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مقدمه
با وجود تأکید ناام آموزع عالی کشاورزی بر کاربردی نمودن علوم ناری ،بسیاری
از دانشآموختگان بییار هستند .از سوی دیگر درصد ناچیزی از دانشآموختگان به
صورت خود اشتغالی مشغول به کار هستند و اغلب آنها در دستگاههای دولتی اشتغال
دارند .این وضعیت نشاندهنده عدم تناسب آموزعهای ارائه شده در آموزع
کشاورزی با بازار کار و ضعف این ناام در تربیت دانشآموختگان میباشد (خسروی
پور ،ایروانی ،حسینی ،موحد مظمدی .)9311 ،آمار نرخ بییاری دانشآموختگان
کشاورزی سال 9319نیز نشان میدهد  29درصد از کل دانشآموختگان در این بشش
با مشیل بییاری مواجه هستند (سازمان ناام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،
 .)9319با وجود تعداد زیادی دانشآموخته رشتههای کشاورزی که فاقد دانش مهارتی
و عملی در زمینههای مشتلف میباشند و نمیتوانند از عهده انجام امور برآیند (زمانی،
 ،)9311ضروری است وضع موجود مؤلفههای ناام آموزشی از جمله برنامه درسی
این دانشآموختگان بررسی شود تا با مطالعه عمیقتر برنامههای درسی موجود و
تالع برای تغییر برنامهها در جهت شرای مطلو بتوان کارشناسان و متشصصانی در
خور و متناسب با شرای بازار داخلی و قابل رقابت با تولیدکنندگان خارجی تربیت
نمود و در این زمینه به مطلوبیتی نسبی دست یافت.
ییی از موضوعات مهم در برنامهریزی درسی ،اهمیت نوسازی و تجدیدنار در
برنامههای درسی و هماهنگ نمودن مظتوا و روعهای تدریس با شرای در حال
تغییر و نا مطمون است (سابارا .)9114 ،9در واقع عدم تناسب برنامه درسی با شرای و
نیازهای موجود سبب هدر رفتن سرمایهگذاری دولت و افراد به لظای مادی و از
دست دادن زمان میشود .در حال حاضر تغییر و بازبینی که همراه با تعدیل و اصالح
اساسی در برنامه درسی باشد به ندرت انجام میشود و در بیشتر موارد تنها تغییرات
کوچیی اعمال میگردد (برادران ،بهتاع ،غنیان .)9319 ،تجربه سالهای گذشته ناام
آموزع عالی کشور نشان داده است که برای بالندگی علمی و پژوهشی الزم است
اختیارات برنامهریزی به دانشگاههایی که دارای توانمندی الزم هستند ،تفویض گردد.
امروزه چالشهای بسیار جدی در برنامه درسی در دانشگاه ایجاد شده است .ییی از
این چالشها مشارکت مؤثر اعضای هیات علمی در برنامهریزی درسی دانشگاهی
1. Sabara
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است (فتظی واجارگاه و نوروززاده .)9317 ،بر همین اساس بررسی دیدگاه اعضای
هیأت علمی به وضعیت موجود و مطلو فرایند برنامهریزی درسی امری ضروری به
نار میآید.
در نگاه کلی با توجه به آنچه بیان شد به نار میرسد که عدم انطباق برنامههای
درسی با نیازهای روز جامعه (خسروی پور و همیاران )9311 ،از عمدهترین عوامل
بروز معضالت برشمرده میباشد و اعضای هیأت علمی به عنوان ییی از مهمترین
ارکان این ناام آموزشی بیش از سایرین صالحیت و امیان اظهار نار و ایجاد تغییرات
الزم در برنامه درسی رشتههای کشاورزی را دارند (الدویگ ،)2191 ،9جامعه مذکور
به عنوان پاسشگویانی درگیر و متشصص در نار گرفته شدند تا عالوه بر
حساسسازی هر چه بیشتر آنان نسبت به ضرورت مسوله ،اهمیت و ضرورت
مشارکت هر چه بیشتر آنان در برنامهریزی درسی مطرح شود.
روند اصالحات برنامههای درسی بر حسب دیدگاههای مشتلف درباره اهداف
برنامهها ،اولویتها و فرایندها امری پیچیده و دشوار به نار میرسد (گیلبرت،2
 .)2191برنامههای درسی همیشه در حال تظول هستند و مدیریت این تغییر همیشه
باید به گونهای باشد که تظول برنامههای درسی مجاز تلقی شود .باید در نار داشت
که توسعه برنامه درسی همیشه باید تقاضا مظور باشد و نه آنیه از خارج تظمیل شده
باشد و این توسعه و تغییر همیشه باید در ارتباط با مظی و شرای فراگیران باشد
(بوچرز .)2111 ،3این مسوله در رشته کشاورزی اهمیت ویژهای دارد ،زیرا در مقایسه
با سایر رشتهها در ارتباط بیشتری با مظی طبیعی در حال تغییر ،ریسکپذیر و جوامع
روستایی در حال تظول میباشد .برنامهریزان برنامههای درسی کشاورزی باید نیازهای
آموزشی دانشجویان را مورد توجه قرار دهند و دانشیدههای کشاورزی باید همواره
با جوامع خود ارتباط برقرار نمایند؛ این مسوله زمانی اهمیت مییابد که اعضای هیأت
علمی رشته کشاورزی برای تسهیل تغییرات برنامههای درسی و به مناور ارتقاء کامل
برنامهها در پاسخ به تغییرات اجتماعی و زیست مظیطی ،تالع کنند (بورساری 4و
ویدرین.)2191 ،9
1. Ladwig
2. Gilbert
3. Buscher
4. Borsari
5. Vidrine
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پیش از ارائه هرگونه تعریف در ارتباط با برنامهریزی درسی و برنامهریزی
آموزشی باید یادآوری کرد که بر اساس گفته بوشامپ 9119 9برنامهریزی درسی و
آموزشی در پرتو برنامه درسی توضیح داده میشوند (پزنر .)9174 ،2برنامهریزی درسی
در بر گیرنده هشت عنصر شامل :هدف ،مظتوا ،توالی ،یادگیرندگان ،فرایندهای
یادگیری ،منابع آموزشی ،ارزشیابی و اصالح و تعدیل و هدف آن رشد و پرورع
دانشجویان است (فتظی واجارگاه ،عارفی ،شرف .)9311 ،اصول برنامهریزی درسی
برای یک دوره آموزشی عبارتند از -9 :انتشا مظتوا  -2توسعه راهبرد آموزشی -3
تصمیمگیری در مورد ترتیب و توالی مطالب  -4تششیص نقاط قوت و ضعف فردی
دانشجویان و مالحاه موارد فردی (اسمیت )2111 ،3و بر اساس این اصول،
برنامهریزی درسی در پنج مرحله شناخت و در متن ،برنامهریزی و تأمین مالی،
اجرا ،ناارت مداوم ،ارزیابی و بازبینی ترسیم میشود ( .)2199 ،4DEECDمظصول
برنامهریزی درسی ،برنامه درسی است و منابع متعدد نشان میدهند که چهار جزء
ضروری هر برنامه درسی عبارتند از :اهداف ،مظتوا ،برنامهای از فعالیتها و روع
ارزیابی (دانستان.)9117 ،9
اسیامهارت 1و دن بور )9114( 7در پژوهش خود به مطالعهای موردی نظوه
بازسازی برنامه درسی در دانشیده کشاورزی بنین اشاره کردهاند .در این دانشیده
تالع در جهت اصالح فرایند برنامهریزی درسی با برگزاری همایشی در چارچو
یک پروژه مشتر دانشگاهی بینالمللی مطرح شده است .این همایش به عنوان
ترکیبی از مدلهای منطقی و تعاملی برنامهریزی درسی توصیف گردیده است .تجزیه
و تظلیل راهبردی از گروههای شرکت کننده در سمینار بینش روشنتری را در
خصوص فرایند برنامهریزی درسی ارائه میکند و ساختار متفاوتی از نظوه برنامهریزی
درسی را در مقایسه با مدلهای برنامهریزی از پیش تعیین شده ،پیشنهاد میدهد
(اسیامهارت و ون دن بور.)9114 ،
