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 چکیده

رشته  ارشد کارشناسی جدید دوره درسی هایکیفیت برنامه تعیینپژوهش حاضر با هدف 
 نوعاز هدف اساس بر پژوهش، است. روش گرفتهانجام  کانو مدل اساس بر درسی ریزیبرنامه

 جامعه .تاس کمیو به لحاظ رویکرد نیز  پیمایشی -توصیفی ماهیت از نوع اساس بر ،کاربردی
دولتی های درسی دانشگاه ریزیبرنامه ارشد کارشناسی دانشجویان دوره همه آماری شامل
ای خوشهگیری به شیوه ریزی درسی بودند. روش نمونهرشته برنامه استادانکشور و 

در هر  .دشدانشگاه دولتی انتخاب  15استان و  14های کشور، از میان استان .ای بودمرحلهچند
ل اساس جدو تصادفی انتخاب شدند که بر روشبه آن  استاداندانشگاه نیز دانشجویان و 

 رایب. تعیین شدنفر  113 استادان براینفر و  285دانشجویان  برایمورگان تعداد نمونه 
تحلیل  تجزیه و برای .شد استفاده ساختهمحقق هایپرسشنامه و میدانی روش ازداده  آوریگرد
 انتظارات هکنشان داد  پژوهشهای یافته .شد استفاده کانو ماتریس و همبسته t آزمون از هاداده

 ادراکات و تانتظارا بین . همچنیناست آنها ادراکات از بیشتر اکر گانهدر عناصر ده دانشجویان
 زمان گیری،یاد منابع و مواد یادگیری، و یاددهی هایفعالیت محتوا، ،هاهدف منطق، از استادان

 دارد. وجود تفاوتبیارزشیا یادگیری و مکان و
 

ریزی نامهدوره کارشناسی ارشد، بر: کیفیت برنامه درسی، عناصر برنامه درسی، واژگان کلیدی
 مدل کانودرسی، 
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 مقدمه 
 و رشد و یندگز استانداردهای بهبود یاصل عوامل از یکی عنوانبه تیترب و میتعل نقش

 جهان کشورهای همه در یعال آموزش و ستین دهیپوش یکس بر یانسان جوامع توسعه
 رویین تیترب ژهیو به و هدف نیا به لین جهت در کننده نییتع و دییکل ،یاصل نقش
 عوامل ملهازج یعال آموزش یدرس یهابرنامه(. 1394)لک،  دارد کارآمد و ماهر یانسان
 ؛دارند ییبسزا نقش یعال آموزش هایهدف به دنیبخش تحقق در که هستند عناصری و
 و هانقش نهییآ و ندیآیم شمار به یدانشگاه مراکز قلب ،یدرس یهابرنامه رو نیا از
 (. 1392)کرمی و فتاحی،  نداقیدق توجه ستهیشا که هستندی عال آموزش هایفهد

 تغییر به نیاز که شده روبرو هاییو چالش لمسائ با ،اخیر هایدهه در عالی آموزش
 از همواره آموختگانو دانش دانشجویان. شودمی احساس خوبی به کیفیت آن بهبود و

 و یادگیری مستقل جهت در آموزش ناتوانی ارزیابی، و فرایندهای تدریس پایین کیفیت
 شفاف غیر استانداردهای همچنین یادگیری و فرایند در نداشتن مشارکت آنها، فعال

 قوت، و نقاط ضعف رو، شناساییاز این .(2005، 1و بروکت هستند )بکت ناراضی
 وضع به رسیدن و موجود وضع بهبود برای و تالش تهدیدها و هافرصت تشخیص
، 2ست )فورس، ربین و کارلسونهادانشگاه وظایف اهم از برتر جایگاه کسب و مطلوب
کیفیت  بر مؤثر عوامل شناسایی نیازمند هاآموزشی دانشگاه کیفیت بنابراین،. (2002

 مطابقت میزان و موجود وضعیت ،دانشگاهی هاینظام که روداست و انتظار می آموزشی
ها مطابقت عدم ،دهند قرار توجه موردرا  استانداردها(و ها فد)ه مطلوب وضعیت با آن
(. 1387 ،واجارگاه فتحیرحمانی و کنند ) جوییچاره آن رفع برای و دهند تشخیصرا 

های درسی ارائه شده ارزیابی کیفیت برنامه برایت الزم ها و اقدامابنابراین فعالیت
ها برای توسعه ترین ابزاراز مهم های درسیدارد؛ زیرا ارزیابی کیفیت برنامهضرورتی تام 

( چنانچه 1394های آموزش عالی است. از دیدگاه بازرگان )راهبردی در سازمان
انجام دهند، الزم است اطمینان طور مطلوب موریت خود را بهأبخواهند م هادانشگاه

ی درسی دانشگاهی از کیفیت مطلوبی هابرنامهنفعان خود را درباره این موضوع که ذی
 بهبود کیفیت استفاده کنند. طبعا   برایرخوردارند، جلب کنند و از سازوکارهای الزم ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Becket & Brookes 
2. Forss, Rebien & Carlsson 
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از اهمیت بسیاری  هادانشگاهی درسی ارائه شده در هابرنامهدر این مسیر بررسی کیفیت 
 برخوردار است. 

هدف اساسی  ،تربیت متخصصان تعلیم و بسیاری ازبه باور  این در حالی است که
باشد. نتایج  ، متخصص و کارآمدباید تربیت انسان متفکرای در هر حوزهتربیت  تعلیم و
، سطح باال های تفکرمهارت دارایالتحصیالن فارغ بیشتر دهدمینشان  هاپژوهش

یعنی نظام آموزشی در دستیابی به  ؛(1390علیق، ) ستندنی های عملیتخصص و مهارت
 . امروزه اغلب کارفرمایان ازبوده است ورانه ناموفقاعلمی، مهارتی و فن هایهدف

 اتمؤسس التحصیل ازفارغ دارند جوانانمی کیفیت نظام آموزشی شکایت دارند و اظهار
پذیری نیز مهارت به لحاظ جامعه (.همان) ندارندهای الزم برای کار ، مهارتهادانشگاهو 

ناسایی، هدایت خوبی شکنند. استعدادهای آنها نیز بهالزم اجتماعی را کسب نمی
خوبی های الزم را بهشناسی نیز ارزش. به لحاظ ارزششوندمیتحصیلی و پرورش داده ن

موفق عمل نظام آموزشی ما  دهنده این است کهنشان گیرند و ... همگی اینها فرانم
ها ریزی درسی نیز مستثنا از این امر نیست. نگرشبرنامهرشته  التحصیالنفارغکند و نمی
گونه است که درسی نیز این یریزرشته برنامه التحصیالنفارغها در خصوص قضاوتو 

اند نداشتهبرنامه درسی مطلوبی  ،این رشته در دوران تحصیل التحصیالنفارغ
 شکاری و های قادریهای پژوهشیافتهکه حالی(. در1393زاده شیخالر، )طهماسب

ی درسی رشته علوم تربیتی هابرنامهکه کیفیت  دهدمی( نشان 2013) 1سائود و (1393)
 است. دیده شدهرضایت از آن بیشترین در حد مطلوب است و 

 که طی دهدمیدرسی در ایران نشان  ریزیبرنامهمرور تاریخ برنامه درسی رشته 
 چنان را درسی هبرنام دانش، بر فرایند سنتی به دلیل حاکم بودن دیدگاه گذشته هایقرن

 ضرورت ،دیدگاه این در. است بوده توجه مورد خاطر ماهیتش به دانش که اندهکرد تنظیم
 انتقال چارچوب در صرفا  آموزشی، یک برنامۀ در درسی مباحث و مفاهیم گنجاندن
(. بدین منظور، آموزش عالی کشور به 1387 است )بازرگان، بوده به دانشجویان مطالب

های دانشگاهی افتاد و به تبع آن، برنامه درسی رشتهی درسی هابرنامهفکر تغییر و بهبود 
درسی نیز با توجه به تغییر و تحوالت علمی، فناورانه، نیازها، منابع و  ریزیبرنامهرشته 

 1395که این تغییرات در سال طوریهها و ... مورد بازبینی قرار گرفت؛ بمحدودیت
درسی از  ریزیبرنامهرشته  .شدی کشور ابالغ هادانشگاهاجرا به  برایتصویب و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Saud 
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ها الزم و ضروری سایرها رشته مانندهای علوم تربیتی است و ارزشیابی کیفیت آن شاخه
برنامه درسی جدید رشته »که  اصلی پژوهش این است پرسشله و بنابراین مسئ است.
خألهای دانشی، مهارتی و نگرشی برنامه درسی قبلی  تواندمیدرسی چقدر  ریزیبرنامه

 ریزیبرنامهصالحان رشته ربطان و ذینفعان، ذیرضایت ذی تواندمیرا پر کند و چقدر 
پژوهشی در زمینه بررسی  دهدمینشان  هاپژوهشمرور نتایج  ؟«کنددرسی را جلب 

گرفته است. از ندرسی انجام  ریزیبرنامهرشته  1395کیفیت برنامه درسی مصوب 
لحاظ بررسی نقاط ه کیفیت برنامه درسی فعلی ب در خصوصپژوهش  ، اجرایرواین

قوت و ضعف آن ضرورت تام دارد تا به تعیین ادراکات )وضعیت موجود( دانشجویان 
مخاطبان اصلی این رشته و همچنین تعیین  عنوانبهدرسی  ریزیبرنامه استادانو 

تعیین  . همچنین،شودمنجر درسی  ریزیبرنامهاز رشته  انتظارات )وضعیت مطلوب( آنها
تعیین مسائل نیازمند  موجبفاصله شکاف و مواردی که در آنها شکاف وجود دارد، 

اصالح در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب شود و راهکارهای عملی را در اختیار 
 بگذارد.

