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بررسی رابطه بین میزان اثربخشی (انسجام ،توازن و تناسب) برنامه درسی
با شایستگیهای فنی ،زمینهای و رفتاری دانشجویان دوره کارشناسی
رشتههای مدیریت (بازرگانی ،صنعتی و آموزشی) دانشگاه شیراز


مهدی محمدی



رضا ناصری جهرمی



هاجر معینی شهرکی

چکیده
هدف کلی از انجام این پژوهش ،بررسی رابطه بین میزان اثربخشی (انسجام ،تووازن و تناسوب)
برنامه درسی با شایستگیهای فنوی ،زمینوهای و رفتواری دانشوجویان رشوتههوای مودیریت
(بازرگانی ،صنعتی و آموزشی) دانشگاه شیراز بود .این پژوهش از نوو توصویيی -همبسوتگی
بوده که جامعه آماری آن را تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی رشتههای (مدیریت بازرگوانی،
صنعتی و آموزشی) دانشگاه شیراز ( 065نير) تشکیل دادند .با اسوتياده از رو

نمونوهگیوری

تصادفی و بر اساس جدول مورگان نمونه پژوهش ( 676نير) انتخاب گردید .در تحلیل اطالعات
از نرم افزارهای آماری  SPSS16و  LISRELاستياده شد .ابزار پژوهش شوامل پرسوشناموه
اثربخشی برنامه درسی (علی نیا )1631 ،و پرسشنامه محقق سواتته مبتنوی بور مودل چشو
شایستگی بود که پس از محاسبه روایی و پایایی ،بین افراد نمونه توزیع گردید .بوا اسوتياده از
رو های آمار استنباطی داده ها تحلیل شدند .نتایج نشان داد که بین انسجام ،توازن و تناسب
برنامه درسی و نیز بین شایستگیهای فنی ،زمینهای و رفتاری دانشجویان رشتههای مورد نظر
تياوت معناداری وجود دارد .همچنین مشخص گردید اثربخشی برنامه درسی با شایستگیهوای
فنی ،زمینهای و رفتاری دانشجویان این سه رشته رابطه مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژهها :انسجام ،توازن ،اثربخشی ،مدیررر بازگادانی ،مدیررر