1. Beauchamp
2. Posner
3. Smith
4. Department of education and early childhood development
5. Dunstan
6. Schamhart
7. Den Bor
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یافتههای هادگز 9و بورچل )2113( 2در تظقیقی با عنوان بررسی مهارتهای
مهارتهای
دانشآموختگان کشاورزی نشان داد که بین وضعیت مطلو
دانشآموختگان کشاورزی و وضعیت موجود ،هم از نار مدیران و هم از نار
دانشآموختگان اختالف معنیداری وجود دارد .این یافته نشان میدهد آنچه
دانشآموختگان کشاورزی در زمینه شایستگیهای عمومیمورد نیاز بازار کار در دوران
تظصیل فراگرفتهاند ،با آنچه مورد نیاز واقعی دنیای کار است ،تفاوت قابل مالحاهای
دارد .بنابراین تجدید نار در برنامه درسی رشتههای کشاورزی به مناور پروع
مهارتهای آمادگی شغلی مورد نیاز ،امری اجتنا ناپذیر است (هادگز و بورچل،
.)2113
3
جایاراج ( )9112در پژوهشی با عنوان "آموزع کشاورزی :نیاز به متشصصان"
ضمن تشریح وضعیت آموزع کشاورزی در هند ،الگوی برنامهریزی درسی بر اساس
نیازهای آتی را مورد بظث قرار میدهد و با تأکید بر نوسازی و اصالح برنامه درسی،
دستور کاری برای یک برنامه آموزشی جدید پیشنهاد نموده است (جایاراج.)9112 ،
الدویگ ( )2191نیز در تظقیقی با عنوان تغییر برنامه درسی و اعضای هیأت
علمی ،تغییر برنامه درسی را به مشارکت اعضای هیأت علمی پیوند میزند و به
پیامدهای ناخواسته اصالحات برنامههای درسی توجه میکند (الدویگ.)2191 ،
مزولی )2111( 4در تظقیقی با عنوان در اعضای هیأت علمی از تأثیر گروههای
مشتلف بر برنامه درسی در آموزع عالی ،بیان میکند که در اعضای هیأت علمی از
میزان نفوذ بسیاری از گروههای خارجی در برنامهریزی درسی مشروط به نوع سازمان،
انضباط آکادمیک و نام مرتب با رشته ،مرتبه علمی و میزان تصدی آنها بوده و به
طور کلی مستقل از جنسیت و نژاد اعضای هیأت علمی است .طبق یافتههای وی هیچ
تفاوت معنیداری بر اساس سن افراد و سنوات حضور آنان در آموزع عالی در میزان
در اعضای هیأت علمی از تأثیر گروههای مشتلف بر برنامهریزی درسی وجود ندارد
(مزولی.)2111 ،
ساکی ،شریف خلیفه سلطانی و نصر اصفهانی ( )9311طی پژوهشی با عنوان
بررسی ساختار مناسب برنامهریزی درسی در دانشگاه اصفهان ،دریافتند که در باره
1. Hodges
2. Burchell
3. Jayaraj
4. Mozzoli
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ترکیب مناسب شورای برنامهریزی درسی گروههای آموزشی در دانشگاهها ،عضویت
متشصصان برنامهریزی آموزشی ،اعضای هیأت علمی ،متشصصان موضوع درسی و
برنامهریزی درسی در ترکیب پیشنهادی شورای برنامهریزی درسی گروه ضروری و
حائز اهمیت است و با توجه به نار مثبت اعضای هیأت علمی در این زمینه پیشنهاد
میدهند کمیتهای علمی -تشصصی ،مرکب از صاحب ناران برنامهریزی آموزشی و
درسی ،سیاست گذاری و ارائه خدمات مشورتی در سطح دانشگاه را بر عهده گیرند
(ساکی ،شریف خلیفه سلطانی و نصر اصفهانی.)9311 ،
در جمعبندی کلی با توجه به منابع مورد اشاره ،به نار میرسد با وجود ضرورت
توجه مستمر در به روزرسانی برنامههای درسی مشارکت ذینفعان و افراد درگیر در
فرآیند آموزشی در ایجاد تغییرات الزم و علمیتر شدن فرایند برنامهریزی درسی ،هم
اکنون ذینفعان و متشصصان مربوطه مشارکت الزم را در فرایند برنامهریزی درسی
ندارند .عالوه بر این ساز و کار منسجمی برای به روز رسانی برنامههای درسی به
ویژه در سطح دانشگاهها دیده نمیشود .هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی دیدگاه
اعضای هیأت علمی مراکز آموزع عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان در
بارة رتبهبندی مؤلفههای ناام برنامهریزیدرسی میباشد .اهداف اختصاصی شامل
شناسایی دیدگاه پاسشگویان در بارة "راهیارهای بهبود کیفیت فرایند برنامهریزی
درسی"" ،شناسایی دیدگاه پاسشگویان در خصوص ضعفها و کمبودهای ناام
برنامهریزی درسی" و "میزان صالحیت هر یک از گروههای ذینفع برای مشارکت در
برنامهریزی درسی" است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لظای ماهیت ،کاربردی و از نار شیوه جمعآوری و تظلیل دادها
پیمایشی -توصیفی است .در این مطالعه از روع مطالعه میدانی و کتابشانهای استفاده
شده است .ابتدا به مناور جمع آوری اطالعات مربوط به موضوع پژوهش و تدوین
پرسشنامه ،با مراجعه به کتابشانه و پایگاههای اطالعرسانی پیشینه موضوع بررسی شد.
سپس به مناور آگاهی از نارات اعضای هیأت علمی دربارة گویههای طراحی شده
مطالعه میدانی صورت گرفت .جامعه آماری پژوهش شامل تمام اعضای هیأت علمی
مراکز آموزع عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خورستان میباشد (.)N=158
حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  992نفر تعیین گردید.
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شیوه گردآوری و تحلیل دادهها
روع نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم طبقه بوده و در هر طبقه نمونهها به
صورت تصادفی انتشا گردیدهاند .وسیله گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه
مظقق ساخت میباشد .این پرسشنامه از چهار بشش تشییل شده است که بشش
نشست -ویژگیهای فردی ( 99گویه) ،بشش دوم -شایستگی گروههای ذینفع برای
مشارکت در برنامهریزی درسی ( 1گویه) ،بشش سوم -چالشهای ناام برنامهریزی
درسی مطلو ( 21گویه) و بشش چهارم -کیفیت برنامهریزی درسی ( 91گویه) را
مورد سنجش قرار میدهد .گویههای طراحی شده با استفاده از مبانی ناری ،نتایج
پژوهشهای میدانی و تجربیات اعضای هیأت علمی و تیم تظقیقاتی تدوین
گردیدهاند .روایی مظتوایی و ظاهری پرسشنامه با استفاده از نارات برخی اعضای
هیأت علمی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین تأیید گردید برای سنجش
پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای بششهای "شایستگی
مشارکت برنامهریزان و مشاطبان در فرایند برنامهریزی درسی"" ،کیفیت برنامهریزی
درسی" و "چالشهای ناامبرنامهریزی درسی مطلو " به ترتیب  ./11 ،./71و ./79
مظاسبه گردید .به مناور توصیف دادهها برای معرفی جامعه ،از نمودارهای درصد
فراوانی و برای رتبهبندی گویهها بر اساس نارات پاسشگویان ،شاخص ضریب
تغییرات مورد استفاده قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
جدول ( )1توزیع فراوانی بر اساس مقطع تحصیلی پاسخگویان بر حسب درصد
مرتبه علمی
دکتری
کارشناسی ارشد