 ارشد کارشناسی هایدوره در عالی آموزش کیفیت گفت اگر توانمی ،رواز این
ریزی درسی برنامه علمی مدارك با التحصیالنفارغ درسی مطلوب نباشد، ریزیبرنامه
 آینده ،حالت در این. داشت نخواهندرا  خود تخصصی وظایف و برنامه انجام توان

 هایدوره در آموزشی افت کیفیت. بود نخواهد بخشاطمینان علمی این رشته تحصیلی
 متخصص و ماهر انسانی نیروهای به کمبود درسی ریزیبرنامهارشد  کارشناسی

 جدی مشکالت را با کشور اجتماعی -اقتصادی توسعۀ و رشد یهابرنامهو  انجامدمی
  .دکنمی مواجه

بررسی کیفیت برنامه درسی تنظیم شده برای رشته  منظوربه ،پژوهشدر این 
 استگذاری،یس برای تا بتوان از نتایج آن شددرسی از مدل کانو استفاده  ریزیبرنامه
 آن با که است ییهاوهیش از . مدل کانوکرداستفاده  آن ندهاییافر اجرای و یطراح
 به ،لزوم صورت در و را بررسی کردموضوع پژوهش از دید مشتریان  تیفیک توانمی

انتظارات برای برآورد میزان  ،این مدل .اقدام کردآن  تیفیک ارتقای جهت در اصالحات
کانو با کنار هم قرار دادن پارامترهای عملکردی کیفیت و  ارائه شده است. از کیفیت

 . سازدمیتوانایی تعریف کیفیت را میسر  ،رضایت در یک نمودار دوبعدی
 ضعف و قوت طاقن صیتشخ شامل ی با مدل کانودرس برنامهبررسی کیفیت  ندیفرا
 یهابرنامه کرد نییتع آن کمک به توانمی که است نیاآن  جینتا از یکی. است برنامه
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 با. دارند ازین لیتکم ای رییتغ اصالح، به یجهات چه از و بوده مؤثر یجهات چه از یدرس
 طیشرا به توجه با برنامه عناصر از کی هر شودمی معلوم یدرس برنامه بررسی کیفیت

 از دارد. اجرا تیقابل و تناسب حد چه تا گرید یهاتیمحدود و امکانات و رندهیادگی
در حوزه برنامه درسی و مطرح شدن  شتابنده و مستمر راتییتغ به توجه با ،گرید سوی

ها را در خود چقدر برنامه درسی جدید توانسته این زمینه ،نظریات و ابزارهای جدید
 یتوجهبی؛ زیرا کنددرسی را جلب  ریزیبرنامهو رضایت سهامدارن رشته  آوردفراهم 

 کندمی لیتبد شده خمنسو برنامه کی به زمان مروربه را درسی ریزیبرنامها، رشته آنه به
 به تواندمی نکهیا ضمن آن بررسی کیفیت بدون یابرنامه نیچن یاجرا است یهیبد و

 یدرس برنامه نیا یینها هدف شود، منجر یاریبس یمال و یانسان یهانهیهز رفتن هدر
از . شد نخواهد نیز محقق درسی ریزیبرنامه نهیزم در مدآکار نامتخصص تیتربی عنی

رشته  ارشد کارشناسی دوره درسی برنامه کیفیت بررسیبا حاضر  در پژوهش رو،این
دانشجویان  فاصله بین ادراکات و انتظاراتکانو  مدل از استفاده با درسی ریزیبرنامه
شکاف  و همچنینگانه اکر در بعد عناصر ده درسی ریزیبرنامه ارشد کارشناسی دوره

در چهار دسته الزامی، نیازها  شود.نمایان مینیز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 
داده ذیل پاسخ  هایپرسشو به  شدهبندی تفاوت اولویتبعدی و بیجذاب، تک

 : شودمی
 ادراك درسی با ریزیبرنامه ارشد کارشناسی آیا بین انتظارات دانشجویان دوره -1

 دارد؟ وجود داریمعنی گانه اکر تفاوتاین رشته در عناصر ده از آنان
انه گآنان از این رشته در عناصر ده ادراك برنامه درسی با استادانآیا بین انتظارات  -2

 دارد؟ وجود داریمعنی تفاوت اکر

 اکر گانهده عناصر در دانشجویان تفاوتبی و بعدیتک ،جذاب الزامی، نیازهای -3
 ند؟اکدام درسی ریزیبرنامه رشته در

 در اکر گانهده عناصر در استادان تفاوتبی و بعدیتک ،جذاب الزامی، نیازهای -4
 ند؟اکدام درسی ریزیبرنامه رشته

انه اکر گدر عناصر ده استادانچه تفاوتی بین انتظارات و ادراکات دانشجویان با  -5
 درسی وجود دارد؟ ریزیبرنامهدر رشته 
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  یپیشینه پژوهش
 مدل کانو

مندی مشتریان و کیفیت خدمات، موضوع مهمی رضایت ازنگرانی  1980ر سال د
پاراسورامان، بررسی کنند. بیشتر را را برآن داشت تا این مسئله  هادانشگاهصنعت و  وبود 

از جنبه علمی این مسئله را ازجمله پژوهشگرانی بودند که ( 1991) 1و زیتامل ریب
معیار اصلی را برای سنجش کیفیت خدمات به  پنج 2002در سال آنها کردند.  مطالعه

ی، قابل لمس، اعتماد، پاسخگویمشتریان، ایجاد کردند که عبارت از موارد فیزیکی و 
 اطمینان و همدلی بود. 

بندی مدلی را برای طبقه 1984و همکارانش نیز در سال  2فسور نوریاکی کانووپر
ها بر رضایت و خدمات، برحسب اینکه چگونه این ویژگیهای محصوالت ویژگی

(. این مدل بر گرفته از نام 2005، 3گرن و ویتلفگذارند، ارائه دادند )لومشتریان تأثیر می
. از شداستاد دانشگاه توکیو است که در اواخر دهه هفتاد قرن بیستم ارائه  ونوریاکی کان

. مدل کانو شودمیروکوال نیز استفاد این مدل در مطالعات سنجش کیفیت با مقیاس س
تر های قدیمیسنجش کیفیت خدمات است که جایگزین روش برایمد آیک ابزار کار

محصوالت و خدمات قابل ارائه  ،اساس مدل کانو مانند تکنیک سروکوال شده است. بر
 اساس میزان رضایت مشتریان بر توانمیهای تولیدی و خدماتی و آموزشی را در سازمان

و همچنین اهمیت آن از دیدگاه آنان در سه گروه خدمات اساسی، عملکردی و انگیزشی 
های کیفی هر محصول نیازها و مشخصهمدل کانو  واقع،(. در2009، 4ویئدسته بندی کرد )

هر طبقه بیانگر یک نوع مشخص از نیازهای  وند کیا خدمات را به سه طبقه تقسیم می
ند ادر محصول وجود داشته باشد. این سه نوع نیاز عبارت رودکه انتظار می استمشتری 

 از: 
ک محصول یکه باید در  هستندهایی نیازهای الزامی: این دسته از نیازها همان ویژگی

 سوی. در شودمیبسیار ناراضی  ،مشتری بخش نباشدرضایتوجود داشته باشند و اگر 
شتری را باشد تکمیل آنها رضایت مهای مشتری اگر این نیازها مطابق با خواسته ،دیگر

 شناسند.می« اساسی یا پایه»های ها را با نام ویژگی. این ویژگیدهدمیافزایش ن
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رطرف ببه اندازه سطح ارضای آنها  را بعدی: این نیازها رضایت مشترینیازهای تک
این  .شودمیرضایت مشتری بیشتر تأمین  ،. یعنی هر چه نیاز بیشتر تکمیل شوددکنمی

ها یویژگ. نام دیگر این شودمیها باعث بقای سازمان در بازار دسته از ویژگی
 .است 2«عملکردی»

ر ی محصول هستند که اثر بیشتری بهاویژگینیازهای جذاب: این نیازها آن 
طور صول دارند. نیازهای جذاب هرگز بهچگونگی رضایت مشتری پس از دریافت مح

. ارضای کامل شوندمیمشتری واقع نمورد انتظار صریح به وسیله مشتری بیان نشده یا 
ریافت نکند . اگر مشتری آنها را ددهدمیاین نیازها رضایت مشتری را بیشتر افزایش 

ر بازار تبدیل ها سازمان را به رهب. رعایت این دسته از ویژگیکندمیاحساس نارضایتی ن
 (.همان)است  3«انگیزشی» هاویژگیاین دسته از . نام دیگر کندمی

 هستند درسی یهابرنامه هادانشگاه و عالی آموزش نظام عناصر ترین مهم از یکی
 آموزش هایرسالت و هافهد تحقق جهت را در انکاری قابل غیر و کنندهتعیین نقش که

 طوربه ( و1388شرف،  و عارفی واجارگاه، )فتحی کنندمی ایفا کیفی و کمی نظر از عالی
 بررسی عالی، قابلیت آموزش دانش در و درسی برنامه ارزشیابی که شده اذعان گسترده
 اصالح که است سازوکاری ،درسی برنامه یابیشارزرو، (. از این2014، 1جیمز) دارند
 تعیین منظور به درسی برنامه ارزیابی. کندمیتضمین  عالی آموزش در را هاروش مدام

 متفاوت هدف با اطالعات گردآوری و تهیه تعیین، فرایند از است عبارت کیفیت،میزان 
 در گیریتصمیم برای که درسی برنامه در موجود عناصر و عوامل میزان عملکرد درباره
 شفعیعی، و زادهمهدی) شوندمی واقع مؤثر یاددهی و فرایند یادگیری بهبود جهت
 تأثیر تحت اخیر هایسال در کشورها بیشتر در عالی آموزش هاینظامرو، از این (.1388
 عالی آموزش اقدامات تنهانه تغییرات این. اندگرفته قرار رقابت و سازیجهانی ،فناوری

در  .دهندمی تغییر و جهت شکل،نیز  را عالی آموزش ، محتوا و ساختارهاهدف بلکه را
 :شودمیی آموزش عالی برخی کشورها اشاره هابرنامهبه  ادامه

 جنوبی در آموزش عالی آفریقای درسی برنامه کیفیت
 نیازهای پاسخگوی باید این است که آفریقا عالی درسی آموزش برنامه اولیه هدف

 استفاده مورد بیشتر اثربخشی و ییاکار برای کهباشند منابعی  تأمین و عالئق اجتماعی،
 پژوهش، آموزش،: شامل دانشگاهی یهابرنامهبه  بخشیدن کیفیت همچنین؛ بگیرند قرار
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 آموزرش درسی (. برنامه2011پرورش،  و آموزش وزارت) باشند آموزشی نظام بهبود
 اعالم آموزشی گستردهنظام  هایهدف عنوانبه را بازده 16 جنوبی آفریقای در عالی
 آموزش در هانگرانی بزرگترین از یکی (.2011 پرورش، و آموزش وزارت) است کرده
 برای هم استانداردها کیفیت حفظ و تحول فرایندهای به مربوط ،آفریقای جنوبی عالی

 زیادی کشمکش آموزشی مؤسسات اغلب. است دانشجویان هم برای و دانشگاه کارکنان
، 1نوریس) اندکرده تجربه را دیگر سوی از کیفیت حفظ و سویک  از تنوع و رشد بین

 به را جوانان که است این جنوبی آفریقای در کشورهای عالی آموزش هدف (.2011
 ابزاری عنوانبه ندهند اجازه که ایگونهکند؛ به تبدیل آگاه و فعال و ارزشمند عنصری

