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چکیده
هدف این پژوهش بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیالت تکمیلی از مطلوبیت مؤلفههای برنامه
درسی در دانشگاه فردوسی مشهد بود .مؤلفههای برنامه درسی در این پژوهش شامل ادراک از هدف،
محتوا ،روش و ارزشیابی بوده است .پژوهش حاضر از نظر روش؛ پیمایشی و از نظر هدف؛ مطالعهای
کاربردی بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در
سال تحصیلی  )N=1996( 5939-39بود .تعداد نمونه بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران 531 ،دانشجو
تعیین شد که پرسشنامه بین آنها توزیع گردید .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته ادراک
دانشجویان از مطلوبیت مؤلفههای برنامه درسی بود که بر مبنای الگوی تایلر از مؤلفههای برنامه درسی
تدوین شد .یافتهها نشان داد ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفه روش در حد متوسط ( )p<1/11و
ادراک مطلوبیت مؤلفه محتوا ( )p>1/11در حد متوسط و میانگین وضعیت ادراک از مطلوبیت هدف
( )p<1/15و ادراک از مطلوبیت ارزشیابی ( )p<1/15کمتر از حد متوسط است .به طور کلی میتوان نتیجه
گرفت که ادراک دانشجویان تحصیالت تکمیلی از مطلوبیت مؤلفههای برنامه درسی پایینتر از میانگین
مطلوب و حد انتظار بوده است.