فراوانی
79
42

درصد فراوانی
12/1
37/2

جدول ( )2توزیع فراوانی براساس مرتبه علمیپاسخگویان برحسب درصد
مرتبه علمی
استاد
دانشیار
استادیار
مربی

فراوانی
2
99
92
44

درصد فراوانی
9/1
93/3
41
31/1
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جدول ( )3توزیع فراوانی بر اساس سنوات تدریس پاسخگویان برحسب درصد
فراوانی
99
21
99
91

سال های تدریس
کمتر از  9سال
 1-99سال
 91-29سال
باالتر از  21سال

درصد فراوانی
49/9
24/1
93/3
91/1

در این مطالعه به بررسی وضعیت موجود و مطلو مؤلفههای ناام برنامهریزی
درسی رشته کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه اعضای هیأت علمی پرداخته شده
است .در معرفی نمونه مورد مطالعه همانطور که جدولهای  2 ،9و  3نشان میدهند،
( )37/2درصد پاسشگویان دارای مدر کارشناسی ارشد و ( )12/1درصد آنها دارای
مدر دکتری میباشند .هچنین توزیع فراوانی پاسشگویان بر اساس مرتبه علمیآنها از
این قرار بوده است )9/1( :درصد استاد تمام )93/3( ،درصد دانشیار )41( ،درصد
استادیار و ( )31/1درصد مربی .پراکندگی حجم نمونه بر اساس سابقه تدریس و
برحسب درصد نیز به ترتیب زیر میباشد :کمتر از پنج سال ( )49/9درصد ،بین 1-99
سال سابقه ( )24/1درصد ،بین  91-29سال سابقه ( )93/3درصد و باالتر از  21سال
سابقه ( )91/1درصد.
جدول ( )4اولویتبندی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عناصر اصلی نظام
برنامهریزی درسی از دیدگاه پاسخگویان
رتبه
9