 جهانی شده تولید هایفرهنگ کننده صرفمصرف یا و اقتصادی هایفعالیت خدمت در
 شدنجهانی شرایط در که یاد بگیرند دانشجویان که باشد طوری باید درسی برنامه. باشند
 باشند. خود سرنوشت مسئول بتوانند چگونه
 استرالیا عالی آموزش در درسی برنامه کیفیت
 انجوان آشنایی استرالیا شامل کشور در عالی آموزش نظام کلی هایسیاست و هاهدف

 هایفرصت با آشنایی همچنین ی،آموزمهارت و علم از استفاده مزایای ارزشمند با
ایه پ بر استرالیا در ملی درسی برنامه .است آنان روی های پیشچالش با رویارویی

 ال،فع مشارکت ور،بهره اجتماعی روابط و طراحی، نوآوری محور،کاردانش هاییتقابل
 چندسوادی و مدارارزش مدار،اخالق خودفهمی، پایداری، و استقالل فرهنگی، بیان فهم
 استرالیا، کشور ملی درسی برنامه هایهدف بنابراین (.2014 استرالیا، درسی برنامه) است

 آن اجرای در و بگذارند ارزش بفهمند، بدانند، فراگیران باید آنچه از دارنظام مجموعه
 پیامدهای تدوین و تهیه انتظار، مورد نتایج به تمام دانشجویان نیل از اطمینان باشند،توانا 

 بر تمرکز به داددرون بر تمرکز از رویکرد درسی، تغییر برنامه انتظار مورد یادگیری
 هایاولویت به شده است ویژهتوجه  ،درسی برنامهدر (. 1389 پور،قاسم) است دادبرون
 از کیی. کنند آنها تالش یادگیری برای باید فراگیران که اجتماعی و ایمنطقه ملی،
به  شدن تبدیل و تخصصی هایصالحیت کسب استرالیا درسی برنامه هایهدف

 .(1393 قربانی، نیلی و دلبری،) است العمرمادام یادگیرندگان
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 درسی در آموزش عالی فنالند برنامه کیفیت
 کیفیت بهبود به زیرساخت ایجاد از آموزشی سیاست تمرکز فنالند آموزشی نظام در

 همکاری جامعه با و یکدیگر با شوندمیتشویق  آموزشی مؤسسات. است تغییر یافته
 ایجاد و المللی بین موازین با سازگار و ساده، شفاف آموزشی ساختار ایجاد ،هدف. کنند

 جامعه نیازهای و فراگیران های فردیخواست پاسخگوی که است آموزشی محیطی
 بزرگساالن، تربیت و تعلیم روند توسعه گانه،چند آموزش هایدوره توسعه. (همان)باشد 

 هایسیاست و هاهدف ازو فرهنگ  علوم آموزش دولت، میان هماهنگی گسترش
 فنالند، آموزش عالی درسی برنامه هایهدف ،اخیر هایسال فنالند است. در در آموزشی

 نیروی تأمین ای،حرفه و متخصص تربیت نیروهای ،(نخبگان تربیت) پرورینخبه بر
 علوم آموزش کار، بازار نیازهای آموزش برای سهمیه تخصیص دیده،آموزش انسانی

 مختلف، منابع تقاضا برای به نسبت پذیرانعطاف هایپاسخ تولید، برای عاملی عنوانبه
 برای ویژهبه جامعه در یابیموقعیت برای دانشجویان آموزش وری،بهره بر تمرکز

 دستیابی برای مورد نیاز بالقوه استعدادهای از کامل وریبهره مفید، خدمات با شهروندی
 رفتبرون برای جامعه توسعه تسریع منظور به آموزش و برابر آموزشی هایفرصت به
 (.2004 یونسکو،) استمتمرکز نابرابر  هایموقعیت از

شاید نتوان پژوهشی را یافت که با استفاده از مدل کانو کیفیت برنامه درسی یک 
 هایی چونشد. مدل کانو بیش از این در رشتهرشته دانشگاهی را ارزیابی کرده با

مدیریت، اقتصاد و صنایع کاربرد داشت ولی در پژوهش حاضر وارد رشته علوم تربیتی 
ویژه علوم ههای مختلف بی درسی رشتههابرنامهکیفیت  دربارههایی پژوهش البتهشد؛ 

های ارزشیابی مختلفی چون درسی با استفاده از الگوها و مدل ریزیبرنامهتربیتی و 
پیشینه  عنوانبهبه برخی از آنها انجام گرفته است که الگوی سیپ، الگوی سرکووال و ... 

 .شودمیاشاره تجربی پژوهش 
 کیفیت ایمقایسه ارزیابی»پژوهشی با عنوان  ( در1397) امینی، رحیمی و خدابخشی

 دانشگاه تربیتی، علوم رشته در کهند داد نشان« تربیتی علوم رشته در درسی برنامه عناصر
 به نسبت باالتری میانگین دارای آموزشی تجهیزات وعناصر برنامه درسی  در اصفهان
پژوهشی با عنوان  (در1394پاپکیاده ) شمسی و شبیری. بود اصفهان آزاد دانشگاه

دیدگاه  از تربیتی علوم ارشد کارشناسی رشته درسی برنامۀ درونی کیفیت ارزشیابی»
 دیدگاه بین که دریافتند« نور پیام دانشگاه آموزشی کارشناسان و دانشجویان استادان،
 ریزیبرنامه رشتۀ درسی برنامۀ عناصر در آموزشی و کارشناسان دانشجویان استادان،
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 دارییمعن تفاوت ،بندیعنصر گروه جزبه نور پیام دانشگاه ارشد دورة کارشناسی درسی
 برنامه کیفیت ارزیابی» عنوان با پژوهشی نیز در (1393) شکاری و قادری دارد. وجود
 برنامه کلی به این نتیجه رسیدند که کیفیت «کاشان دانشگاه تربیتی علوم گروه درسی
 دانشجویان، و علمی تئهی اعضای دیدگاه از تربیتی علوم رشته کارشناسی دوره درسی

 هایفعالیت وضعیت محتوا، ،هاهدف ارزیابی هایمالك. است بوده مطلوب نسبتا   حد در
 اعضای نظر از آموزشی، فضای و پژوهشی هایگروه وضعیت وسایل، و مواد پژوهشی،

 زمان ،علمی تئهی اعضای. است بوده مطلوبی نسبتا سطح در دانشجویان و علمی تئهی
. ارزیابی کردند نامطلوبی سطح در آن را دانشجویان ولی مطلوب، را شده گرفته نظر در
 حالی در بود مطلوب ارزشیابی؛ وضعیت و تدریس روش ،علمی تهیئ اعضای نظر از
 .مطلوب گزارش کردند نسبتا  سطح در آن را دانشجویان که

درسی  برنامه تغییر»عنوان  با کیفی مطالعه صورت به که پژوهشیدر ( 5120) 1بارنس
 را عامل پنج ،کرداجرا زلند نکوئی معلمان از کوچکی گروه روی «رشته علوم تربیتی

 خارجی، درسی برنامه دانشجویان، ضعیف عالقه: از نداعبارت عوامل این .کرد شناسایی
 این .ریزانتجلی عقاید شخصی برنامه و همحیط مدرس سوی از حمایت مدیریت، سبک
 .شود جایگزین جدیدی برنامه و تغییر یابد این رشته درسی برنامه شد باعث عوامل
 یهابرنامهبررسی میزان رضایت دانشجویان از »پژوهشی با عنوان نیز در ( 2013سائود )

 ازدرصد(  84) دانشجویان بیشترگرچه  که به این نتیجه رسید «درسی علوم تربیتی

 معتقددرصد آنها  85و زمان آن رضایت داشتند، بیشتر از  تربیتی علوم درسی یهابرنامه
(، 2013) 2هرمانز .تغییر یابد یموردآموزش  سمت بودند که روش آموزش باید به

اجرا « آموزشی ریزیبرنامه رشته درسی برنامه درونی کیفیت ارزیابی»پژوهشی با عنوان 
 را ارزشیابی و هاهدف محتوا، کیفیت ،استادانکه  کرد. نتایج پژوهش وی نشان داد

 و محتوا کیفیت دانشجویان، ولی اندکرده ارزیابی متوسط را عوامل بقیه و مطلوب
 ایجاد در درسی برنامه توانایی و تخصصی علمی تحوالت با درسی برنامه هماهنگی
 اند.دهکر ارزیابی متوسط را عوامل بقیه و نامطلوب را تخصصی توانایی

ی درسی در آموزش عالی از اهمیت بسزایی هابرنامهنتیجه گرفت که  توانمیبنابراین 
های زمانی مختلف و ایجاد تغییرات در آن برههار است و بررسی کیفیت آن در برخورد
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های مهم با توجه به تغییرات علم و فناوری، نیازها، امکانات، شرایط و ... از رسالت
 و در اغلب کشورها نیز مرسوم است. استآموزش عالی 

 
 شناسی پژوهش روش

و  اساس روش کاربردی و بر پژوهشروش پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع 
پژوهش حاضر بدون در با توجه به اینکه  است. پیمایشی -از نوع توصیفی ماهیت

شرح مفصلی از متغیرهای کیفیت آموزشی در  ،دستکاری در متغیرهای مورد نظر
ترین و از روش توصیفی که از معمول بنابراین ؛شودارائه می ی کشورهادانشگاه
ن جهت پیمایشی است که شده است. همچنین از ایاستفاده  ست،هاترین روشمناسب
دانشجویان  همه شامل، آماری پژوهش جامعه اند.مطالعه میدانی به دست آمده باها داده
رشته  استادانی دولتی کشور و هادانشگاهدرسی  ریزیبرنامه ارشد کارشناسی دوره
ی دولتی هادانشگاههر یک از  از سویاساس آمار ارائه شده  . براستدرسی  ریزیبرنامه

نفر و تعداد  1152درسی  ریزیبرنامهکشور، تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد رشته 
بدین  بود؛ای مرحلهای چندخوشه ،گیریروش نمونه .است نفر 160این رشته،  استادان

ن شرقی، آذربایجان غربی، استان )آذربایجا 14های کشور، ترتیب که از میان استان
رضوی، اراك، همدان، اصفهان، شیراز، زابل، سمنان، قم، کاشان،  ، تهران، خراساناردبیل

و از استان تهران  یک دانشگاه دولتینیز از هر استان  انتخاب شد.( ، مازندارانکردستان
دانشگاه محقق  ،دانشگاه ارومیه ،)دانشگاه تبریز دو دانشگاه هادانشگاه فراوانیبدلیل 
 اراك،دانشگاه  ،دانشگاه فردوسی دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران،دانشگاه  ،اردبیلی
 قم، دانشگاه سمنان، دانشگاه ،رازیش دانشگاه اصفهان، دانشگاه ،بوعلی سینا دانشگاه
( انتخاب شده و در هر دانشگاه نیز ، دانشگاه مازندرانکردستان دانشگاه کاشان، دانشگاه