کلمات کلیدی :ادراک دانشجویان ،مؤلفههای برنامه درسی ،ارزیابی وضعیت
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مقدمه
آموزش عالی به عنوان نهادی مسئول در ترویج و توسعه اجتماعی و اقتصادی و تضمین
ایفای نقش در پایداری تحوالت؛ نقش مهمی در آموزش نسل بعدی دارد (ژیونگ 5و
همکاران .)0159 ،تدبیر و ورزیدگی آموزش عالی به آیندهنگری و اقدامات و ایجاد
فرصتهای شغلی که برای جوانان بسیار حیاتی است ،شناخته شده است (واد0110 ،0؛
بارس و رایکمن .)0150 ،9این مراکز همچنان به عنوان یکی از اشکال اساسی
سرمایهگذاری در نیروی انسانی ،اهمیت و جایگاه برجستهای را در جوامع مختلف به خود
اختصاص دادهاند (امینی ،گنجی ،یزد خواستی .)5939 ،رایکمن ( )0155بر نقش دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی در توسعه پایدار و شکلدهی به آینده جامعه از طریق تولید
دانش جدید و کمک به ایجاد و رشد آگاهیها و قابلیتهای متناسب با عصر جهانیشدن؛
تأکید میکند .این سازمانهای اجتماعی در عصری که پایه و بنیان آن بر خردورزی و
جهلستیزی قرار دارد ،نقش یگانهای در تحقق آرمانهای بشری همچون حاکمیت
عقلگرایی ،صلح ،عدالت و اخالق دارند (آراسته و فاضلی ماسوله .)5931 ،اگر با دیدی
گسترده به دانشگاهها بنگریم بهوضوح تغییرات قابل مالحظهای را در طول زمان در آنان
مییابیم .دانشگاههای کشورمان نیز در دهههای اخیر توسعهی کمی بیسابقهای را تجربه
کرده است .این مراکز علیرغم اینکه توانستهاند بسیاری از مسائل پیچیده جامعه را پاسخهای
مناسبی دهند اما از لحاظ کیفیت آموزش چندان پیشرفتی نداشتهاند .بر همین اساس نظام
آموزش عالی بایستی پیش از پیش به ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهها بپردازد تا
دانشگاهها قا در باشند به نحو احسن معضالت گوناگون جامعه را پاسخگو باشند که به نظر
می رسد یکی از لوازم پیشبرد این امر توجه به برنامه درسی و اصالح و بهبود آن میباشد
(رشیدی .)5966 ،در خصوص برنامه درسی دیدگاهها و نظرات متفاوتی مطرحشده است
که گاه اشتراکات و گاه تفاوتهایی باهم دارند؛ موضوع برنامه درسی در معنای وسیع آن
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تربیت انسان است و هدف اساسی نظامهای آموزشی و دانشگاهی ،یافتن راهکارهای
مناسب برای تربیت انسان مطلوب است .آیزنر در تعریف برنامه درسی میگوید :برنامه
درسی عبارت است از یک سلسله وقایع آموزشی طراحیشده که بهقصد تحقق نتایج
آموزشی برای یک یا چند فراگیر پیشبینیشده است (مهرمحمدی و همکاران .)5966 ،در
جدیدترین تعریف ،برنامه درسی مجموعهای از طرحهایی قلمداد میشود که برای هدایت
یادگیری در مدارس از آن استفاده میشود .این تجارب در محیط یادگیری اتفاق
میافتند؛ محیطی که محتوای یادگیری را هم تحت تأثیر قرار میدهند (گالتئورن،
بوسکو ،وایتهد و بوسکو.)1:0150 ،5
برنامههای درسی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در توفیق یا شکست این
مؤسسات نقش کلیدی و بسیار تعیینکنندهای ایفا میکنند (فتحی واجارگاه ،شفیعی،
 .)5961نتایج پژوهشها نشان میدهد که مهمترین مقوله مورد توجه و تأکید دانشجویان
در ارزیابی عملکرد دانشگاههای خود ،برنامههای درسی و دورههای آموزشی ارائهشده
توسط دانشگاه و فرایندهای یاددهی و یادگیری است که در داخل کالسها رخ میدهد
(امینی ،گنجی ،یزد خواستی .)5939 ،این در حالی است که بهرغم اهمیت برنامههای
درسی در مؤسسات آموزش عالی ،میزان توجه به آنها کافی نیست و تالش و همت الزم
برای بررسی ارزشیابی ،اصالح و تغییر آنها در دستور کار قرار نگرفته است (فتحی
واجارگاه ،شفیعی .)5961 ،با توجه به اینکه برنامههای درسی بهمنزلهی آینه تمام نمای
میزان پیشرفت و انعکاسی از پاسخگو بودن دانشگاهها به نیازهای در حال تغییر جامعه
هستند؛ ارزیابی کیفیت برنامههای درسی و آموزشی ارائهشده در دانشگاهها از اهمیت
بسیاری برخوردار میباشند .منظور از ارزیابی کیفیت برنامههای درسی ،بررسی مطلوبیت و
وضعیت عناصر و مؤلفه های نظام آموزشی در جهت تحقق اهداف مفروض و معین است؛
به عبارت دیگر ارزیابی کیفیت برنامه درسی میزان کفایت و تناسب عناصر درونی برنامهها