وضعیت موجود
ضریب انحراف میانگین
تغییرات معیار
2/714 9/117 1/799

2

1/711

9/141

2/473

3

1/119

9/771

2/111

4

1/117

9/199

9/714

وضعیت مطلوب
نظام برنامهریزی درسی مطلوب
میانگین انحراف ضریب
گویهها
تغییرات
معیار
تناسب برنامه ریهزی درسهی رشهته 1/219 9/771 1/133
تشصصی خهود بها شهرای رشهته
کشاورزی
آشنایی اعضهای هیهأت علمهی بها 1/219 9/192 1/917
روند علمی برنامهریزی درسی
توجه جهدی تهر بهه برنامهه ریهزی 1/347 2/191 7/921
درسی به عنوان رشهتهای علمهی و
تشصصی
ارزشیابی مسهتمر برنامهه درسهی و 1/311 2/319 7/111
اصههالح آن توسهه برنامهههریههزان
درسی

رتبه
4
3
1
1
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9

وضعیت موجود
ضریب انحراف میانگین
تغییرات معیار
9/123 9/112 9/911

1

9/911

9/121

9/477

7

9/212

9/921

1/131

1

9/211

9/111

9/331

---- ----

----

----
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وضعیت مطلوب
نظام برنامهریزی درسی مطلوب
میانگین انحراف ضریب رتبه
گویهها
تغییرات
معیار
7
تشههییل کمیتههه هههایی در سههطح 1/211 2/292 7/729
دانشگاه برای برنامهریزی درسی
2
برقهههراری ارتبهههاط بههها سهههایر 1/911 9/911 1/411
دانشههگاههههای خههارج از کشههور و
مطالعه ناام برنامهریزی درسی آنها
9
تشهههییل گهههروهههههای مشهههتر 1/931 9/229 1/194
برنامهههریههزی درسههی (متشههیل از
سههازمانهههای بههه کههار گیرنههده
دانش آموختگان با اعضهای هیهأت
علمی) برای انطباق برنامهه درسهی
با نیازهای روز بازار کار
9
دریافت اطالعات صهظیح از یهک 1/241 9/111 7/129
مرکز اطالعهات بهرای ایجهاد یهک
برنامه درسی متناسهب بها نیازههای
جامعه
1
ضهههرورت ایجهههاد یهههک مرکهههز 1/271 2/917 7/711
برنامهریزی درسی مشصوص رشته
کشاورزی برای باال بهردن کیفیهت
برنامهریزی درسی رشته کشاورزی

همان گونه که در جدول ( )4مشاهده میگردد ،گویههای "تناسب برنامهریزی درسهی
رشته تشصصی با شرای رشته کشاورزی" و "آشنایی اعضای هیأت علمیبا روند علمهی
برنامهریزی درسی" ،اولویتهای اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند .این بدان معنهی
است که اعضای هیأت علمی این دو گویه را به عنوان مهمترین نیات برای داشهتن یهک
ناام برنامهریزی درسی مطلو در وضعیت موجود شناسایی کردهاند .در بررسی دادهها به
مناور ترسیم وضع مطلو " ،تشییل گروههای مشتر برنامهریهزی درسهی (متشهیل از
سازمانهای به کار گیرنده دانشآموختگان با اعضای هیأت علمهی) بهرای انطبهاق برنامهه
درسی با نیازهای روز بازار کار" اولین اولویت را به خود اختصاص داده است .این نشهان
میدهد که پاسشگویان ،گویه مذکور را مهمترین نیته برای داشتن یک ناام برنامههریهزی
درسی مطلو میدانند .اولویت دوم نیز به برقراری ارتباط با سایر دانشگاههای خهارج از
کشور و مطالعه ناام برنامهریزی درسی آنها تعلق دارد.
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راهکارهای بهبود کیفیت فرآیند برنامهریزی درسی از دیدگاه پاسخگویان
جدول ( )5راهکارهای بهبود کیفیت فرآیند برنامهریزی درسی از دیدگاه پاسخگویان
وضعیت موجود
رتبه ضریب انحراف میانگین
تغییرات معیار
2/499 9/739 1/791 9
2

2/191 2/111 1/711

3

2/914 2/191 1/711

4

2/144 9/119 1/191

9

9/424 9/491 9/122

1

9/419 9/924 9/122

7

9/379 9/441 9/191

1

9/331 9/124 9/292

1

1/442 1/179 9/171

---- ---- ---- --

راهکارهای بهبود کیفیت فرآیند
برنامهریزی درسی
گویهها

وضعیت مطلوب

میانگین انحراف ضریب رتبه
معیار تغییرات
برگههزاری مههؤثرتر و جههدی تههر دوره ی 9 1/921 9/947 1/121
کارورزی در گرایشهای مشتلف این رشته
ایجههاد زمینههه شههیوفایی اسههتعدادها ،ایجههاد 93 1/141 3/799 9/791
خالقیت و ابتیار و فراگیهری مهداوم از راه
ناام برنامهریزی درسی در رشته تشصصی
توجههه بههه انتقههال اطالعههات ،بیههنشههها ،و 3 1/221 9/111 1/229
مهارت های تشصصی رشته در برنامه ریهزی
درسی
تدوین سازوکارهایی برای تضهمین اشهتغال 4 1/343 2/919 7/914
دانش آموختگان (از قبیل اعطای وام ،ایجهاد
زمینه برای خود اشتغالی و موارد مشابه)
توجههه بههه پههرورع افههراد نشبههه در رشههته 1 1/341 2/139 7/931
کشاورزی
1 1/424 2/121 1/111
توجه به تفاوتهای فردی دانشجویان
توجه به ویژگیهای روانشهناختی مهؤثر در 1/211 9/719 1/914
سایر فعالیهتههای شهغلی در آینهده (ماننهد
مسوولیتپذیری ،خالقیت و کارهای تیمهی)
در برنامهریهزی درسهی ،عهالوه بهر مفهاهیم
تشصصی رشته
حضههور انجمههن علمههی خههاص رشههته 1/371 2/991 1/791
تشصصی خود ،در برنامهریزی درسی
قائل بودن امتیاز ویژه برای داوطلبهانی کهه 1/441 2/741 1/932
کشاورززاده هستند و یا در روستاها زنهدگی
مههیکننههد بههرای ورود بههه دانشههگاهههها و
مؤسسات آموزع عالی
1/343 2/919 7/914
ارائه پر بارتر و بیشتر واحدهای عملی