تد ،می ،مدیررر یموز دی،

دانشگاه یراز ،ارسمگی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اسمادراگ دانشگاه یراز( ،نورس،یه مسؤول)m48r52@gmail.com ،
  دانشجوی دکمری برنامه گرزی دگسی ،دانشگاه یزاد اسالمی واحی یرازdr_rnaseri@hotmail.com
 کاگ ،اس اگ ی میررر یموز ی دانشگاه یرازmoeini2702@ymail.com ،
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مقدمه
تغییرات گاهبردی امروز تحوالت عظیمی دگ برنامه دگسی به همراه دا مه اس  .امروزه ،رکدی از
جییتررن مسارل یموز ی دانشگاهها ،کاهش سطح گضدار م،دیی دانشدجوران از تطداب محمدوای
برنامه دگسی با گ مههای تحصیلی اس  .از ارن گو توجه به عالر  ،نیازها و نگرشهدای دانشدجوران
به ع،وان عاملی اساسی دگ برنامهگرزی دگسی ضروگی اس و از وظارف اتدلی نظدام برنامدهگردزی
دگسی دگ یموزش عالی محسوب می ود.
یموزش عالی از طرر سرمارهاذاگی دگ سرماره انسانی و توسد ه ین ،نشدش اولیده و اساسدی دگ
توس ه ملی داگد .دانشگاه داگای گسال های م ،داداگی (مییدی و مدؤثر) هم دون یمدوزش ،پدروگش،
پژوهش ،تولیی علم و اگائه خیمات علمی مدیبا دی (رم،دی دوزی سدرخابی .)8811 ،دگ اردن میدان
فریر،ی یموزش و تیگرس از ین جه که م،جر به تحش هیف ورژه دانشگاه ر ،ی تسهیل ردادایری
دانشجوران و دگ نمیجه تواناسازی ینان می ود ،جارگاه و اهمی ورژهای میرابدی (گرکداگد.)1188 ،8
امروزه تیگرس به ع،وان رک ب ی از تولیی دانش دگ دانشگاهها دریه مدی دود .تدیگرس بده م،زلدهی
امری پرب ی ،پربریر،ی ،پورا و بسیاگ ف،ی ،داگای ماهیمی جیااانه و ممیداوت از درگدر ا دکال ف الید
دانشگاهی میبا ی .بیون تردری توانم،یی و میزان پاسخاوری رک نظام یموز ی تا حدی زردادی بده
طراحی برنامه دگسی و کییی ین بسمگی داگد (تدااومری و بیشدا  .)1188 ،1از سدوری رکدی از
مراحل اساسی فریر،ی برنامهگرزی یموز ی و دگسی ،انمخاب محموا و اگزرابی کییی برنامده دگسدی
اس  .برنامه دگسی ،تیاگك فرت هاری م،اسب دگ قالب ارسمگیهاری خاص ،بده م،ظدوگ کسدب
دانشها ،مهاگتها ،تواناریها ،نگرشها ،باوگها و اگزشها اس  ،به نحوی که م،جدر بده اثربخشدی و
کاگیمیی دانشیموخمگان برای خود و جام ه اردد .از ینجا که ارن گ دی بارسدمی دگ قالدب برنامده
دگسی دانشگاهها م ،کس اردد ،برنامه دگسی و یوهی انسجام ین با نیازهای جام ه توجده خاتدی
گا میطلبی (ابوعلما .) 1111 ،8اگزرابی کییید برنامده دگسدی و ت یدین قدیگت سدازنیای و توسد ه
بخش بودن ین از طرر گاهبرد پورای اگز یابی برنامه دگسی و ت یین اثربخشی ین تحش مدیرابدی.
اگز یابی امل سه ف الی ت یین اهیاف گو ن ،اردیوگی دواهی و قاداوت اسد  .بدیرن ترتیدب
اگز یابی بخشی از رک برنامه اس و نه جیای از ین (وان دگ ولوتن و دوررتز .)1114 ،5اگز دیابی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ricard
2. Tagomori & Bishop
3. Abuelma
4. Van Der Vleuten & Schuwirth
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برنامه دگسی به ع،وان مجموعهای نظامم،ی از اطالعات دگبداگه ف الید هدا ،ورژادیهدا و پیامدیهای
برنامه برای قااوت دگ موگد برنامه ،بهبود اثربخشی برنامه را تصمیمایری یااهانه دگ مدوگد برنامده-
گرزی یر،یه ت ررف می ود (گالیس و گوسمن1111 ،8؛ الیوا.)1115 ،1
به طوگ کلی نشش اگز یابی دگ برنامه دگسدی ،ت یدین اگزش برنامدهی دگسدی اسد و بده اردن
موضوع توجه داگد که مواد دگسی و گوشهای یموز ی تا چه حی با م یاگها مطابش داگنی .قاداوت
دگ خصوص برنامه دگسی دو نوع اس  :رک دسمه قااوت هداری کده بدر اسداس دواهی دگوندی ب،دا
یه انی و دسمه دوم قااوتهاری که مبم،ی بر واهی بیرونی هسم،ی .ارن بیان م ،ا اس کده مدی-
بارس رک برنامه دگسی گا با م یاگهای م،طشی دگونی و بیرونی اگز یابی نمود .م یاگهدای اگزردابی
4

دگونی برنامه دگسی مم ید و ممیاوت،ی و مهمتدررن ینهدا سده ع،صدر انسدجام ،8ت،اسدب 5و تدوازن
میبا ی (تین.)1118 ،6