و نهادهای آموزشی را میسنجد (امینی ،گنجی ،یزد خواستی .)5939 ،در خصوص تعیین و
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تجدید عناصر برنامه درسی ،دیدگاههای متفاوتی از صاحبنظران حوزه برنامه درسی
عرضه شده است؛ برای مثال دکر و واکر به سه عنصر هدف ،محتوا و سازماندهی محتوا
اشاره مینمایند .تایلر نیز چهار عنصر هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابی را به عنوان عناصر
اصلی برنامه درسی تلقی مینماید (فتحی واجارگاه ،شفیعی .)5961 ،هدف ،اولین مرحله
در طراحی برنامه درسی است که برای طرحریزی مناسب برنامه درسی و کوشش در راه
بهبود مستمر برنامه ها ،الزم است که قبل از هر عنصر دیگری مورد تصریح قرار گیرد.
محتوا به کلیه مطالب ،حقایق ،قوانین ،نظریهها ،اصول ،اصطالحات و مفاهیم مربوط به یک
درس اشاره دارد که در جهت دستیابی به هدف آن درس و تغییر رفتار دانشآموز ارائه
میشود (ملکی .)5969 ،راهبرد فرایند یاددهی– یادگیری نیز تسهیلکننده انتقال دانش و
اطالعات و فرایندهای یادگیری فراگیران است و به شیوههای کسب محتوا اشاره دارد.
ارزشیابی برنامه درسی هم به فرایند بررسی ارزش و شایستگی برنامه درسی اشاره دارد
(ملکی و همکاران.)5935 ،
با توجه به مطالب باال که بیانگر نقش مهم آموزش عالی و اهمیت کیفیت برنامههای
آموزشی و درسی آن است و همچنین با عنایت به اینکه دانشجویان منبع اصلی ارائه
اطالعات درباره کیفیت و اثربخشی آموزشهای دانشگاهی هستند و بازخوردهای آنان
میتواند اطالعاتی ارزشمند را در اختیار قرار دهد؛ هدف پژوهش حاضر بر بررسی کیفیت
و جایگاه مطلوبیت عناصر اصلی برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان فردوسی مشهد استوار
شده است .در این مطالعه ،سؤاالت اصلی بر موارد زیر معطوف است:
 )5وضعیت ادراک از مطلوبیت مؤلفههای برنامه درسی و خرده مقیاسهای آن در
دانشجویان مورد بررسی چگونه است؟
 )0آیا میان ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفههای برنامهدرسی در گروههای مختلف
آموزشی تفاوت وجود دارد؟
 )9آیا میان ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفههای برنامهدرسی برحسب جنسیت،
تفاوت وجود دارد؟
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش ،پیمایشی و از نظر هدف مطالعهای کاربردی است .جامعه
آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد بود که
در سال تحصیلی  5939 - 39به تحصیل اشتغال داشته و تعداد آنها برابر با  1996نفر بوده
است .اندازه نمونه بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران و با سطح اطمینان  31صدم برابر با
 531دانشجو تعیین و پرسشنامه بین آنها توزیع شد.
ابزار پژوهش برای سنجش ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفههای برنامه درسی،
پرسشنامه محقق ساختهای بود که بر مبنای الگوی تایلر و با تأسی بر چهار عنصر هدف،
محتوا ،روش و ارزشیابی ساخته شد .در این راستا و با واکاوی بنیانهای نظری 91 ،گویه
استخراج گردید که برای سنجش ادراک از مطلوبیت هدف( ،سؤاالت  5تا  ،)1مطلوبیت
روش (سؤاالت  1تا  ،)59مطلوبیت عنصر محتوا (سؤاالت  59تا  )01و مطلوبیت عنصر
ارزشیابی (سؤاالت  06تا  )91تعیین شد .این مقیاس در طیف  1گزینهای لیکرت (از کامالً
موافق تا کامالً مخالف) تدوین و برای اطمینان از دقت بیشتر پاسخ دهندهها؛ نمرهگذاری
یازده عبارت به صورت معکوس پیشبینی شد .پرسشنامه جهت تعیین روایی محتوایی و بر
اساس داوری تخصصی ،در اختیار  6تن از متخصصان عضو هیئت علمی دانشگاه و با
مدرک دکتری تخصصی در رشتههای برنامهریزی درسی و روانشناسی تربیتی قرار گرفت.
پس از تائید روایی محتوایی ،پرسشنامه جهت اجرای اولیه بین  91نفر از دانشجویان مقطع
کارشناسی ارشد توزیع گردید .پس از جمعآوری پرسشنامهها و ورود دادهها به رایانه،
میزان همبستگی بین هر عبارت با مؤلفه خود و میزان ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفهها
و تأثیر حذف عبارت بر ضریب آلفا و پایایی مقیاس بررسی شد که نتیجه در جدول 5
گزارش شده است.
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جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ در اجرای مقدماتی
مؤلفه