2

7
1

9

یافتههای جدول ( )9در بارة " نیات الزم برای بهبود کیفیت فرآینهد برنامههریهزی
درسی" حاکی از آن است که در بین گویههای منهدرج در ایهن جهدول ،در وضهعیت
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موجود "برگزاری مؤثرتر و جدی تهر دوره کهارورزی در گهرایشههای مشتلهف ایهن
رشته" در اولویت اول قرار دارد و اولویتهای دوم و سهوم بهه مهوارد "ایجهاد زمینهه
شیوفایی استعدادها ،ایجاد خالقیت و ابتیار و فراگیری مداوم از راه ناام برنامهریهزی
درسی در رشته تشصصی" و " توجه به انتقهال اطالعهات ،بیهنشهها ،و مههارتههای
تشصصی رشته در برنامهریزی درسی" تعلق دارد .ایهن نتیجهه مبهین آن اسهت کهه در
وضع موجود تمام تالعها برای بهبود فرآیند برنامههریهزی درسهی بهر ایهن دو نیتهه
متمرکز است .همچنین از دیدگاه پاسشگویان در بارة وضع مطلو  ،اولویت اول مانند
نتیجه به دست آمده در وضع موجود بوده است .این در حالی است که موارد "توجهه
به ویژگیهای روانشناختی مؤثر (مانند مسوولیتپذیری ،خالقیت و کارهای تیمی) در
سایر فعالیتهای شغلی در آینده در برنامهریزی درسی ،عهالوه بهر مفهاهیم تشصصهی
رشته" و "توجه به انتقهال اطالعهات ،بیهنشهها ،و مههارتههای تشصصهی رشهته در
برنامهریزی درسی" ،به ترتیب رتبههای دوم و سوم را به خود اختصهاص دادهانهد .بهه
این معنی که اعضای هیأت علمی بر این باور هستند کهه عهالوه بهر توجهه بهه انتقهال
اطالعات ،بینشها ،و مهارتهای تشصصی ،توجه به ویژگیهای روانشهناختی بسهیار
مهم و اساسی است و برای بهبود کیفیت فرایند برنامهریزی درسی و ایجهاد وضهعیت
مطلو باید آنها را مورد توجه قرار داد.
ضعفها و کمبودهای نظام برنامهریزی درسی از دیدگاه پاسخگویان
جدول ( )6ضعفها و کمبودهای نظام برنامهریزی درسی از دیدگاه پاسخگویان
ضعفها و کمبودهای نظام برنامهریزی درسی
گویهها
نبود انسجام الزم بین ناام برنامهریزی درسی رشته کشهاورزی
و سایر رشتههای مرتب با آن در سطوح مشتلف
حضور نداشتن همة افراد ذینفع در ناام برنامهریزی درسی
عدم وجود قوانین مورد نیاز برای اصالح مسهتمر برنامههههای
موجود
انعطافناپذیری برنامهریزی درسی

بررسی وضعیت موجود
ضریب
انحراف
تغییرات
معیار
1/913
1/111

9

1/199
1/141

1/919
9/111

1/917
1/993

2
3

1/192

9/211

1/941

4

میانگین
1/732

رتبه

همان طور کهه در جهدول ( )1مشهاهده مهیشهود "نبهود انسهجام الزم بهین ناهام
برنامهریزی درسی رشته کشاورزی و سایر رشتههای مرتب با آن در سطوح مشتلهف"
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و " حضور نداشتن همة افراد ذی نفع در ناام برنامهریزی درسی" به ترتیب مهمترین
کمبودها و نقاط ضعف ناام آموزع عالی کشاورزی میباشد و در رتبهبندی گویههای
جدول از دیدگاه اعضای هیأت علمی ،اولویتهای اول و دوم را بهه خهود اختصهاص
دادهاند.
دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان صالحیت هریک از گروههای ذینفعع بعرای
مشارکت در برنامهریزی درسی با توجه بعه ترربعه مشعارکت افعراد در اصعال
برنامههای درسی
جدول ( )7دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان صالحیت هر یک از گروهای
ذینفع برای مشارکت در برنامهریزی درسی با توجه به ترربه مشارکت افراد در اصال
برنامههای درسی
افرادی که سابقه مشارکت
دارند

رتبه

ضریب
تغییرات
1/97

انحراف
معیار
3/22

9/11

2
3

1/13
9/91

2/91
9/93

3/43
1/72

4
9

9/1
9/19

9/11
9/14

1/11
1/91

1

9/19

1/14

1/41

7

9/11

9/21

1/19

1

2/11

9/93

1/74

9

میانگین

میزان صالحیت
مشارکت در
برنامهریزی درسی
گویهها

مدیران ارشد آموزع
عالی
اعضای هیأت علمی
دانشههجویان مقههاطع
تظصههیالت تیمیلههی
بههرای مشههارکت در
برنامهههریههزی درسههی
مقطع قبل
کارفرمایان
دانشهههجویان همهههة
مقاطع درسی
مولههههدان بشههههش
کشاورزی
دانشجویان برتهر ههر
گروه
دانهههشآموختگهههان
مقاطع مشتلف که سه
سههههههههههههههال از
دانش آموختگی آنهان
گذشته باشد