انسجام برنامه دگسی اگتباط بین دانش و مهاگتهای خاص مدوگد نیداز دگ فریر،دی ردادایری بدا
تمرکز بر اهیاف برنامه دگسی و توالی گ ی دانشجوران میبا ی (گرکاگد )1188 ،که دگ نظام یموزش
عالی اگتباط م شول و هماه،گی بین موضوعات دگسی که به مطال ه دانشدجو دگ کدالس و خداگز از
کالس مربوط می ود اطالق میاردد (نیومن ،مدوگی و الزردر .)1118 ،7بده زعدم ادونی)1112( 1
ت،اسب برنامه دگسی عباگت از پیونی پورای بین کاگکردهای اتلی و نشش اجممداعی دانشدگاههدا بدا
اسمیاده از اگاره گاهحلهای نو دگ برنامههای دگسی میبا ی .ت،اسب برنامههدای دگسدی دگ یمدوزش
عالی نیز از دریااه ممخصصان ،ت اگرف ممیاوتی دا مه که بر اساس ورژایهای مشمرك ارن ت اگرف
میتوان ت،اسب محموای برنامه دگسی گا همهی فرت های رادایری عرضه یه به فراایران دانس
که ینها دگ ه،گام اجرای برنامههای دگسی با ین گوبهگو هسم،ی (سادلر و تسدان  .)1181 ،2تدوازن
برنامه دگسی فریر،یی اس که توسط ین دانشگاهها میتوان،ی برنامهگردزی دگسدی گا سدازماندهدی
نموده ،ین گا دگ سطح محلی ،اسمانی ،ملی و حرفهای اسمانیاگد نمار،ی (اسکیرز .)1112 ،81سه عامل
فراایر ،میگس و برنامه دگسی بر کییی نظام یموزش عدالی تدیثیر داگد (بازگادان8821 ،؛ یسدل،88
 .)1111با توجه به ارن که اهیاف یموز ی و به تبع ف الی ها و گوشهای ت لیم و تربی ممکثدر و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rallis & Rossman
2. Oliva
3. Cohesiveness
4. Congruence
5. Balance
6. Thien
7. Newman, Murray & Lussier
8. Guni
9. Sadler & Tsang
10. Squires
11. Assel
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مم،وعانی ،ضروگی اس برنامهدگسی به اونهای سازماندهی و هماه،

ود که کلیه اردن ع،اتدر

مموازن با ،ی ( ولر.)1118 ،8
گ ی یموزش عالی دگ قالب برنامه دگسی انجام میپذررد و یوهی انسجام ین با نیازهای جام ه
توجه خاص گا میطلبی (چان  .)1117 ،1به زعم داگبی )1188( 8اثربخشی و کاگیمیی هدر برنامده
یموز ی ،وابسمگی یریی به فلسیه طراحی برنامه دگسی زررب،اری ین داگد .اار فلسیه رک برنامه
دگسی بر ارسمگیهای خاتی تمرکز ن،ماری ،محصوالت ین برای کاگ دگ ف،داوگی و تد،