اساس جدول مورگان تعداد  شدند. بربه شیوه تصادفی انتخاب  استاداندانشجویان و 
های پژوهش تعیین شد. پرسشنامهنفر  113 استاداننفر و در  285نمونه در دانشجویان 

فت و تا زمانی که تعداد قرار گر استاداناز طریق ایمیل در اختیار دانشجویان و 
برسد، های پاسخ داده شده به تعداد افراد تعیین شده در نمونه توزیع پرسشنامه پرسشنامه

 ادامه یافت.
ها در . پرسشنامهبودساخته های محققپرسشنامهآوری اطالعات از نوع گردابزارهای 

ابتدا در  کهشد خواسته  استاداندانشجویان و و از  شددو نوع الف و ب تهیه و توزیع 
بندی رتبه ،درسی ریزیبرنامهرشته ها را به لحاظ انتظاراتشان از فهمؤل ،پرسشنامه الف
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همان افراد میزان رضایتمندی خود را بر اساس ادراکاتشان  ،سپس در پرسشنامه ب .کنند
 . کردندها رتبه بندی به لحاظ همان ویژگی درسی ریزیبرنامهوضعیت موجود رشته از 

سنجید، های آزمایشی را میادراکات گروه ساختن پرسشنامه اول که انتظارات و برای
درسی با توجه به عناصر برنامه درسی مطالعه  ریزیبرنامهمبانی نظری و ادبیات رشته 

صورت ه باشد بمطرح ست پیرامون هر عنصر توانمیاحتمالی که  هایپرسشو  شد
برای هر عنصر برنامه درسی با  هاپرسش ،وبا در نظر گرفتن مدل کان .لیست تهیه شد

انتظارات و دیگری  هاکه یکی از آنطراحی شد توجه به ماهیت آن در قالب دو پرسشنامه 
های که برای سنجیدن سطح نیازهای گروهپرسشنامه دوم در . سنجیدادراکات را می

نه بود، گادرسی باتوجه به عناصر ده ریزیبرنامهآزمایشی از برنامه درسی رشته 
طراحی شده برای سنجیدن ادراکات و انتظارات در قالب نیارها مطرح شد  هایپرسش

های آزمایشی خواسته شد خود را در وضعیت احساس بیان شده قرار دهند و از گروه
 ود سنجیده شود. هر آنهاو نوع برداشت خود را بیان کنند تا نوع و سطح نیازهای 

گروه علوم تربیتی رشته  استادانمشاور و تعدادی از  راهنما و را استادان پرسشنامه
 برایسپس  .شد اعمالو اصالحات الزم روی آن کردند بررسی  ،درسی ریزیبرنامه

ن او متخصص استادانراهنما و مشاور و سپس  استادانتعیین روایی پرسشنامه از نظرات 
تعیین پایایی پرسشنامه برای  .درسی استفاده شد ریزیبرنامهرشته علوم تربیتی گرایش 

و دانشجویان  استاداناز  تن 30ابتدا پرسشنامه طراحی شده به صورت آزمایشی بین  نیز
 محاسبه شد. 77/0اجرا شد و میزان پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 

و آمار استنباطی آمار توصیفی از ای مورد نیاز هجزیه و تحلیل اطالعات و دادهت برای
ه ب ،پژوهشاول و دوم  هایپرسشبرای پاسخ به . در بخش آمار استنباطی استفاده شد

آزمون تی همبسته،  از ،ها در گروه آزمایشی یکسانبررسی تفاوت بین میانگیندلیل 
به دلیل دوبعدی بودن متغیرهای  پژوهشسوم و چهارم  هایپرسشپاسخگویی به  برای

 استاداندانشجویان و  تفاوتبی و بعدیتک ،جذاب الزامی، پژوهش و تعیین نیازهای
بررسی دلیل ه ب پنجم پرسشبه  و برای پاسخ از ماتریس کانو اکر گانهده عناصر در

از آزمون تی  و دانشجویان( استادان)های آزمایشی متفاوت ها در گروهتفاوت میانگین
 استفاده شد. مستقل
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 های پژوهشیافته
مربوط به انتظارات و ادارکات دانشجویان و  هایهبرای بررسی نرمال بودن توزیع نمر

از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است که  استادانانتظارات و ادارکات 
 .ه استارائه شد (1)در جدول آن نتایج 

 
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای  براینتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف  (1) جدول

 پژوهش

 داریمعنیسطح  zوگروف اسمیرنوف کولم تعداد متغیر

 066/0 305/1 285 ادراکات دانشجویان

 125/0 650/1 285 انتظارات دانشجویان

 310/0 028/1 113 استادانادراکات 

 089/0 011/1 133 استادانانتظارات 

 
 متغیر مربوط به هر چهار هایتوزیع نمره شودمی دیده (1)گونه که در جدول همان
 .استنرمال  <05/0p و  Z  <1با مقدار
 درسی ریزیبرنامه ارشد کارشناسی دوره دانشجویان بررسی تفاوت انتظارات برای

اکر از آزمون تی همبسته استفاده شد. نتایج  گانهده عناصر در رشته این از آنان ادراك با
 ارائه شده است. (2)درجدول  آن

 
 همبسته  tنتایج حاصل از آزمون  (2) جدول

کیفیت خدمات ویژگی 
 آموزشی

میانگین 
 ادراکات

میانگین 
 انتظارات

 فاصله
 )شکاف(

 tآماره 
درجه 
 آزادی

سطح 
 داریمعنی

 000/0 284 18/12 -34/9 21/19 87/9 منطق
 000/0 284 60/11 -26/7 17/22 91/14 هاهدف
 000/0 284 21/9 -98/8 29/22 31/13 محتوا

 001/0 284 87/10 -29/6 54/16 25/10 یادگیری و تدریس راهبردهای
 000/0 284 08/8 -65/6 59/24 94/17 یادگیری و یاددهی هایفعالیت

 000/0 284 14/10 -52/6 42/18 90/11 یادگیری منابع و مواد
 005/0 284 59/9 -36/4 85/21 49/17 فراگیران بندی گروه

 003/0 284 65/9 -54/4 62/11 08/7 یادگیری مکان و زمان
 001/0 284 96/7 -12/6 52/20 40/14 ارزشیابی
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بین انتظارات و ادراکات  ،>p 01/0در سطح شود( دیده می2)جدول  طور که درنهما
. همچنین این تفاوت وجود دارد ،گانه برنامه درسیدانشجویان، در تمامی عناصر ده

 محتوا، راهبردهای، هامنطق، هدف که انتظارات دانشجویان از دهدمیها نشان یافته
 بندییادگیری، گروه منابع و یادگیری، مواد و یاددهی هاییادگیری، فعالیت و تدریس

 .ستادراکات آنها یادگیری، ارزشیابی بیشتر از مکان و فراگیران، زمان
 رشته این از آنان ادراك با درسی ریزیبرنامه استادان بررسی تفاوت انتظارات برای

ارائه شده  (3)جدول  اکر از آزمون تی همبسته استفاده شد. نتایج در گانهده عناصر در
 است.
 

 همبسته  tنتایج حاصل از آزمون  (3) جدول
ویژگی کیفیت 
 خدمات آموزشی

میانگین 
 ادراکات

میانگین 
 انتظارات

 فاصله
 )شکاف(

 tآماره 
درجه 
 آزادی

سطح 
 داریمعنی

 000/0 284 21/10 -96/7 81/17 85/9 منطق

 000/0 284 23/9 -16/7 01/23 85/15 هاهدف
 000/0 284 25/8 -33/9 29/23 96/13 محتوا

 و تدریس راهبردهای
 یادگیری

59/16 54/16 05/0 11/12 284 214/0 

 و یاددهی هایفعالیت
 یادگیری

26/18 41/22 15/4- 32/10 284 002/0 

 000/0 284 80/7 -93/8 96/18 03/10 یادگیری منابع و مواد

 062/0 284 36/9 -17/0 55/20 38/20 فراگیران بندیگروه
 005/0 284 55/8 -91/3 79/10 88/6 یادگیری مکان و زمان

 001/0 284 64/7 -54/4 20/21 66/16 ارزشیابی

 
بین انتظارات و ادراکات  ،>p 01/0در سطح شوددیده می (3) جدولدر  کهطور نهما
یادگیری،  منابع و یادگیری، مواد و یاددهی هایفعالیت، محتوا، هااز منطق، هدف استادان
 استادانوجود دارد ولی بین انتظارات و ادراکات  تفاوتبییادگیری، ارزشیا مکان و زمان

وجود ندارد.  دارمعنیفراگیران رابطه  بندییادگیری و گروه و تدریس از راهبردهای
 هایفعالیت محتوا، ،هاهدف منطق، از استادانکه انتظارات  دهدمیها نشان همچنین یافته
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 ارزشیابی بیشتر از یادگیری، مکان و زمان یادگیری، منابع و مواد یادگیری، و یاددهی
 .هاستادراکات آن
 عناصر در دانشجویان تفاوتبی و بعدیتک ،جذاب الزامی، تعیین نیازهای برای

در جدول  آندرسی از ماتریس کانو استفاده شد. نتایج  ریزیبرنامه رشته در اکر گانهده
 ارائه شده است. (4)

 
 دانشجویان با توجه به ماتریس کانو تفاوتبی و بعدیتک ،جذاب الزامی، نیازهای (4) جدول

 ها
فه
مول

 

 ویژگی

 فراوانی

 جمع
نوع 

 جذاب خدمات
تک 
 بعدی

 الزامی
بی 

 تفاوت

طق
من

 

 و مادام العمر یادگیری به توجه
 یادگیری چگونگی یادگیری

 الزامی 285 5 202 16 62

 یادگیری های روش به توجه
 جهانی بروز مسائل

 جذاب 285 1 89 10 185

 مختلف های زمینه به توجه
 اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی،
 درسی برنامه در...  و سیاسی

 الزامی 285 17 176 20 72

 و دانشجویان نیازهای به توجه
 جامعه

 جذاب 285 5 72 45 163

ف
دا
اه

 

 نیاز مورد دانش به توجه
 دانشجویان

 تک بعدی 285 16 57 182 30

 در نیاز مورد دانش به توجه
 جامعه

 تک بعدی 285 20 21 169 75

 نیاز مورد های مهارت به توجه
 دانشجویان

 الزامی 285 2 172 8 103

 نیاز مورد های مهارت به توجه
 جامعه

 جذاب 285 10 106 10 159

 عاطفی های زمینه ایجاد به توجه
 دانشجویان

 بی تفاوت 285 193 16 2 74
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 ها
فه
مول

 

 ویژگی

 فراوانی

 جمع
نوع 

 جذاب خدمات
تک 
 بعدی

 الزامی
بی 

 تفاوت

توا
مح

 

