري ـ ديداري( نمايشي وسايل به دسترسي ميزان بودن نامطلوب از اكيح ها يافته
 از كاملي مجموعه به دسترسي ميزان جديد؛ علمي منابع به دسترسي امكان افزارها؛ نرم
 منابع و مواد به دسترسي امكان پژوهشي؛ و جوگريوجست كارهاي براي شخصية رايان

 درسي برنامه اجرايي كمبودهاي وضوح به افتهي اين. است تدريس در گوناگون پژوهشي
 مينأت در كه دارد ضرورت ،اين بنابر. سازد مي نمايان دانشگاه در را مسئله حل بر مبتني
 مسئله حل بر مبتني و تعاملي يادگيري محيط پربارسازي به كه ابزارهايي و منابع
  .شود تالش انجامند، مي

 نامطلوب از حاكي مسئله حل بر مبتني يادگيري هاي  فعاليت بعد به مربوطهاي   يافته
 بين مفاهمه و اطالعات درك فعاليت و تعامل ميزان شامل ترتيب به( نشانگان همه بودن

 براي علمي افسانه و پردازي، آينده روش به دانشجويان يمند عالقه ميزان يادگيرندگان؛
 و شناخت كشف، براي پژوهشهاي   مهارت كارگيري به ميزان اي؛ فرضيه مسائل توسعه
ريزي     برنامه ،گيري   تصميم مسئله، بيان و طرح قبيل از ،تحصيلي رشته با مرتبط مسائل حل
 تدابير بررسي و نقد آن، آزمون براي شواهد از استفاده و فرضيه تدوين حل، راه تدوين و
 حل در نيادگيرندگا فعاليت ميزان نويسي؛ گزارش و نويسندگي تغيير، براي راهبردها و

 حل بر مبتني سازي و ساختهاي   كوشش ميزان ها؛ نقش در شدن سهيم و گروهي، مسئله
 ميان مسئله، يك مطالعه جهتريزي     برنامه اهميت ميزان دانشجويان؛ بين در مسئله

 احساس از ناشي مسائل و كنجكاوانه، مسائل با دانشجويان شدن درگير ميزان دانشجويان؛
 است، شده ارزشيابي نامطلوب بعد اين كلي كيفيت اينكه به جهتو با. دارد) مشكل

در . كند مي توانمندي دانشجويان در كاربرد اطالعات علمي در شرايط واقعي را بازگونا
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 گيرند، پس از مدتي به فراموشي مياين وضعيت دانشجويان اغلب مطالبي را كه فرا
 باوم له همان گونه كه نتايج پژوهشاما در برنامه درسي مبتني بر حل مسئ. سپارند مي

 ]11[ آلسيو و ،]10[ آنيون ،]9[ همكاران و اوزترك ،]6[ همكاران و تيواري ،]8[ برگر
هاي آموزشي   دانشجويان با استفاده از شيوه مباحثه، فعاالنه در فعاليت است، آن يدؤم

گي واقعي به و نيز ذكر تجربيات زند هاكنند، و از طريق طرح مسائل و نظر مي شركت
عنوان محركي براي تسهيل، بهبود و تعالي فرآيند يادگيري، مسئوليت يادگيري خود را به 

  .گيرند مي عهده
 درسي برنامه ضعف وجود از حاكي ها يافته نيز مسئله حل بر مبتني ارزشيابي مورد در
 بترتي به( آن نشانگان تمامي كه طوري به است؛ بعد اين در آموزشي مديريت رشته
 كارهاي ارزشيابي تكويني روند در موقعيت برگه و كارنما برگه از استفاده ميزان شامل

 قبيل از ،مسئله حل فرايند در باال سطح تفكرهاي   مهارت ارزشيابي به توجه دانشجويان؛
 تلفيق به توجه ميزان كردن؛ قياس و كردن، خالصه و دادن سازمانهاي   مهارت
 ميزان ها؛ ارزشيابي در تازههاي   موقعيت با برخورد در وياندانشج شده كسبهاي   مهارت
 كارگيري به ميزان ؛دانشجويان پيشرفت ارزشيابي و بررسي در فرايندها به توجه
 بررسي در ناشناس و غيرمعمول مسائل حل براي نوسأغيرم مفاهيم باهاي   آزمون

 نيز بعد اين در يافته، اين به اتكا با. اند ه شد ارزشيابي نامطلوب) دانشجويان موفقيت
 برنامه در كه صورتي در است؛ جريان حال در سنتي گونه به دانشجو و استاد بين تعامل

 تعامل از نوعي برقراري نيازمند يادگيري پيشرفت از ارزشيابي مسئله، حل بر مبتني درسي
 يدجد دانش تا شود فراهم دانشجويان براي فرصتي آن در كه دانشجوست و استاد بين
 تفكر بر مبتني مسئله حل در دانشجو درگيري زمينه، اين در. بيازمايند عمل در را خود
 در فرايندها به توجه همچنين است؛ توجه مورد گرايانه واقع تكاليف و باال سطح

 درسي برنامه مدنظر فرايندمدار حالتي در آنان آزمون و دانشجويان پيشرفت ارزشيابي
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 تازههاي   موقعيت با برخورد در دانشجويان شده كسبهاي   تمهار تلفيق است؛ مسئله حل
 درسي برنامه توجه مورد آيد، مي عمل به تكويني صورت به كالس در كه ها، ارزشيابي در