افرادی که سابقه مشارکت
ندارند

میانگین

انحراف
معیار
2/11

ضریب
تغییرات
1/12

2

3/19
1/71

2/11
9/31

1/93
9/14

9
1

1/11
1/17

9/97
9/21

9/72
9/37

7
3

1/37

1/19

2/21

1

1/17

9/29

9/31

4

1/17

9/11

9/19

9

4/77

رتبه
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همان طور که جدول ( )7نشان مهیدههد ،پاسهشگویانی کهه تجربهه مشهارکت در
اصالح برنامههای درسی را داشتهاند ،الویت اول تا سوم را بهه ترتیهب بهه گویههههای
"مههدیران ارشههد آمههوزع عههالی"" ،اعضههای هیههأت علمههی" و "دانشههجویان مقههاطع
تظصیالت تیمیلی برای مشارکت در برنامهریزی درسی مقطع قبل" اختصاص دادهاند
و شایستگی آنها را برای مشارکت در برنامهریزی درسی در مقایسه با سهایر گهروههها
بیشتر دانستهاند ،این در حالی است که پاسشگویانی که تجربه مشارکت در این زمینهه
را نداشتهاند رتبه اول را به " اعضای هیهأت علمهی" و رتبههههای دوم و سهوم را بهه
گویهههای " مهدیران ارشهد آمهوزع عهالی" و " دانشهجویان همهة مقهاطع درسهی"
اختصاص دادهاند و آنها را شایستهتر دانستهاند.
راهکارهای ارتقاء کیفیت برنامههای درسی رشته کشاورزی از دیدگاه پاسخگویان
جدول ( )8راهکارهای ارتقاء کیفیت برنامههای درسی رشته کشاورزی از دیدگاه
پاسخگویان
وضعیت موجود

رتبه ضریب انحراف
تغییرات معیار
2/942 1/192 9
2

9/171 1/137

3

2/141 1/727

4

2/292 1/797

9

9/792 1/711

1

9/112 1/191

7

9/311 1/121

1

9/917 9/191

ارتقاء کیفیت برنامههای درسی رشته
کشاورزی
گویهها

وضعیت مطلوب

میانگین انحراف ضریب رتبه
میانگین
معیار تغییرات
 3/419تدوین برنامه درسی حوزه تشصصی مبتنی 2 1/911 9/471 1/792
بر اصول و روعهای علمی توس صاحب
ناران و متشصصین دارای صالحیت
 3/911تناسههب مظتههوای برنامههه درسههی رشههته 9 1/921 9/913 1/193
تشصصی با پیشرفتها و شرای روز
 2/194عدم هم پوشانی مظتوای برنامه درسهی در 1 1/311 2/797 1/119
مقاطع مشتلف
 2/121هماهنگی برنامه درسی تهیه شده در کشور 4 1/291 2/131 7/131
با برنامههای درسی سایر کشورها
 2/977توجه بهه مشهیالت کشهاورزی در سهطح 1 1/321 2/317 7/311
کالن کشور در برنامه درسی
 1/171قابلیت رقابت و انطباق برنامهههای درسهی 3 1/231 9/191 1/999
حوزه تشصصی در سطح جهانی
 9/491تههدوین برنامههههههای درسههی متناسههب بهها 1 1/311 2/121 7/111
نیازهای هر منطقه
 9/191تشییل کمیته ارزیابی برنامه درسهی کهه در 9 1/394 2/449 7/711
مدت زمان معین برای مثال هر چهار سهال
ییبار برنامه درسی را مورد باز بینهی و بهاز
نگری قرار دهد.
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وضعیت موجود
رتبه ضریب انحراف
تغییرات معیار
9/917 9/422 1

1/171 9/911 91

ارتقاء کیفیت برنامههای درسی رشته
کشاورزی
گویهها

وضعیت مطلوب

میانگین انحراف ضریب رتبه
میانگین
معیار تغییرات
 1/771تشههییل کمیتههه برنامهههریههزی متشههیل از 7 1/349 2/124 7/914
(اعضای هیأت علمی ،نمایندگان تظقیقهات
و رؤسههای مراکههز خههدمات بههه عنههوان
کارفرمایان) برای بررسی مشهیالت برنامهه
درسی موجود در طول اجرای برنامه
 1/992ایجاد مرکز برنامهریزی درسهی مشصهوص 91 1/411 2/139 1/114
رشته کشاورزی در سطح ملی

در پاسخ به چگونگی "ارتقاء کیفیت برنامههای درسی رشته کشاورزی" به بررسی
موارد مؤثر بر آن پرداخته شد .نتایج مندرج در جدول شماره هشت نشان میدههد کهه
در وضعیت موجود ،از دیدگاه پاسشگویان راهکارهای "تهدوین برنامهه درسهی حهوزه
تشصصی مبتنی بر اصول و روع های علمی توس افراد دارای صالحیت"" ،تناسهب
مظتوای برنامه درسی با پیشرفتهها و شهرای روز" و "انطبهاق و عهدم ههم پوشهانی
مظتوای برنامه درسی در مقاطع مشتلف" به ترتیب سه رتبه اول را به خود اختصهاص
دادهانهد .در بررسههی دیههدگاهههای افههراد بههرای داشهتن وضهعیت مطلههو نیههز همههان
راهیارهای اول و دوم به عنوان دو اولویت اول شناخته شدهاند .درحالی که "قابلیهت
رقابت و انطباق برنامههای درسی حوزه تشصصی در سطح جهانی" در جایگهاه سهوم
قرار گرفته است .این نتیجه بیانگر این است که در وضهعیت موجهود بهه طهور نسهبی
برنامههای درسی در زمینه تشصصی توس افراد صاحب نار و با صهالحیت و مبتنهی
بر اصول و روعهای علمیتدوین گردیده است و برای ایجهاد وضهعیت مطلهو در
گرایشهای تشصصی مشتلف باید به این نیته بیشتر توجه شود .همچنهین الزم اسهت
برای باال بردن کیفیت الزم است برنامههای درسی را با پیشرفتها و شرای روز و بها
برنامههای درسی سایر کشورها هماهنگ ساخت.