تعداد عبارتها

ضریب پایایی آلفای کرونباخ

هدف

1

1/11

محتوا

6

1/19

روش

59

1/35

ارزشیابی

59

1/66

کل ابزار

91

1/31

یافتهها:
سؤال اول :وضعیت ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفههای برنامه درسی و خرده
مقیاسهای آن در دانشجویان چگونه است؟
برای پاسخدهی به این سؤال؛ برای مقایسه نمره دانشجویان پاسخ دهنده با ارزش متوسط
و با توجه به ارزش نمرات طیف پاسخ؛ ارزش متوسط طیف برابر با  9در نظر گرفته شد.
جدول  .2شاخصهای توصیفی و نتایج آزمون tتک نمونهای مؤلفههای ادراک از مطلوبیت مؤلفههای
برنامه درسی
عوامل

میانگین

انحراف معیار

مقدار t

درجه آزادی

معناداری

ادراک از مطلوبیت هدف

0/69

1/16

-9/09

531

1/115

ادراک از مطلوبیت محتوا

9/11

1/11

5/10

531

1/591

ادراک از مطلوبیت روش

0/31

1/10

-5/33

531

1/196

ادراک از مطلوبیت

0/60

1/19

-9/13

531

1/115

ارزشیابی
ادراک از مطلوبیت

0/31

1/15

-0/60

531

1/111

مؤلفههای برنامه درسی

طبق نتایجی که در جدول باال مالحظه میگردد ،میانگین به دست آمده از وضعیت
ادراک کلی از مطلوبیت مؤلفههای برنامه درسی از نظر دانشجویان ( )0/31کمتر از ( 9حد
متوسط طیف) است .بر اساس آزمون  tتک نمونهای پایین بودن میانگین وضعیت
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مؤلفههای برنامه درسی از حد متوسط معنادار است ( .)p<1/15بر اساس ضرایب موجود
کیفیت و وضعیت ادراک از مؤلفههای برنامه درسی در حد متوسط است
در تحلیل هر یک از ابعاد ادراک از وضعیت مطلوبیت مؤلفههای برنامه درسی باید
دقت داشت که طبق نتایج به دست آمده از جدول باال ،ادراک از مطلوبیت روش
( )p<1/11و محتوا ( )p<1/11در حد متوسط است و میانگین وضعیت ادراک از مطلوبیت
هدف ( )p<1/15و ارزشیابی ( )p<1/15کمتر از حد متوسط است.
سؤال دوم :آیا میان ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفههای برنامهدرسی در گروههای
مختلف آموزشی تفاوت وجود دارد؟
بهمنظور بررسی تفاوت ادراک دانشجویان از مؤلفههای برنامه درسی در گروههای
مختلف آموزشی ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی در چهار گروه آموزشی علوم انسانی،
علوم پایه ،فنی-مهندسی و کشاورزی/دامپزشکی نمونه موردنظر را تشکیل دادهاند .برای
بررسی تفاوت نمره ادراک از مؤلفههای برنامه درسی در چهار گروه مورد بررسی ،ابتدا
میانگین و انحراف استاندارد نمره ادراک از مؤلفههای برنامه درسی هر گروه از دانشجویان
تحصیالت تکمیلی محاسبه شد .همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،مقدار آن برای
تمامی متغیرها به شرح زیر میباشد.
جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد نمره ادراک از مؤلفههای برنامه درسی برحسب گروههای
آموزشی مختلف
گروه آموزشی

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

متغیر

علوم انسانی

559/66

01/16

61

علوم پایه

551/09

00/69

03

ادراک از مطلوبیت

فنی-مهندسی

553/11

09/15

91

مؤلفههای برنامه درسی

کشاورزی/دامپزشکی

559/19

51/19

91

کل

551/30

01/03

531
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همچنین بهمنظور تحلیل تفاوت نمره گروهها در مقیاس ادراک از مطلوبیت مؤلفههای
برنامه درسی از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد که نتایج به دست آمده در جدول زیر
مشاهده میگردد.
متغیر جدول  .4نتایج تحلیل واریانس تمایل به مشارکت دانشجویان برحسب گروههای آموزشی
مختلف
منبع تغییرات

ادراک از
مؤلفههای برنامه
درسی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

199/69

9

005/15

درونگروهی

13331/10

539

959/93

کل

61115/61

531

F

سطح
معناداری

1/19

1/113

با توجه به جدول تحلیل واریانس مقدار  Fآن معنادار نیست (،P=1/113
 ،)F(3,193)=1/19میتوان گفت که نمره ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفههای برنامه
درسی برحسب گروههای آموزشی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشده است.
سؤال سوم :آیا میان ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفههای برنامهدرسی در
دانشجویان برحسب جنسیت ،تفاوت وجود دارد؟
برای مقایسه این دو گروه از آزمون  tبرای دو گروه مستقل استفاده شد .با توجه به
اینکه ابتدا آزمون لوین برای برابری واریانسها گرفتهشده ،نتایج این آزمون نشان داد که
واریانس گروهها در کل مقیاس ادراک از مطلوبیت مؤلفههای برنامه درسی برابر است،
زیرا  p-valueبه دست آمده بزرگتر از  1/11بود ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
واریانس جفت گروههای مورد مقایسه برابر هستند.
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جدول  .5نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه دو گروه دانشجویان دختر و پسر از لحاظ نمرات ادراک
از مطلوبیت مؤلفههای برنامه درسی
انحراف

درجه

متغیر وابسته

جنسیت

میانگین

معیار

آزادی
531

ادراک از مطلوبیت

پسر

559/91

56/19

مؤلفههای برنامه درسی

دختر

551/05

05/11

t

سطح
معناداری

-5/15

1/953

همانطور که در جدول  1مالحظه میگردد ،نتایج آزمون  tمستقل نشان میدهد که
مقدار  p-valueبه دست آمده برای دو گروه (دانشجویان مذکر و مونث) بیشتر از 1/11
بوده و میتوان به این نتیجه رسید که بین دو گروه مورد مقایسه از لحاظ ادراک از
مطلوبیت مؤلفههای برنامه درسی تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