یمداده

نخواه،ی بود و دگ نمیجه توسط بازاگ کاگ پذررفمه نمی ونی (انجمن میررر پروژه یمررکا.)1188 ،5
ارن انجمن با اگائه مب،ای ارسمگی ،ت ررف گسمی از ارسمگی موگد انمظداگ گا فدراهم یوگده اسد .
دگ ارن میل که چشم ارسمگی 4نام داگد ،ارسمگیهای میرران به سده دسدمه ارسدمگی ف،دی،6
گفماگی 7و زمی،های 1تیکیک یه انی .ارن مجموعه ارسمگیها اساساً دگ برداگنیهی اب ادی هسدم،ی
که دگ ک،اگ رکیرگر عملکرد گا توتیف نموده ،کم و بیش از رکیرگر مسمشل میبا ،ی .هدر مجموعده
ارسمگی دگبرداگنیه ین دسمه از اجزای ارسمگی اس کده مهدمتدررن ج،بدههدای ارسدمگی دگ
دسمه خاص خود گا تشکیل میده،ی .اتطالح چشم ارسمگی بیانگر رکپاگچگی دگ کلیده اجدزای
میررر پروژه از دری میرر پروژه به ه،گام اگزرابی موق ی های مخملف مدیبا دی و نشدانده،دیهی
دریااه و بصیرت اسد (محمدیی ،ناتدری جهرمدی و م ی،دی دهرکی .)8828 ،ب،دابرارن دگ اردن
پژوهش مم،اسب با گئوس محمواری گ مههای مدیررر (بازگادانی ،تد ،می و یموز دی) ،سده ب دی
ارسمگی برای اگزرابی ارسمگیهای موگد انمظاگ از دانشیموخمگان ین ت،ظیم و طراحدی دی .بدر
ارن اساس اب اد مربوط به هر رک از ارسمگیهای سه اانه امل مواگد زرر می اردد:
الف) شایستگیهای فنی :به توتیف اجزای ب،یادرن ارسمگیهای دانش یموخمه میپدردازد
که دگ برایرنیه ی محموای برنامه دگسی اس و ااهی اوقات از ینها به ع،وان اجزای م،سدجم 2رداد
می ود (انجمن میررر پروژه یمررکا.)1188 ،
ارسمگی ف،ی برای هر رک از اروههای دانش یموخمگان به تیکیک زرر میبا ی:
 -1شایستگی های فنی رشته مدیریت بازرگانی :ی ،اری با اتدول حسدابیاگی ،ی د،اری بدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shuler
2. Chang
3. Darby
4. American Project Management Institute 5. Eye of Competence
6. Technical Competence
7. Behavioral Competence
8. Contextual Competence
9. Solid Elements
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گراضیات و کاگبرد ین دگ میررر ، ،اخ یماگ و کاگبرد ین دگ میررر  ،مبانی مدیررر اسدالمی و
الگوهای ین ،ی ،اری با اقمصاد خرد، ،اخ حشوق اساسی ،مبانی سازمان و میررر  ،مهاگت کاگ بدا
گارانه ،تواناری کاگبرد گارانه دگ میررر  ،ی ،اری با اقمصاد کالن ،د،اخ مدیررر گفمداگ سدازمانی،
ی ،اری با تحشی دگ عملیات ،تسلط به زبان عمومی و تخصصی، ،اخ اقمصاد کدالن ،ی د،اری بدا
سازمانهای پولی و مالی بین المللی ،ی ،اری با بازگادانی بدین الملدل ،مهداگت بازاگردابی ،یاداهی از
میررر