نتیرهگیری و بحث
در این مطالعهه دیهدگاه اعضهای هیهأت علمهی رشهته کشهاورزی و منهابع طبیعهی در
خصوص برخی مؤلفههای فرایند برنامهریزی درسی در وضهعیت موجهود و مطلهو
مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد.
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از دیدگاه پاسشگویان ،در وضعیت موجود "تناسب برنامهریزی درسی رشته
تشصصی با شرای رشته کشاورزی" رتبه اول را به خود اختصاص داده است .با
توجه به اینیه گویههای "تشییل گروههای مشتر برنامهریزی درسی (متشیل از
سازمانهای به کار گیرنده دانشآموختگان با اعضای هیأت علمی) برای انطباق برنامه
درسی با نیازهای روز بازار کار" و "دریافت اطالعات صظیح از یک مرکز اطالعات
برای ایجاد برنامه درسی متناسب با نیازهای جامعه" توس پاسشگویان در وضعیت
کنونی بسیار نامطلو ارزیابی شدهاند .ضروری است پایگاه اطالعاتی با اعتبار ،علمی
و به روز به عنوان مبنایی برای مراجعه برنامهریزان درسی پایهگذاری شود .همچنین
مشارکت سازمانهای به کارگیرنده دانشآموختگان و اعضای هیأت علمی در روند
برنامهریزی درسی به گونهای منسجم و نه مقطعی سازماندهی شود .همچنین از نار
پاسشگویان برای رسیدن به وضعیت مطلو "تشییل گروههای مشتر برنامهریزی
درسی برای انطباق برنامههای درسی با نیازهای روز بازار کار" به عنوان مهمترین
مسوله در اولویت میباشد .این یافتهها با نتایج هادگز و بورچل )2113( ،و ساکی و
همیاران ( )9311تا حدودی مطابقت دارد .در بارة رتبهبندی نیات الزم برای بهبود
کیفیت فرآیند برنامهریزی درسی از دیدگاه پاسشگویان ،اولویت اول ،هم در وضعیت
موجود و هم در وضعیت مطلو  ،به "برگزاری مؤثرتر و جدی تر دوره کارورزی در
گرایشهای مشتلف رشته کشاورزی" اختصاص داده شده است .در بررسی نتایج
حاصل از اولویتبندی ضعفها و کمبودهای ناام برنامهریزی درسی از دیدگاه
پاسشگویان مهمترین ضعف و کمبود" ،نبود انسجام الزم بین ناام برنامهریزی درسی
رشته کشاورزی و سایر رشتههای مرتب با آن در سطوح مشتلف" ،شناخته شده است.
در این باره با توجه به گسترع روز افزون حیطههای مشتلف رشته کشاورزی از قبیل
فنّاوری زیستی ،بوم شناسی کشاورزی ،امنیت غذایی در کشاورزی و حیطههایی نایر
آن و با عنایت به لزوم ایجاد ارتباط بین رشتههای کشاورزی و علوم مرتب با آن در
برنامهریزی درسی ،توجه خاص به نوسازی و اصالح برنامههای درسی امری ضروری
است و در غیر این صورت رشته کشاورزی جوابگوی نیازهای بازار کار نشواهد بود.
این نتیجه با یافته اسیامهارت و دن بور ( )9114و جایارج  9112تا حدودی
همشوانی دارد .در رتبهبندی میزان صالحیت افراد برای مشارکت در برنامهریزی
درسی ،تمامی پاسشگویان ،هم پاسشگویانی که تجربه مشارکت در اصالح برنامههای
درسی را داشتهاند ،و هم آنهایی که در این زمینه بیتجربه بودند به اتفاق اولویت اول
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و دوم را به "مدیران ارشد آموزع عالی" و "اعضای هیأت علمی" اختصاص داده و
صالحیت آنها را برای مشارکت در برنامهریزی درسی در مقایسه با سایر گویهها بیشتر
دانسته اند که این نتیجه با یافته الدویگ ( )2191و ساکی و همیاران ( )9311مطابقت
دارد .اعضای هیأت علمی همچنین "تدوین برنامه درسی حوزه تشصصی مبتنی بر
اصول و روعهای علمی و توس صاحب ناران و متشصصان با صالحیت" و
"تناسب مظتوای برنامه درسی رشته تشصصی با پیشرفتها و شرای روز" را به
عنوان دو راهیار با اهمیت معرفی نمودند که باید برای رسیدن به شرای مطلو
بیشتر مورد توجه قرار گیرند .در جمعبندی میتوان به این نتیجه کلی دست یافت که
هم اکنون برنامهریزی درسی در رشته کشاورزی با معضالت و تنگناهایی اساسی
روبهروست .به روز نبودن برنامهها ،عدم مشارکت عمیق و منسجم ذینفعان
(دانشآموختگان ،کارفرمایان ،اعضای هیأت علمی و کشاورزان) در فرایند برنامهریزی
درسی ،عدم ارتباط بین برنامه درسی تدوین شده با تظوالت فزاینده و سریع
رشتههای مرتب با کشاورزی ،ضرورت توجه به برنامهریزی درسی در آموزع عالی
کشاورزی را به عنوان ییی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه بشش کشاورزی،
اجتنا ناپذیر مینماید .از این رو انتاار میرود این پژوهش و پژوهشهای مشابه
بتوانند راهگشای حرکت به سوی ناام آموزع عالی کشاورزی با کیفیتتر و
کاربردیتر گردند .ناامی که بدون تردید ایجاد هر گونه بهبود در آن ،بهبود همة
بششهای کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس نتایج باال پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 -9تشییل کمیتههای مشتر برنامهریزی درسی متشیل از اعضای هیأت علمهی،
مدیران ارشد آموزع عالی ،نمایندگانی از مراکز تظقیقهات کشهاورزی ،کارفرمایهان و
مراکز خدمات کشاورزی برای انطباق برنامههای درسی با نیازهای روز بازار کار.
 -2ایجاد کمیتههای مشتر (متشیل از کارفرمایان ،نماینهدگان آمهوزع عهالی در
گرایشهای تشصصی و نمایندگان دانشآموختگان در مقاطع مشتلف) برای بهازبینی و
بازنگری برنامههای درسی و ناارت بر روند برنامهریزی درسی.
 -3برقراری ارتباط بها دانشهگاهههای خهارج از کشهور ،بهه مناهور مطالعهه ناهام
برنامهریزی درسی آنان و کسب راهیارهایی متناسب با شرای کشور ،برای بهبود ناام
برنامهریزی درسی در آموزع عالی کشاورزی.
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 -4استفاده از دانشجویان مقاطع تظصیالت تیمیلی برای مشارکت در برنامهریزی
درسی برای مقاطع تظصیلی پایینتر و همچنین دانشآموختگانی که حداقل سهه سهال
از دانشآموختگی آنان گذشته باشد .با این فرض که این افراد در این مدت وارد بازار
کار شده باشند و از برخی ناهماهنگیها بین برنامهریزی درسی و شرای واقعهی کهار،
آگاهی داشته باشند.
 -9برگزاری مؤثرتر و جدی تهر دوره کهارورزی در گهرایشههای مشتلهف رشهته
کشاورزی به مناور ایجاد زمینه برای شیوفایی استعدادها ،ایجاد خالقیهت و ابتیهار و
فراگیری مداوم.
 -1توجه به رشد ویژگی های روانشهناختی مهؤثر در فعالیهتههای شهغلی (ماننهد
مسوولیت پذیری ،همیاری ،رقابت سالم و کارهای تیمی) در برنامهریزی درسی.
 -7برگزاری دوره و کارگاه های آموزشی برای آشهنایی اعضهای هیهأت علمهی و
سایر گروههای ذی نفع با مهارتها و سبکهای نوین برنامهریهزی درسهی در جههت
ارتقای کیفیت فرایند برنامهریهزی درسهی و ایجهاد انگیهزه مشهارکت بها مشهوقهها و
انگیزانندههایی مانند اعطای امتیاز پژوهشی به اعضای هیأت علمی.
 -1ایجاد یک پایگاه اطالعاتی و آماری برای دریافهت اطالعهات صهظیح در بهارة
وضهعیت دانههشآموختگههان و دانشههجویان از راه مستندسههازی اطالعههات بههه صههورت
طبقهبندی شده.