 بودن  منطبق و بودن روز به
 های یافته با دروس محتوای

 جهانی جدید
 الزامی 285 2 180 38 65

 توانایی با دروس محتوای تناسب
 دانشجویان  های

 الزامی 285 10 140 14 121

 محتوای بین ارتباط داشتن نظر در
 های رشته محتواهای با ها رشته

 وابسته علمی
 جذاب 285 30 52 41 162

 جذاب 285 12 97 18 158 خالق تفکر تقویت به توجه
 تفکر تقویت اصل به توجه

 انتقادی
 جذاب 285 10 102 20 153

ی
ها
رد
اهب
ر

 
س
دری

ت
 و 

ری
دگی

یا
 

 بعدیتک  285 56 30 147 52 پیوسته تعامالت به توجه

 تک بعدی 285 31 50 168 36 ها نظریه ارزیابی و نقد به توجه

 الزامی 285 14 200 16 55 محوری سوال اصل به توجه

 موضوعات یادگیری بر تاکید

 همیاری طریق از تخصصی
 جذاب 285 30 67 37 151

ت
عالی

ف
 

هی
دد
یا

 و 
ری

دگی
یا

 

 جذاب 285 23 84 39 139 فعال یادگیری بر تاکید
 و گروهی یادگیری بر تاکید

 مشارکتی
 تک بعدی 285 11 35 149 90

 جذاب 285 10 58 12 205 پژوهش و کاوشگری به تشویق
 باالی سطح های مهارت پرورش

 تفکر
 جذاب 285 9 86 10 180

 متنوع های فعالیت انواع بر تاکید
 یادگیری

 جذاب 285 6 63 29 187

 برای دانشجویان به دادن فرصت
 انتقادی تفکر بروز

107 36 128 
14 
 

 الزامی 285
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 ها
فه
مول

 

 ویژگی

 فراوانی

 جمع
نوع 

 جذاب خدمات
تک 
 بعدی

 الزامی
بی 

 تفاوت

واد
م

 و 
بع
منا

 
ری

دگی
یا

 

 جذاب 285 21 91 31 142 یادگیرنده ساختن فعال اصل

 الزامی 285 2 156 19 108 منابع بودن روز به

 منابع و مواد به دسترسی قابلیت
 ای چندرسانه یادگیری

 تک بعدی 285 40 33 149 63

 یادگیری مواد و منابع به توجه
 متنوع و گوناگون

 جذاب 285 9 83 20 173

وه
گر

 
ی
ند
ب

 
ران

اگی
فر

 

 و اساتید با خالق تعامل بر تاکید
 مباحث زمینه در دانشجویان

 تخصصی
 بی تفاوت 285 140 50 44 51

 تک بعدی 285 26 57 120 82 جمعی دسته طور به مسائل فهم

 دانشجویی های گروه تشکیل
 موضوعات و مسائل براساس

 شده مطرح
 بی تفاوت 285 152 15 101 17

 به نیل برای ها گروه تشکیل
 موضوعات زمینه در اهداف

 تربیتی و تخصصی

 جذاب 285 25 43 61 156

 و گروهی مسئولیت و پاسخگویی
 یادگیری با رابطه در فردی

 جذاب 285 45 53 67 120

ان
زم

 و 
ان
مک

 
ی
گیر

یاد
 

 زمان در پذیری انعطاف به توجه
 یادگیری

 تک بعدی 285 8 25 156 96

 یادگیری فضاهای از گیری بهره
 پذیر انعطاف و متنوع

 جذاب 285 27 84 51 123

 برای یادگیری فضای از استفاده
 زمینه در چندگانه تعامالت تقویت

 تخصصی موضوعات

 جذاب 285 20 109 11 145
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 ها
فه
مول

 

 ویژگی

 فراوانی

 جمع
نوع 

 جذاب خدمات
تک 
 بعدی

 الزامی
بی 

 تفاوت

بی
شیا

رز
ا

 

 جذاب 285 14 52 26 193 خودارزیابی فرصت دادن اصل
 تک بعدی 285 38 42 123 82 مستمر ارزشیابی بر تاکید
 عنوان به مسئله حل بر تاکید

 ارزشیابی از بخشی
 الزامی 285 22 119 51 93

 و عاطفی شناختی، ابعاد بین توازن
 دانشجویان مهارتی

 جذاب 285 12 86 32 155

 موضوعات ارزشیابی به توجه
 ها همکالسی توسط تخصصی

 بی تفاوت 285 186 25 49 25

 
که دانشجویان در هر یک  دهدمیی پژوهش با توجه به ماتریس کانو نشان هایافته

ای را جداگانه تفاوتبی، الزامی و بعدیتکاز عناصر برنامه درسی نیازهای جذاب، 
یادگیری،  چگونگی یادگیری و العمرماماد یادگیری به توجه ،دارند. از دیدگاه دانشجویان

درسی،  برنامه در...  و سیاسی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مختلف هایزمینه به توجه
 هادرس محتوای بودن منطبق و بودن روزدانشجویان، به نیاز مورد یهامهارت به توجه

 اصل به دانشجویان، توجه توانایی با هادرس محتوای جهانی، تناسب جدید یهایافته با
منابع،  بودن روزانتقادی، به تفکر بروز برای دانشجویان به دادن محوری، فرصتپرسش
 .شوندمیارزشیابی جزو نیازهای الزامی محسوب  از بخشی عنوانبه مسئله حل بر تأکید

 گانهده عناصر در استادان تفاوتبی و بعدیتک ،جذاب الزامی، نیازهای تعیین برای
 (5) جدول در آن نتایج. شد استفاده کانو ماتریس از درسی ریزیبرنامه رشته در اکر
 .است شده ارائه
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 کانو ماتریس به توجه با استادان تفاوتبی و بعدیتک ،جذاب الزامی، نیازهای (5) جدول

مؤ
فه
ل

 ها

 ویژگی

 فراوانی

 جمع
نوع 

 خدمات
 

 جذاب
 بعدیتک

 

 الزامی
 تفاوتبی

طق
من

 

 و العمرمادام یادگیری به توجه

 یادگیری چگونگی یادگیری
 الزامی 113 3 96 4 10

 مسائل یادگیری هایروش به توجه

 جهانی بروز
 الزامی 113 2 89 8 14

 اجتماعی، مختلف هایزمینه به توجه

 در...  و سیاسی اقتصادی، فرهنگی،

 درسی برنامه

 جذاب 113 4 38 25 46

 بعدیتک 113 4 26 51 32 جامعه و دانشجویان نیازهای به توجه

ف
هد

 ها

 جذاب 113 6 31 37 39 دانشجویان نیاز مورد دانش به توجه

 جذاب 113 8 41 20 44 جامعه در نیاز مورد دانش به توجه

 نیاز مورد یهامهارت به توجه

 دانشجویان
 بعدیتک 113 1 23 79 10

 الزامی 113 - 103 2 8 جامعه نیاز مورد یهامهارت به توجه

 عاطفی هایزمینه ایجاد به توجه

 دانشجویان
 بعدیتک 113 1 9 90 13

توا
مح

 

 محتوای بودن منطبق و بودن روزبه

 جهانی جدید یهایافته با هاسدر
 الزامی 113 - 96 - 17

 توانایی با هادرس محتوای تناسب

 دانشجویان
 الزامی 113 1 73 2 37

 محتوای بین ارتباط داشتن نظر در

 علمی هایرشته یمحتوا با هارشته

 وابسته

 جذاب 113 7 33 20 53

 الزامی 113 1 71 9 22 خالق تفکر تقویت به توجه

 الزامی 113 - 83 4 26 انتقادی تفکر تقویت اصل به توجه
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مؤ
فه
ل

 ها

 ویژگی

 فراوانی

 جمع
نوع 

 خدمات
 

 جذاب
 بعدیتک

 

 الزامی
 تفاوتبی

ی
دها

هبر
را

 
س
دری

ت
 و 

ی
یر
دگ
یا

 

 بعدیتک 113 12 26 46 29 پیوسته تعامالت به توجه

 بعدیتک 113 18 11 63 21 هانظریه ارزیابی و نقد به توجه

 جذاب 113 - 22 1 90 محوریپرسش اصل به توجه

 موضوعات یادگیری بر تأکید
 همیاری طریق از تخصصی

 تفاوتبی 113 57 9 36 11

ت
عالی

ف
ی
ها

 
هی

دد
یا

 و 
ی
یر
دگ
یا

 

 الزامی 113 2 76 8 27 فعال یادگیری بر تأکید

 تفاوتبی 113 49 25 5 34 مشارکتی و گروهی یادگیری بر تأکید

 الزامی 113 1 83 8 21 پژوهش و کاوشگری به تشویق

 الزامی 113 7 51 21 34 تفکر باالی سطح یهامهارت پرورش
 متنوع هایفعالیت انواع بر تأکید

 جذاب 113 1 11 - 101 یادگیری

 بروز برای دانشجویان به دادن فرصت
 انتقادی تفکر

 الزامی 113 - 81 3 29

واد
م

 و 
بع
منا

 
ی
یر
دگ
یا

 
 الزامی 113 2 69 4 35 یادگیرنده ساختن فعال اصل

 الزامی 113 2 73 6 32 منابع بودن روزبه
 منابع و مواد به دسترسی قابلیت

 بجذا 113 10 35 12 56 ایچندرسانه یادگیری

 یادگیری مواد و منابع به توجه
 متنوع و گوناگون

 بعدیتک 113 14 26 46 27

وه
گر

ی
ند
ب

 
ان
گیر

فرا
 

 و استادان با خالق تعامل بر تأکید
 بعدیتک 113 18 30 56 9 تخصصی مباحث زمینه در دانشجویان

 الزامی 113 3 56 14 40 جمعیدسته طوربه مسائل فهم
 اساس بر دانشجویی هایگروه تشکیل

 تفاوتبی 113 68 7 20 18 شده مطرح موضوعات و مسائل

 هاهدف به نیل برای هاگروه تشکیل
 و تخصصی موضوعات زمینه در

 تربیتی
 بعدیتک 113 7 9 76 21

 و گروهی مسئولیت و پاسخگویی
 یادگیری با رابطه در فردی

 الزامی 113 - 98 2 13
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مؤ
فه
ل

 ها

 ویژگی

 فراوانی

 جمع
نوع 

 خدمات
 

 جذاب
 بعدیتک

 

 الزامی
 تفاوتبی

ان
زم

 و 
ان
مک

 
ی
یر
دگ
یا

 

 زمان در پذیریانعطاف به توجه
 یادگیری

 جذای 113 19 31 19 44

 متنوع یادگیری فضاهای از گیریبهره
 پذیرانعطاف و

 بعدیتک 113 10 13 58 32

 تقویت برای یادگیری فضای از استفاده
 موضوعات زمینه در چندگانه تعامالت

 تخصصی

 تفاوتبی 113 60 22 11 20

بی
شیا

رز
ا

 