بازاگ ،مهاگت حسابرسی ،مهاگت بازاگرابی بین الملل، ،اخ

سیاسد هدای پدولی و مدالی،

ی ،اری با حشوق باگزاانی بین الملل (وزاگت علوم ،تحشیشات و فنیوگی.)8821 ،
 -2شایستگیهای فنی رشته مدیریت صنعتی :ی ،اری بدا اتدول حسدابیاگی ،ی د،اری بدا
گراضیات و کاگبرد ین دگ میررر ، ،اخ یماگ و کاگبرد ین دگ میررر  ،مبانی مدیررر اسدالمی و
الگوهای ین ،ی ،اری با اقمصاد خرد، ،اخ حشوق اساسی ،مبانی سازمان و میررر  ،مهاگت کاگ بدا
گارانه ،تواناری کاگبرد گارانه دگ میررر  ،ی ،اری با اقمصاد کالن ،د،اخ مدیررر گفمداگ سدازمانی،
ی ،اری با تحشی دگ عملیات ،تسلط به زبان عمومی و تخصصی ،ی ،اری با مدیررر م،دابع انسدانی،
ی ،اری با میررر مالی ،تسلط به گوش های تحشی  ،یااهی از گوان ،اسی ت ،می ،تواناری برگسی
اقمصادی طرحهای ت ،می ،مهاگت گهبری، ،اخ سیسممهای خرری ،انباگداگی و توزرع ،د،اخ
سیسممهای اطالعاتی میررر  ،مهاگت ک،مرل پروژه (وزاگت علوم ،تحشیشات و فنیوگی.)8821 ،
 -6شایستگیهای فنی رشته مدیریت آموزشی :ی ،اری با انواع مکاتب فلسیی ،ی ،اری بدا
نظررههای تربیمی ،یااهی از دانشهای موجود دگ علوم گفماگی ،یااهی از گوشهای برنامدهگردزی دگ
مباحث اونااون علوم انسانی، ،اخ ورژادیهدای م،دابع انسدانی سدازمانهدا ،کسدب مهداگت دگ
گوش های نیازس،جی و نیازس،جی یموز ی دگ سازمانها ،ی ،اری با یموزش و پروگش سارر کشدوگها
و مشارسه نظامهای تربیمی کشوگها، ،اخ اهیاف و فلسیه گ مههای اوندااون موجدود دگ داخه
علوم انسانی، ،اخ و کاگبرد نظررههای تربیمی م اتر و ندورن ،د،اخ ورژادیهدای ادروههدای
اونااون موگد هیف ت لیم و تربی جوامع ،تواناری پروگش هوش هیجدانی دگ کودکدان و نوجواندان،
توس ه اب اد ذهن فلسیی ،ی ،اری با مهاگت های اگتبداطی و تیکدر خدالق و تیکدر انمشدادی ،کداگبرد
نظرره های فلسدیی دگ زندیای ،اسدمیاده از فلسدیه ی تحلیلدی دگ زندیای اجممداعی (وزاگت علدوم،
تحشیشات و فنیوگی.)8821 ،
ب) شایستگی های رفتاری :ج،به های فردی ارسمگی دانشیموخمگان گا توتیف مدیک،دی.
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ارن محیوده به طرز گفماگ و مهاگتهای ینان دگ اگتباط با سارر افراد توجده داگد .ارسدمگی گفمداگی
امل  84جدز بده درح زردر اسد  -8 :گهبدری -1 ،مشداگک

و انگیدزش -8 ،خدودک،مرلی-5 ،

قاط ی  -4 ،یگامش -6 ،انمشاد پذرری -7 ،خالقی  -1 ،نمیجه محوگی -2 ،کداگیری -81 ،مشدوگت،
 -88مذاکره -81 ،ت داگ

و بحدران -88 ،پارداری، -85 ،اسداری اگزشهدا و  -84اتدول اخالقدی

(انجمن میررر پروژه یمررکا.)1188 ،
ج) شایستگیهای زمینهای :به توتیف اجزاری از ارسمگی دانشیموخمگان میپردازد که به
محیط و مشمایات کاگی ینان مربوط می ونی .ارن محیوده امل ارسمگیهای یندان دگ مدیررر
نمودن گوابط با سازمان تف و هم ،ین تواناری عملکرد دگ رک سازمان اس  .ارسدمگی زمی،دهای
امل  88جز به رح زرر اس  -8 :پدروژه محدوگی -1 ،طدرح محدوگی -8 ،پروندیه محدوگی-5 ،
اجرای پروژه -4 ،سازمان دائمی -6 ،کسب و کاگ -7 ،سیسممها ،محصوالت و فنیوگی -1 ،مدیررر
کاگک،ان -2 ،سالممی ،ام،ی  ،ارم،ی و محدیط زرسد  -81 ،تدیمین مدالی و -88قدوانین و مشدرگات
(انجمن میررر پروژه یمررکا.)1188 ،
پیشینهی تحقیق
تحشیشات اونااونی دگ زمی،ه ی اثربخشی برنامه دگسدی انجدام رافمده اسد  .محمدیی ،ناتدری
جهرمی و م ی،ی هرکی ( )8828دگ پژوهشی پیرامدون اگزردابی اثربخشدی بیروندی برنامده دگسدی
دوگه ی میررر پروژه یموز کیه رک ت،ارع الکمرونیک یراز دگرافم،ی کده اولورد