نتیجهگیری
سؤال اول این پژوهش ،چگونگی وضعیت ادراک دانشجویان در خصوص هر یک از
مؤلفههای برنامهدرسی را مورد بررسی قرار داده است .نتایج آزمون  tتک نمونهای نشان
داد که میانگین ادراک هدف ،ادراک روش ،ادراک ارزشیابی و نمره کل مقیاس ،بهطور
معناداری پایینتر از میانگین مطلوب و مورد انتظار بوده است؛ و نمره مؤلفهی ادراک
محتوا ،میانگینی باالتر از میانگین مطلوب داشته است .به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که
ادراک دانشجویان تحصیالت تکمیلی از مطلوبیت مؤلفههای برنامه درسی پایینتر از
میانگین مطلوب و حد انتظار بوده است .در تبیین این یافتهها از بررسی خرده مقیاس ادراک
هدف ،می توان گفت :اهداف برنامه درسی موجود در دانشگاه ،اهدافی مرتبط با شرایط
واقعی جامعه نیستند ،از وضوح و روشنی الزم برخوردار نبوده و انطباقپذیری چندانی با
نیازهای واقعی دانشجویان ندارند؛ موارد ذکر شده را میتوان علت ادراک نسبتاً نامطلوب
دانشجویان از مؤلفهی هدف دانست .در مبحث مؤلفهی روش نیز میتوان اینگونه تبیین
نمود که پایین بودن ادراک دانشجویان از مطلوبیت روش ،ممکن است به دلیل روشهای
تدریس نامناس ب از جمله روش سخنرانی که در آن استاد ،متکلم وحده بوده و دانشجو
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هیچ گونه فعالیتی جز مخاطب قرار گرفتن ندارد ،باشد .استادان باید در شرایط گوناگون از
روشهای تدریس متناسب با محتوای دروس استفاده نمایند ،همچنین میتوانند در ارائه
دروس از روشهای مختلف تدریس به صورت ترکیبی استفاده نمایند .در مبحث مؤلفهی
ارزشیابی دلیل پایین بودن ادراک دانشجویان از مطلوبیت ارزشیابی را میتوان به اینگونه
بیان نمود که استادان عمدتاً در بحث نمره دادن انصاف را رعایت نکرده و دچار خطاهای
سوگیرانه میشوند ،به این معنا که استادان به دانشجویانی شناختهشدهتر ،نمرات باالتری را
نسبت به دانشجویان که شناخت کمتری دارند ،اختصاص میدهند .عالوه بر این ،علت این
امر می تواند این باشد که ارزشیابی استادان صرفاً به منظور تخصیص نمره به دانشجویان در
نظر گرفته شده است .ادراک از مطلوبیت محتوای برنامه درسی نیز ممکن است به این دلیل
باالتر از حد مطلوب به دست آمده که محتوای ارائهشده در کالس دارای اعتبار علمی و
مورد عالقه دانشجویان بوده باشد .جیمز ،کومبز و فوالن نیز جهت ارائه استانداردهایی برای
مؤلفههای برنامه درسی در منابع مختلف یادآور شدهاند که یکی از ویژگیهای برنامه
درسی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی این است که قبل از هر قضاوت و
تصمیمگیری نسبت به برنامههای درسی موجود ،نخست باید بهطور سیستماتیک به شناسایی
جریان های تکنولوژی اقتصادی ،سیاسی ،جمعیتی ،اجتماعی و فرهنگی که بر آموزش عالی
و عناصر آن تأثیر می گذارند پرداخته شود و از نوع و میزان تأثیرات و مسائل چالشهای
ایجاد شده ناشی از آنها ،در هر یک از اجزای مربوطه آگاه شد؛ به طوری که تدوین-
کنندگان برنامه درسی در قرن بیست و یکم باید به این نکته توجه داشته باشند که در ارائه
برنامه درسی مناسب ،نه تنها بایستی خطمشیهای داخلی سازمانها ،بلکه واقعیات جهانی و
شرایط دنیای کنونی را نیز مدنظر داشته باشند (جیمز5331 ،؛ فوالن5369 ،؛ کومبز.)5919 ،
برنامههای درسی در راستای اهداف و رسالتهای دانشگاهی باید پاسخگوی شرایط و
دغدغههای فعلی و آینده باشند و نقش سازندهای در راستای حل مسائل و رشد جامعه ایفا
نمایند و رشته های مختلف را در راستای نیازها و تحوالت قرار داده ،به نحوی که از
جمعیت و مناسبت الزم برخوردار بوده و ضمن پاسخگویی و توجه به نیازهای فردی
دانشجویان به مشکالت اجتماعی و به ارزشها و میراث فرهنگی نیز بپردازند (هاول0111 ،؛
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پاپادوپولوس .) 5336 ،نتایج پژوهش انجام شده با پژوهش فتحی واجارگاه و شفیعی
( ) 5961که به بررسی ارزشیابی کیفیت برنامه درسی (مورد برنامه درسی آموزش
بزرگساالن) از دیدگاه دانشجویان ،دانشآموختگان و استادان پرداختهاند ،همسو میباشد.
امینی ،گنجی و یزدخواستی ( ) 5935نیز پژوهشی را با هدف ارزیابی کیفیت برنامه درسی
رشته های مهندسی از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی :دانشگاه کاشان) انجام دادهاند که
نتایج به دست آمده از پژوهش امینی ،گنجی و یزدخواستی کامالً همسو با نتایج این
پژوهش میباشد.
سؤال دوم معطوف بر تفاوت میان ادراک دانشجویان از مؤلفههای برنامه درسی در
گروههای مختلف آموزشی بود .نتایج آزمون  ANOVAنشان داد که بین دانشجویان در
گروههای