 الزامی 113 - 104 1 8 خودارزیابی فرصت دادن اصل

 بعدیتک 113 30 32 47 4 مستمر ارزشیابی بر تأکید

 از بخشی عنوانبه مسئله حل بر تأکید

 ارزشیابی
 جذاب 113 2 18 5 88

 و عاطفی شناختی، ابعاد بین توازن

 دانشجویان مهارتی
 الزامی 113 1 61 10 41

 موضوعات ارزشیابی به توجه

 هاهمکالسی توسط تخصصی
 بعدیتک 113 16 10 77 10

 
در هر یک از  استادنکه  دهدمیی پژوهش با توجه به ماتریس کانو نشان هایافته

. از ای دارندجداگانه تفاوتبیو  ، الزامیبعدیتکعناصر برنامه درسی نیازهای جذاب، 
 به یادگیری، توجه چگونگی یادگیری و العمرماماد یادگیری به توجهاستادان دیدگاه 
 روزبه جامعه، نیاز مورد یهامهارت به جهانی، توجه روزهب مسائل یادگیری هایروش
 هادرس محتوای جهانی، تناسب جدید یهایافته با هادرس محتوای بودن منطبق و بودن

 تفکر تقویت اصل به خالق، توجه تفکر تقویت به دانشجویان، توجه هایتوانایی با
 یهامهارت پژوهش، پرورش و کاوشگری به فعال، تشویق یادگیری بر تأکیدانتقادی، 

 ساختن فعال انتقادی، اصل تفکر بروز برای دانشجویان به دادن تفکر، فرصت باالی سطح
 مسئولیت و جمعی، پاسخگوییدسته طوربه مسائل منابع، فهم بودن روزیادگیرنده، به
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 ابعاد بین خودارزیابی، توازن فرصت دادن یادگیری، اصل با رابطه در فردی و گروهی
 آیند.می شماردانشجویان جزو نیازهای الزامی به  مهارتی و عاطفی شناختی،

 اکر گانهده عناصر در استادان با دانشجویان برای بررسی تفاوت انتظارات و ادراکات
 مستقل استفاده شده است. tاز آزمون  درسی ریزیبرنامه رشته در

 
 با دانشجویان ادراکات و انتظارات تعیین تفاوت بین برایمستقل  tنتایج آزمون  (6)جدول 

 درسی ریزیبرنامه رشته در اکر گانهده عناصر در استادان

 ادراکات

 داریسطح معنی df T میانگین تعداد گروه

 27/14 113 استادان
369 29/3 014/0 

 01/13 258 دانشجویان

 
 انتظارات

 39/19 113 استادان
369 72/7 247/0 

 69/19 258 دانشجویان

 
 ، بین میانگین ادراکات014/0داری اساس سطح معنی دهد که برمینتایج نشان 

تفاوت  ،درسی ریزیبرنامه رشته در اکر گانهده عناصر در استادان با دانشجویان
 استادان که میانگین ادراکات شودمی دیدهها داری وجود دارد. با توجه به میانگینمعنی

 سطح اساس بر که دهدمی نشان نتایج. استبیشتر از میانگین ادراکات دانشجویان 
 در اکر گانهده عناصر در استادان با دانشجویان انتظارات میانگین بین ،247/0 داریمعنی
 .ندارد وجود داریمعنی تفاوت درسی ریزیبرنامه رشته

 
 گیری بحث و نتیجه

 عناصر تمامی در دانشجویان ادراکات و انتظارات نشان داد که بین پژوهشی هایافته
 انتظارات که دهدمی نشان هایافته این همچنین .دارد وجود تفاوت درسی برنامه گانهده

 هایفعالیت یادگیری، و تدریس راهبردهای محتوا، ،هاهدف منطق، از دانشجویان
 یادگیری، مکان و زمان فراگیران، بندیگروه یادگیری، منابع و مواد یادگیری، و یاددهی

 العمرمادام یادگیری به توجه دانشجویان دیدگاه از .ستآنها ادراکات از بیشتر ارزشیابی
 اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مختلف هایزمینه به توجه یادگیری، چگونگی یادگیری و
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 و بودن روزبه دانشجویان، نیاز مورد یهامهارت به توجه درسی، برنامه در...  و سیاسی
 توانایی باسدر محتوای تناسب جهانی، جدید یهایافته با هادرس محتوای بودن منطبق

 تفکر بروز برای دانشجویان به دادن فرصت محوری،پرسش اصل به توجه دانشجویان،
 نیازهای جزو ارزشیابی از بخشی عنوانبه مسئله حل بر تأکید منابع، بودن روزبه انتقادی،
های پیری، اسدیان و ی پژوهشهایافتهی پژوهش با هایافته .شوندمی محسوب الزامی

؛ فتحی آذر، بدری گرگری و (1394) کیذوری ربیعی و امین، (؛ محبی1397) درخشانی
و  پیری پژوهش تایج. نستهمسو( 2013) (؛ هرمانز1392) زاده کوچکیقهرمان

 دانشجویان انتظارات و نیازها محتوا، و هدف با ارتباط در که داد نشان (1397) همکاران
 راهبردهای) اجرایی راهبردهای با ارتباط در اما است؛ شده برآورد متوسط حد در

 نتوانسته درسی برنامه ارزشیابی راهبردهای و( مدیریتی راهبردهای یادگیری، -یاددهی
 و همکاران امین محبی پژوهش تایجن .سازد هبرآورد را آنها انتظارات و نیازها است

 درسی برنامه درونی کیفیت وضعیت ،دانشجویان دیدگاه که از ( نیز نشان داد1394)
 اخالق درسی برنامه بیرونی کیفیت. است نامطلوب گانه 9 عناصر تمام در پزشکی اخالق

 نامطلوب ،مهارت مؤلفه و دارد قرار متوسط سطح در نگرش و دانش هایمؤلفه در
 در پزشکی اخالق درسی برنامه بیرونی و درونی کیفیت درمجموع،. است شده ارزیابی
( نیز به این نتیجه رسیدند که 1392) . فتحی آذر و همکاراندارد قرار نامطلوب وضعیت
 هایدانشکده . همچنین،دارندنیاز بازنگری  به رشته این هایسدر سرفصل و هاهدف
اجرای  برای متخصص انسانی نیروی و الزم و تجهیزات امکانات نظر از تربیتی علوم
 اما داشته ارتباط یکدیگر منطقی با لحاظ از رشته این محتوای. هستند ضعیف هاهدف

از سوی دیگر، . ندارد را الزم جامعیت و است پیشرفت نکرده بودن روزبه نظر از
( 2013سائود ) و (1393) شکاری و های قادریهای پژوهشبا یافته ی پژوهشهایافته

 برنامه کلی کیفیت نشان داد که (1393) شکاری و های پژوهش قادری. یافتهستناهمسو
 دانشجویان، و علمی تئهی اعضای دیدگاه از تربیتی علوم رشته کارشناسی دوره درسی

 هایفعالیت وضعیت محتوا، ،هاهدف ارزیابی هایمالك. است بوده مطلوب نسبتا   حد در
 اعضای نظر از آموزشی، فضای و پژوهشی هایگروه وضعیت وسایل، و مواد پژوهشی،

( 2013نتایج پژوهش سائود ) .است مطلوبی نسبتا  سطح در دانشجویان و علمی تهیئ
و زمان  تربیتی علوم درسی یهابرنامه ازدرصد(  84) دانشجویان بیشترنیز نشان داد که 

درصد آنها بر این باور بودند که روش آموزش باید  85بیشتر از  و آن رضایت داشتند
 .تغییر یابد یآموزش مورد سمت به
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 محتوا، ،هاهدف منطق، از استادان ادراکات و انتظارات بین پژوهش،ی هایافتهمطابق  
 یادگیری، مکان و زمان یادگیری، منابع و مواد یادگیری، و یاددهی هایفعالیت
 تدریس راهبردهای از استادان ادراکات و انتظارات بین ولی دارد وجود تفاوتبیارزشیا

 نشان هایافته همچنین. ندارد وجود دارمعنی رابطه فراگیران بندیگروه و یادگیری و
 یادگیری، و یاددهی هایفعالیت محتوا، ،هاهدف منطق، از استادان انتظارات که دهدمی
 از .ستآنها ادراکات از بیشتر ارزشیابی یادگیری، مکان و زمان یادگیری، منابع و مواد

 به توجه یادگیری، چگونگی یادگیری و العمرماماد یادگیری به توجه استادان، دیدگاه
 روزبه جامعه، نیاز مورد یهامهارت به توجه جهانی، روزبه مسائل یادگیری هایروش
 هادرس محتوای تناسب جهانی، جدید یهایافته با هادرس محتوای بودن منطبق و بودن

 انتقادی، تفکر تقویت اصل به توجه خالق، تفکر تقویت به توجه دانشجویان، توانایی با
 سطح یهامهارت پرورش پژوهش، و کاوشگری به تشویق فعال، یادگیری بر تأکید
 ساختن فعال اصل انتقادی، تفکر بروز برای دانشجویان به دادن فرصت تفکر، باالی

 مسئولیت و پاسخگویی جمعی، دسته طوربه مسائل فهم منابع، بودن روزبه یادگیرنده،
 ابعاد بین توازن خودارزیابی، فرصت دادن اصل یادگیری، با رابطه در فردی و گروهی
ی هایافته .آیندمی حسابه ب الزامی نیازهای جزو دانشجویان مهارتی و عاطفی شناختی،

 و (1388) جعفری میرشاه و جعفری های خسروی،ی پژوهشهایافتهوهش حاضر با ژپ
( 1388) همکاران و . نتایج پژوهش خسروی( همسوست1387) زاده و شفیعیمهدی

 و آموزشی ابزارهای مشارکتی، تدریس هایروش از میزان استفاده نشان داد که
 همچنین و است پایین تر متوسط سطح از موجود وضع آموزشی در نوین راهبردهای

 شفیعیزاده و . مهدیاست مثبت مطلوب، وضع در مؤلفه سه به این استادان نگرش
 از یکهیچ در معلمان آموزش هایرشته درسی هاید که برنامهدریافتن( نیز 1387)

ی هایافتههمچنین  .است نبوده برخوردار الزم پویایی و مطلوبیت از بررسی مورد عناصر
( 2013) هرمانز و (1393) شکاری و پژوهش حاضر با نتایج پژوهش قادری

نشان داد کیفیت کلی  (1393) شکاری و قادریهای پژوهش . یافتهناهمسوست
 از تربیتی علوم رشته کارشناسی دوره درسی برنامه کلی کیفیت ی درسی کههابرنامه
است. نتایج  بوده مطلوب نسبتا   حد در دانشجویان، و علمی تهیئ اعضای دیدگاه