  .]20 ،18 ،12 ،11[ است مسئله حل بر مبتني
 تحت نشانگان بودن نامطلوب از حاكي ها يافته مسئله حل بر مبتني يبند  گروه بعد در
 در گروهي مشاركت ميزان پژوهش؛هاي   گروه تشكيل ميزان شامل ترتيب به( آن شپوش
 اساس بر. دارد) دانشجويان بينهاي   تعامل بر تأكيد كردن؛ خلق و فهم جو،وجست امر
 ضعف موضع در دانشگاهي آموزش نظام نيز زمينه اين در كه است واضح پر يافته، اين
 درسي برنامه در مشاركت نظام است آمده پيشين مباحث در كه گونه همان. دارد قرار

 در دانش جزاير بين اتصال ايجاد و يادگيرندگان بينهاي   تعامل بر مسئله حل بر مبتني
. است توجه مورد باز مسئله حل در همياريهاي   گروه عمدتاً. دارد تأكيد يادگيرندگان

 دانش هسته يك انيادگيرندگ همه و گروهي مشاركت كننده تسهيل عنوان به معلم
 و فهم جو،وستج مهم امر در هم با دانشجويان و استاد. بخشند مي شكل را اشتراكي

 كولينز و كارابنيك پژوهش نتايج در ويژه طور به بحث اين. دارند كامل مشاركت خلق
  .است گرفته قرار توجه مورد ]10[ آنيون و ،]8[ برگر باوم ،]13[

 ميزان بودن نامطلوب از حاكي ها يافته مسئله حل بر مبتني آموزشي زمان خصوص در
 دانشگاه در كههاي   زمان در( دانشجو جوگريوجست و يادگيريهاي   فعاليت در استمرار
 و مهم نكته. است مسئله حل يادگيريهاي   فعاليت با زمان تناسب ميزان ؛)ندارد حضور
 فعاليت دانشجو كه است اين شود مي مطرح تلويحي طور به يافته اين در كه بحثي قابل

 و كند، مي متمركز است درس كالس در كههاي   زمان به سنتي طور به را خود يادگيري
 كردن طرف بر براي كه معناست بدان اين. كند مي سلب خود از را فعاليت استمرار امكان
 هبررا خود مسئله، حل رويكرد در پژوهشي فرايند از برخورداري با توان مي ضعف اين

 ،10 ،5 ،4 ،2 [كرد فراهم را مداوم يادگيري بستر در حركت امكان و ،دانشجويان شدن
11، 20[.  
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 بودن نامطلوب از حاكي ها يافته نيز مسئله حل بر مبتني آموزشي فضاي بعد در
 براي درس كالس فضاي تناسب ميزان شامل ترتيب به( آن پوشش تحت نشانگان
جست فعاليت براي) اينترنت( مجازي يادگيري فضاي از يمند بهره ميزان تيمي؛ كارهاي

هاي   بخش و غني كتابخانه فضاي از استفاده و يمند بهره ميزان پژوهشي و جوگريو
 دارد اشاره آن به تلويحي طور به يافته اين آنچه. دارد) يادگيري منابع مركز مختلف
 پيش كه طور همان .است درس كالس به دانشجويان يادگيريهاي   فعاليت شدن محدود

 امكان بايد يادگيري محيط شد، ذكر مسئله حل بر مبتني رويكرد خصوص در اين از
 برنامه در امر اين تحقق براي اين بنابر سازد؛ فراهم را گوناگون منابع و مواد به دسترسي
 براي دانشجو بايد كالس، در تيمي كارهاي براي كافي فضاي مينأت بر عالوه درسي،
 و غني كتابخانه فضاي از استفاده ضمن خود پژوهشي و وجوگري جست   كارهاي
 نحو به نيز) اينترنت( مجازي يادگيري فضاي از يادگيري، منابع مركز مختلفهاي   بخش

  .شودمند  بهره كاستي و كم هيچ بدون و شايسته
 درسي برنامه الگوي گانه نه عناصر كه شد مشخص پژوهش سوم سؤال به پاسخ در
 به مسئله حل رويكرد از يمند بهره كيفيت لحاظ به آموزشي، مديريت رشته رد كالين
 و مواد« عنصر و نخست رتبه »هدف« عنصر. اند ه شد مرتب معناداري بطور كيفيت ترتيب
 اين نتايج مجموع در. است داده اختصاص خود به را )آخر( نهم رتبه »آموزشي منابع

 منابع، و مواد يادگيري، -ياددهيهاي   راهبرد محتوا، هدف، كه است آن از حاكي پژوهش
 لحاظ به آموزشي فضاي و آموزش زمان ي،بند  گروه ارزشيابي، يادگيري،هاي   فعاليت
 نتايج، اين به عنايت با. هستند نامطلوب رشته اين در مسئله حل رويكرد از يمند بهره
 مؤسسات   در درسي هاي  برنامه تغيير و اصالح براي الزم همت و تالش كه طلبد مي

 ديگريهاي   پژوهش دارد ضرورت همچنين. گيرد صورت شايسته نحو به عالي آموزش
 مسئله حل رويكرد جايگاه به بيشتري عنايت و گيرد صورت ها زمينه و ها رشته ساير در
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 و عناصر نبايد كه است ضروري نكته اين ذكر .گردد دانشگاهي درسيهاي   برنامه در
 طور به است الزم و كرد تلقي نبايد مداوم و كامل نسخه عنوان به را شده تدوين نشانگان
 نقاط از تصويري توان مي ترتيب اين به. شود پرداخته هانآ تجديد و بررسي به مستمر
  .كرد فراهم مسئله حل نشانگان از برخورداري لحاظ به درسيهاي   برنامه ضعف و قوت
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