آموزشی

مختلف

(علوم انسانی ،علوم

پایه،

فنی-مهندسی

و

کشاورزی/دامپزشکی) در کل مقیاس و خرده مؤلفههای آن (ادراک هدف ،محتوا ،روش
و ارزشیابی) تفاوت معناداری وجود ندارد .یافتههای این پژوهش با یافتههای امینی ،گنجی
و یزد خواستی ( )5935که به بررسی تفاوت ارزیابی برنامه درسی برحسب رشتههای
مختلف پرداخته است و همچنین پژوهش حیدرزاده ( )5935که بر روی ارزشیابی کالسی
ادراکشده صورت گرفته است ،همسو میباشد .در تبیین این نتایج نیز میتوان اذعان
داشت که جامعه موردنظر را ،یک جامعه همگن تشکیل میدهد ،از این رو ،طبیعی است
که با توجه به همگن بودن جامعه آماری موردنظر ،تفاوت چندانی را در گروههای
آموزشی از نظر مطلوبیت ادراک مؤلفههای برنامه درسی مشاهده نشود.
در نتیجه گیری از سؤال سوم این پژوهش یعنی بررسی تفاوت ادراک دانشجویان دختر
و پسر از مطلوبیت مؤلفههای برنامه درسی ،نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین این دو
گروه وجود ندارد .یافتههای این پژوهش با یافتههای امینی ،گنجی و یزدخواستی ()5935
که مشاهد ه نمود بین دانشجویان دختر و پسر در ارزیابی کیفیت مؤلفههای برنامه درسی
تفاوت معناداری وجود ندارد ،همچنین پژوهش پاکمهر ( )5931که نشان داد تفاوت
معناداری بین این دو گروه در ادراک کیفیت تدریس استاد وجود ندارد ،همسو است .در
تبیین این نتیجه میتوان اذعان نمود که تبعیضهای جنسیتی اعمال شده توسط برخی از
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اساتید به حداقل خود رسیده است و جنسیت ،دیگر فاکتور تأثیرگذاری بر دیدگاه
دانشجویان از مؤلفههای برنامه درسی نبوده است.
با توجه به نتایج و یافتههای این تحقیق ،پیشنهادهای زیر به منظور ارتقای کیفی و
آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه میشود :با توجه به دیدگاههای دانشجویان پیشنهاد
میشود ،با در نظر داشتن به سرعت روزافزون و چشمگیر و تحوالت علمی و فناوری و
انعکاس دادن آن ها در تغییر محتوای دروس و نیازسنجی محتوای آموزشی کلیه گروههای
آموزشی بر مبنای دیدگاههای دانشجویان میتواند زمینه ارتقای کیفی محتوای مورد نظر را
فراهم سازد؛ همچنین پیشنهاد میشود جهت ارتقای سطح وضعیت روش ارائه برنامه درسی
میتوان با برگزاری کارگاههای آموزشی روشهای تدریس جدید به منظور مهارت افزایی
و آشنا کردن استادان با چگونگی استفاده و کاربست روشهای تدریس فعال ،مشارکتی و
مبتنی بر حل مسئله در فرایند آموزشهای کالسی ،گامی در جهت ارتقاء سطح روش ارائه
برداشت.
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