 را ارزشیابی و هاهدف محتوا، کیفیت ،استادان( نشان داد که 2013پژوهش هرمانز )
 اند.کرده ارزیابی متوسط را عوامل بقیه و مطلوب
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 استادان دگاهید از یدرس ریزیبرنامه رشته منطق نهیزم در نشان داد که نتایج پژوهش
 ریزیبرنامهدرسی رشته  بدین ترتیب که در برنامه .دارد وجود شکاف انیدانشجو و

 یچگونگ یریادگی و العمرماماد یریادگی بهکمی  توجهدرسی در دوره کارشناسی ارشد 
 بهدرسی در دوره کارشناسی ارشد  ریزیبرنامهدرسی رشته  . در برنامهشودمیی ریادگی

 ،یاجتماع مختلف یهانهیزم ه وشد میی توجه کجهان روزهب مسائل یریادگی یهاروش
کمتر  جامعه و آموزاندانش یازهاینی و درس برنامه در...  و یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ

 اند.مورد توجه قرار گرفته
درسی  ریزیبرنامهرشته  هاینشان داد که در زمینه هدف پژوهشی هایافتهیکی از 
 هاهدفزیادی وجود دارد. بدین ترتیب که و دانشجویان شکاف  استاداناز دیدگاه 

 و مهارت حوزه به کمتر و فراگیران است معلومات و دانش حوزه کنندهتأمین بیشتر
 دارد رشته وجود این هایهدف مورد در که مشکالتی از است. یکی شده توجه نگرش

 هایهدف ،ی پژوهشهایافتههمچنین مطابق . ستهاهدف نبودن روشن و مشخص
درسی کمتر به نیازهای دانشجویان و نیازهای جامعه یا  ریزیبرنامهبرنامه درسی رشته 

 دارد اهمیت هاهدفتعیین  در که مهمی نکات از یکی بنابراین،. کنندمیبازار کار توجه 
 که است جامعه آن اقتضای امکانات و جامعه هایواقعیت با هاهدف ساختن مطابق

 بهتر و است شده تدوین واقعیات جامعه از دور اندکی هاهدف ما کشور در متأسفانه
 .گیرد قرار تغییر و بازنگری مورد زمینه این در که است

درسی از دیدگاه  ریزیبرنامهنشان داد که در زمینه محتوای رشته  پژوهشدیگر  یافته
 تدوین محتوای شکاف زیادی وجود دارد. بدین ترتیب که اگر ،و دانشجویان استادان
 که شودمی باعث نکند تغییر جامعه نیازهای تغییر اثر در و گذشت زمان طی در شده

 تغییر نیز فهاهد نیازها، در تغییر با چراکه. رود بین از محتوا و هاهدف بین تناسب
 درسی ریزیبرنامهدر رشته . آیدمی وجود به نیز محتوا در تغییر لزوم درنتیجه و کرده

 طولی لحاظ از منطقی ارتباط هادرس برخی در. نیست روزبه ،شودمی ارائه که محتوایی
 این ترم در هادرس ارائه هنگام مخصوصا . ندارد وجود هادرس محتوای بین عرضی و

 باشند داشته نظر در همیشه را نکته این باید آموزشی مسئوالن. شودنمی رعایت ارتباط
 این در چراکه. دهند ارائه تحصیل طول در شاننیازهای پیش اساس بر را هادرس که

 یادگیری میزان در این و شد خواهد رعایت محتوا بین منطقی ارتباط و نظم ،صورت
 ریزیبرنامه محتوای رشتهدر و دانشجویان،  استاداناست. از دیدگاه  تأثیرگذار فراگیر

 دیجد یهاافتهی با هادرس یمحتوا بودن منطبق و بودن روزبه در خصوصدرسی باید 
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 یمحتوا نیب ارتباط داشتن نظر در، انیدانشجو ییتوانا با هادرس یمحتوا تناسبی، جهان
 اصل به توجه، خالق تفکر تیتقو به توجه، وابسته یعلم یهارشته یمحتوا با هارشته
 .داده شوداهمیت زیادی  ،یانتقاد تفکر تیتقو

درسی از  ریزیبرنامهنشان داد که در زمینه مواد و منابع رشته  پژوهش یافتهدیگر 
 رشته شکاف زیادی وجود دارد. بدین ترتیب که در ،و دانشجویان استاداندیدگاه 
 بیشتر آنها ساختن کاربردی و عملی هایسدر به بیشتر توجه جای به درسی ریزیبرنامه

 توانایی ،شناختی لحاظ از دانشجو شودمی باعث که شودمی توجه نظری هایدرس به
 و باید که طورآن عملی و کاربردی مهارت مورد در اما آورد دست به را کافی و الزم
برنامه در و دانشجویان نیاز است تا  استاداننکند. از دیدگاه  پیدا را الزم توانایی شاید

ی اچندرسانه یریادگی منابع و مواد به یدسترس تیقابلدرسی به  ریزیبرنامهدرسی رشته 
عالوه بر میزان  .صورت گیردای توجه ویژه متنوع و گوناگون یریادگی مواد و منابعو 

امکانات و زمان کافی و همچنین پشتکار که  دانش و آگاهی دانشجو از درس، باید گفت
های فعال تدریس الزم است تا بتوان روش دانشجو و فعالیت مدرس نیز برای اجرای

یادگیری  ها مانند حل مسئله وها را اجرا کرد. به این معنی که بعضی از روشاین روش
 مشارکتی به خاطر مشکالت فوق کمتر اجرا می شوند. 

یادگیری رشته  یاددهی در زمینه راهبردهای دیگری از پژوهش، یافتهبر اساس 
شکاف زیادی وجود دارد. بدین  ،و دانشجویان استاداندرسی از دیدگاه  ریزیبرنامه

 هایروش این رشته، درس هایکالس در استفاده مورد هایروش ترتیب که بیشترین
 این از استادان گفت توانمی تقریبا  و است گروهی بحث و پاسخ و پرسش سخنرانی،

 محتوا و هدف نوع به توجه با باید تدریس هایکنند. روشمی استفاده بیشتر هاروش
 -روانی شناختی، مثال  ایحیطه هر در محتوایی و هدف هر برای تواننمی و باشد متغیر

 مختلفی هایروش باید خاطر همین به. کرد استفاده ثابت روش یک از عاطفی یا حرکتی
 که تدریس فعال هایروش و از گرفته شود کار به محتوا و هدف نوع به توجه با

 از استادان سخنرانی، روش بر عالوه. استفاده شود ،است مسئله حل فرایند تأکیدشان بر
 موضوع با فعاالنه و شده بحث وارد نیز دانشجو که کنندمی استفاده هم دیگری هایروش
 و پرسش ای،پروژه مشارکتی، یادگیری گروهی، بحث هاروش این ازجمله. شود درگیر
 کنند.می استفاده هاروش این از محتوا و هاسدر نوع به بسته استادان که است... و پاسخ

و دانشجویان در  استاداناز دیدگاه  که هنده آن استدنشاننتایج پژوهش همچنین 
 برنامهاین بدین ترتیب که در  ؛دارد وجود شکاف ،های یاددهی و یادگیریزمینه فعالیت
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، پژوهش و یکاوشگری، مشارکت و یگروه یریادگ، یفعال یریادگی بر کمی تأکید یدرس
 دادن فرصتی و ریادگی متنوع یهاتیفعال انواع، تفکر یباال سطح یهامهارت پرورش

 ی شده است.انتقاد تفکر بروز یبرا انیدانشجو به
بندی گروه نهیزم در انیدانشجو و استادان دگاهید از دیگر پژوهش، افتهیبر اساس 

 با خالق تعامل بر یدرس برنامهاین  در که بیترت نیبد ؛دارد وجود شکاف ،فراگیران
 لیتشکی، جمعدسته طوربه مسائل فهمی، تخصص مباحث نهیزم در انیدانشجو و استادان
 یبرا هاگروه لیتشک، شده مطرح موضوعات و مسائل اساس بر ییدانشجو یهاگروه

 یگروه تیمسئول ،ییپاسخگو ی،تیترب و یتخصص موضوعات نهیزم در هاهدف به لین
 ه است.شد میی توجه کریادگی با رابطه در یفرد و

زمان و مکان  نهیزم در انیدانشجو و استادان دگاهید از که داد نشان دیگر هافتی
 به توجه کمی یدرس برنامهاین  در که بیترت نیبد ؛دارد وجود شکاف ،یادگیری
 ریپذانعطاف و متنوع یریادگی یفضاها از یریگبهرهی، ریادگی زمان در یریپذانعطاف

 موضوعات نهیزم در چندگانه تعامالت تیتقو یبرا یریادگی یفضا از استفادهو 
 ی شده است.تخصص

 ،ارزشیابی نهیزم در انیدانشجو و استادان دگاهید از که داد نشان پژوهش هافتیدیگر 
 دوره در یدرس ریزیبرنامه رشته یدرس برنامه در که بیترت نیبد ؛دارد وجود شکاف
 بر تأکید، مستمر یابیارزش بر تأکیدی، ابیخودارز فرصت دادن اصل؛ ارشد یکارشناس

 یمهارت و یعاطف ی،شناخت ابعاد نیب توازنی، ابیارزش از یبخش عنوانبه مسئله حل
کمتر مورد توجه قرار  هایهمکالس توسط یتخصص موضوعات یابیارزشو  انیدانشجو

 گرفته است.
گفت که از دیدگاه دانشجویان  توانمیی ماتریس کانو هایافتهطور کلی با توجه به به
 مختلف یهانهیزم به توجهی، ریادگی یچگونگ یریادگی و العمرماماد یریادگی به توجه
 مورد یهامهارت به توجهی، درس برنامه در...  و یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع

ی، جهان دیجد یهایافته با هادرس یمحتوا بودن منطبق و بودن روزبه، انیدانشجو ازین
ی، محورپرسش اصل به توجه، انیدانشجو یهاییتوانا با هادرس یمحتوا تناسب
 حل بر تأکیدو  منابع بودن روزبهی، انتقاد تفکر بروز یبرا انیدانشجو به دادن فرصت
و برنامه درسی رشته  استی؛ جزو نیازهای الزامی ابیارزش از یبخش عنوانبه مسئله
 توجه به این نیازها تغییر یابد.  بادرسی باید  ریزیبرنامه
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 و العمرماماد یریادگی به توجه؛ استادانهمچنین مطابق ماتریس کانو از دیدگاه 
 هتوجی، جهان روزهب مسائل یریادگی یهاروش به توجهی، ریادگی یچگونگ یریادگی
 یهاافتهی با هاسدر یمحتوا بودن منطبق و بودن روزبه، جامعه ازین مورد یهامهارت به
 تفکر تیوتق به توجه، انیدانشجو یهاییتوانا باها سدر یمحتوا تناسبی، جهان دیجد