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

60

منابع

 برادران ،مسعود؛ بهتاع ،مظمد جعفر و غنیهان ،منصهور ( .)9319ارزیهابی درونهی
گروه ترویج و آموزع کشاورزی دانشگاه شههید چمهران اههواز .تههران :سهازمان











آموزع کشور.
خسرویپور ،بهمن؛ ایروانی ،هوشنگ؛ حسینی ،مظمود و موحد مظمهدی ،حمیهد
( .)9311شناسایی مؤلفههای آموزشی مؤثر برتوانمنهدی کهار آفرینانهه دانشهجویان
فراگیر آموزع عالی کاربردی کشاورزی .مجله علهوم کشهاورزی ویهژه اقتصهاد و
توسعه کشاورزی .شماره .)217-291( 2
زمانی ،غالمظسین ( .)9311برآورد نیروی متشصص مهورد نیهاز و آسهیبشناسهی
اشتغال دانشآموختگان بشش کشاورزی کشور .گزارع طرح پژوهشی نیازسهنجی
نیروی انسانی متشصص .تهران :مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزع عالی.
ساکی ،مههری؛ شهریف خلیفهه سهلطانی ،مصهطفی و نصهر اصهفهانی ،احمدرضها
( .)9311بررسی ساختار مناسب برنامهریزی درسهی در دانشهگاه اصهفهان .قلمهرو
برنامه درسی ایران ،ارزیابی وضع موجود و ترسهیم چشهمانهداز مطلهو  .تههران:
انتشارات سمت.
سازمان کشاورزی و منابع طبیعی استان ایالم ( .)9319نهرخ بییهاری  29درصهدی
دانشآموختگان کشاورزی .قابهل دسهترس درسهایت سهازمان کشهاورزی و منهابع
طبیعی استان ایالم.http: //iaeo. org/ilam/?p=697 ،
فتظی واجارگاه ،کورع و نورزاده ،رضا ( .)9317درآمدی بر برنامههریهزی درسهی
دانشگاهی .تهران :انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزع عالی.
فتظی واجارگهاه ،کهورع؛ عهارفی ،مظبوبهه و شهرف ،زینهب ( .)9311شهرای و
زمینه های مشارکت اعضای هیأت علمی در فرآیند برنامهریزی درسهی دانشهگاهی.
فصلنامه انجمن آموزع عالی ایران ،سال  .9شماره .)949-971( 4

 Borsari, B. and Vidrine, M. F. (2010). preliminary consideration
on the design of astandardized curriculum in sustainable
agricultur. Sustainability in agricultur, pp: 1-13.
 Büscher, B. (2006). Participatory Innovation Development and
Curriculum Development, CIS-VUAAmsterdam.
 department of education and early childhood development (2011).
curriculum planning. State of Victoria.

66

...شناسایی دیدگاه اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی

 Dunstan Atkinson, W. (1988). Curriculum development in tertiary
agriculture and horticulture. Agricultural system, vol. 26, issue 3,
pp: 165- 177.
 Hodges, D., & Burchell, N. (2003). Business graduate
competencies: employer’s view on importance and performance.
Asia- pacific journal of cooperative education, 4 (2), PP: 16-22.
 Gilbert. R. (2010). Curriculum reform. International encyclopedia
of education, Pp: 510-513.
 Jayaraj, S. (1992). Agricultural education: the need for generalists.
Agricultural system, Vol. 40, issues 1-3, pp: 177-193.
 Ladwig, J. G. (2010). Curriculum and Teacher Change.
International encyclopedia of education, pp: 374-378.
 Mozzoli, A. J. (2000). Faculty Perceptions of Influences on the
Curriculum in Higher Education. ERIC, Doctoral Dissertation,
University of South Carolina. p. 153.
 Posner, G. J. (1974). Beauchamps Basic components of a
curriculum theory – A. Rejoinder. Curriculum theory network,
Vol. 4, No. 1, pp. 56-60.
 Sabara, N. (1994). Curriculum development centers. Educational
research center, University of Florida.
 Schamhart, R. and den Bor, W. (1994). Curriculum Development
in Higher Agricultural Education: A Case from Bénin. Higher
Education Policy, vol. 7, pp: 56–62.
 Smith, M. K. (2000). Curriculum theory and practice' the
encyclopaedia of informal education. www. infed. org/biblio/bcurric. htm.