 یاوشگرک به قیتشو، فعال یریادگی بر تأکیدی، انتقاد تفکر تیتقو اصل به توجه، خالق
 بروز یبرا انیدانشجو به دادن فرصت، تفکر یباال سطح یهامهارت پرورش، پژوهش و

 طوربه مسائل فهم، منابع بودن روزبه، رندهیادگی ساختن فعال اصلی، انتقاد تفکر
 نداد اصلی، ریادگی با رابطه در یفرد و یگروه تیمسئول و ییپاسخگوی، جمعدسته

 جزو انیدانشجو یمهارت و یعاطف ،یشناخت ابعاد نیب توازنی و ابیخودارز فرصت
ه به این نیازها توج بادرسی باید  ریزیبرنامهو برنامه درسی رشته  استنیازهای الزامی 

 تغییر یابد.
و  استادانبین ادراکات و انتظارات  دهدمی ماتریس کانو نشان از نتایج حاصل

که انتظارات  طوریهدرسی شکاف وجود دارد، بگانه برنامه دانشجویان از عناصر ده
پیری (، 2010) 1کتون هاییافته با مورد این .بیشتر از انتظارات دانشجویان است استادان

(، 1392فتحی آذر و همکاران )(، 1388) و همکاران باقر ( رضایی1397) و همکاران
 آمده در دست به هاییافته به توجه با یی دارد.( همسو2010) 2فیگورا و بی، گاتیرزگری
 از این رشته محتوای گفت توانمی درسی ریزیبرنامه رشته درسی برنامه محتوای مورد
 قدیمی محتوا خیلی بودن روزبه لحاظ از اما بوده پیوستگی دارای منطقی ارتباط لحاظ
 و کالته های جاویدییافته با نتیجه این .دارد نیاز روزرسانیبه و بازنگری به و است
 تعلیک  یی ندارد.همسو ،است گرفته صورت کمی صورت به ( که1388) عالی

 آنو علت دیگر آنها  بودن کیفی و کمی ماهیتیافته ممکن است  دو این ناهمسویی
های مربوط به یافته. باشد درسی ریزیبرنامه رشته بودن ایبین رشته ماهیت تواندمی
( 1388)و همکاران  رضایی باقر ( و2010)تونک  ایهیافته با محتوا بودن آمدروز

 . همسوست
 نتیجه گرفت که انتظارات توانمیی پژوهش حاضر چنین هایافتهاز  درمجموع
 راهبردهای محتوا، ،هاهدف گانه برنامه درسی یعنی منطق،تمامی عناصر ده از دانشجویان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tunc 
2. Garibay, Gutierrez & Figueroa 
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 بندیگروه یادگیری، منابع و مواد یادگیری، و یاددهی هایفعالیت یادگیری، و تدریس
 استادان انتظارات ست.آنها ادراکات از بیشتر ارزشیابی یادگیری، مکان و زمان فراگیران،

 و یاددهی هایفعالیت محتوا، ،هاهدف منطق، عنصر برنامه درسی یعنی 8در نیز 
بیشتر از ادراکات  ارزشیابی یادگیری و مکان و زمان یادگیری، منابع و مواد یادگیری،

صر عنا )ادراکات( و دانشجویان وضعیت موجود استاداناز دیدگاه  ،عبارتیه ب .استآنان 
 )انتظارات( رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه درسی مناسب نیست و باید در جهت

گانه انواع نیازهای مختلف در عناصر دهنشان داد تغییر یابد. بررسی سطوح نیازها نیز 
جود دارد که و استادان( از دید دانشجویان و تفاوتبیو  بعدیتکاب، )الزامی، جذ
است و  تفاوتبیو  بعدیتکگانه از نوع برخی نیازها در عناصر ده دهدنشان می
به ها هدفندارد و الزم است این  استادانهیچ تفاوتی برای دانشجویان و  آن بودونبود
 استاداناز آنجا که بین اداراکات و انتظارات  جذاب و الزامی تغییر یابند. یهاهدفسوی 

 پیشنهاد پژوهشنتایج  اساس برو دانشجویان در عناصر برنامه درسی شکاف وجود دارد 
 :شودمی

 هایروش به درسی ریزیبرنامهدرسی رشته  ینه منطق برنامه درسی، برنامهدر زم
 سیاسی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مختلف هایو زمینه جهانی روزهب مسائل یادگیری

ی درسی رشته هابرنامهبرنامه درسی،  یهاهدف. در زمینه شود... توجه ویژه  و
دانشجویان در جامعه با توجه به نیازهای آن  نیاز مورد یهامهارتبه  درسی ریزیبرنامه
و ارتباط منطقی  به پیوستگی توجهضمن مینه محتوای برنامه درسی، . در زشودتوجه 
-راهبردهای یاددهی زمینه رد .قرار گیردتوجه مورد روز بودن آن نیز بهجدید و  محتوا،

و  های فعال یا دانشجومحور در آموزش توجه شودبه روش یادگیری برنامه درسی،
، به یادگیری برنامه درسی منابع و در زمینه مواد .نشود تأکیدروش سخنرانی  بر صرفا 

در زمینه  و امکانات جدید آموزشی توجه شود. فناوری روزمطابق با منابع جدید و 
لحاظ  ازه ویژهب به زمان و مکان مناسب آموزشی زمان و مکان یادگیری برنامه درسی،

به شیوه  نیزدر زمینه ارزشیابی برنامه درسی  توجه اساسی شود. ،روانی و عاطفی
محور و پروژهفرایندی  هایارزشیابیروی آوردن به ویژه هارزشیابی و الگوهای آن ب

 .شودکمتر  ،توجه شود تا فاصله و شکاف بین ادراکات و انتظارت
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 .عالی ایران آموزش نظام در تربیت و تعلیم فلسفه رشته دکترای و ارشد کارشناسی
 .تبریز . دانشگاهدرسی برنامه مطالعات انجمن ملی همایش نهمین
 (. بررسی وضعیت1388) ابراهیم میرشاه جعفری، و امراهلل جعفری، فروغ؛ خسروی،
اساتید  دیدگاه از آموزشی تکنولوژی رشته درسی برنامه مطلوب و موجود
دانشگاه  .درسی برنامه مطالعات انجمن ساالنه همایش نهمین. کشور یهادانشگاه
 .تبریز
 (. ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی.1387) کوروش واجارگاه، رمضان و فتحی رحمانی،

 .39-28(، 1)1 ،پزشکی در علوم آموزش راهبردهای

 .(1388الدین؛ اکبری بورنگ، محمد )باقر، سارا؛ هاشمی مقدم، سید شمس رضایی
ارشد رشته تکنولوژی های کارشناسی و کارشناسی بررسی برنامه درسی دوره

 - 69(، 8)2 ،نامه آموزش عالی .آموزشی از نظر اعضای هیئت علمی و دانشجویان
84. 

 درسی برنامۀ درونی کیفیت (. ارزشیابی1394) زهرا پاپکیاده، شمسی شبیری، محمد و
 کارشناسان و دانشجویان دیدگاه استادان، از تربیتی علوم ارشد کارشناسی رشته

-83 ،(9) 3 ،مجازی و آموزشگاهی یادگیری در پژوهشنور.  پیام دانشگاه آموزشی
94.  

کرد مدل مفهومی برنامه درسی با روی .(1393زاده شیخالر، داود )طهماسب
 .درسی دانشگاه شهید بهشتی ریزیبرنامهرساله دکتری رشته  .شناسیزیبایی
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توحیدی در تعلیم  شناختی ابوحیانهای زیباییتبیین دیدگاه .(1390علیق، محمدحسین )
رساله دکتری دانشگاه  .اساس آن و تربیت و نقد آرای زیباشناختی الیوت آیزنر بر

 تربیت مدرس.

 .(1392زاده کوچکی، فرحناز )فتحی آذر، اسکندر؛ بدری گرگری، رحیم و قهرمان
گیری فصلنامه مطالعات اندازهآموزشی.  تکنولوژی رشته درسی برنامه کیفیت ارزیابی

 .31-9 ،(1) 1، ارزشیابی آموزشیو 
های شرایط و زمینه .(1388) زینب ،شرف و محبوبه ،عارفی ؛کوروش ،فتحی واجارگاه

آموزش عالی  .درسی دانشگاهی ریزیبرنامهت علمی در فرایند ئمشارکت اعضای هی
 .178-145 (،4)1ایران، 

 تربیتی علوم گروه درسی برنامه کیفیت ارزیابی .(1393)شکاری، عباس  و قادری، حیدر
-)دانش و پژوهش در علوم تربیتی درسی ریزیبرنامه در پژوهشکاشان.  دانشگاه
 .162 -147، (14)11 ،ریزی درسی(برنامه

 دیتول دکریو رو ندیفرا نهیدر زم یقیو تطب یمطالعات نظر(. 1389) نیحس پور،قاسم
متمرکز  ریمتمرکز وغمهین متمرکز، موفق یزیربرنامه یهادر نظام یمل یبرنامه درس

 .یدرس یزیرسازمان پژوهش و برنامهتهران:  ی(.گزارش مطالعات) جهان
 تیفیک یابیارز یقیمطالعه تطب(. 1393) رایسم ،یدلبر و محمدرضا ،یلین ه؛یسم ،یقربان

 .106 – 90، 9، یآموزش عال یمطالعات برنامه درس. یآموزش عال یبرنامه درس
 تغییر برنامه درسی آموزش عالی )مورد: برنامه .(1392فتاحی، هدی ) و کرمی، مرتضی

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی ( ریزی آموزشیارشد برنامه درسی دوره کارشناسی
 .138 -111، (7) 3، آموزش عالی

 پیام دانشگاه روانشناسی رشته برنامۀ درسی درونی کیفیت ارزشیابی. (1394) احمد لک،
 .کالین فرانسیس درسی عناصر برنامۀ اساس بر دانشجویان و استادان از دیدگاه نور
 نور. پیام دانشگاه ،ارشد نامه کارشناسیپایان

(. پژوهشی با عنوان 1394کیذوری، امیر حسین ) ربیعی، مهدی و امین، سکینه؛ محبی
 ایرانی مجلهدانشجویان.  دیدگاه از پزشکی اخالق درسی برنامه کیفیت ارزیابی
 .86 -77، (3) 8 ،پزشکی تاریخ و اخالق

 درسی هایبرنامه کیفیت (. ارزیابی1387زاده، امیرحسین و شفیعی، ناهید )مهدی
 .57-43 ،(1)1 ،شناسی تربیتیفصلنامه روانمعلمان.  آموزش هایرشته
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 امتیاز تعیین در کانو مدل از استفاده .(1390) مهرداد قاسمی، و محمدرضا مهرگان،
 .35-21 ،(56) 15، فصلنامه دانش مدیریت کیفیت.
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