ارسدمگی-

های ف،ی ،زمی،های و گفماگی میرران پروژه به ترتیب عباگتانی از گفماگی ،زمی،های و ف،ی .هم ،ین
ینان دگرافم،ی دانش ،نگرش و مهاگت دانشیموخمگان قلمرو پژوهش دگ ارسمگیهای ف،ی ،زمی،ده-
ای و گفماگی ،باالتر از حی مموسط میبا ی .برگسیهای انجام دیه دگ حدوزهی سد،جش اثربخشدی
یموزش برنامه دگسی ،مطال ات محیودی گا نشان داد که تیکیی عمیه ینهدا بدر سد،جش اثربخشدی
دگونی برنامه دگسی از اب اد فریر،ی راددهی -رادایری بود .از جمله زاهیی و امیرملکدی ( )8816دگ
پژوهش خود با ع،وان اثربخشی یموزش پز کی از دریااه دانشجوران نمیجه ارفمهاندی کده باردی دگ
برنامه دگسی تجیری نظر توگت ایرد .هم ،ین سارر رافمه های پژوهشی مؤردی ین اسد کده بدین
اگزرابی برنامه های یموز ی و اثربخشی ،گابطه مثب و م ،اداگی وجود داگد (هیلدل .)1111 ،8حداز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hillel
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باقری ( )8817دگ پژوهش خود با ع،وان تیثیر سه گوش یموزش بر پیشدرف تحصدیلی ،گضدار از
رادایری و اضطراب دانشجوران پرسماگی نمیجه ارفمه اس که دخالد دادن دانشدجو دگ ترتیدب-
دهی رارط و ف الی های رادایری -راددهی با پیشدرف

تحصدیلی و گضدار

بیشدمری از طدرف

دانشجو همراه اس  .با وجود ارن ،افدزارش سدطح انمظداگ از دانشدجو دگ گوشهدای ف دال تدیگرس
میتوانی با افزارش اضطراب همراه با ی که میتوان با حمار های الزم ،از یثاگ م،یی ارن اضدطراب
کاس  .ب،ابرارن ،مشاگک دادن دانشدجوران دگ ف الید هدای تدیگرس پیشد،هاد مدی دود .بهدات و
کوئییل ) 1181( 8دگ اگزرابی غیرتجربی اثربخشی برنامه دگسی دگ گراضیات ،دگرافم،ی کده هدر اداه
ت یاد زرادی وگودی یموز ی به فراایران اگارده دود ،دگ دوگههدای مخملدف زمدانی و دگ ردک دوگه
مشخص اثربخشی زرادی نیاگد .بلکه هر دوگه ی یموز ی اار با نمارج خاص و محیود همدراه بدوده و
مشیمهای برای یموزشهای دوگه ای ب یی با ی به نحدوی کده دوگه یموز دی یر،دیه از دوگه ک،دونی
بگذگد ،میزان زرادی از اثربخشی و گضار فراایران گا دگپدی خواهدی دا د  .اردن پدژوهش میدزان
زرادی از نمارج موگد اسمیاده از نحوهی به ا مراك اذا من تجربههای یموزش اثربخش گا دگ اخمیاگ
میرران یموز ی دگ ارجاد برنامههای دگسی اثربخش قراگ داده اس .
توزمن )1115( 1دگ پژوهشی با ع،وان کاگ و گضار

غلی کلی و گضار برنامه دگسی م لمدان

دگ چرخه ی دوم میاگس ابمیاری دولمی ترکیه ،بیان میک،ی که عدواملی چدون جد،س ،سدن و دوگه
تحصیلی فراایران ،سابشه یموز ی(ت لیم و تربی ) تجربههدای واق دی ،کاگهدای تجربی(تجربدههدای
عملی) س،گی،ی دگس ،انگیزه های انمخاب حرفه یموزش بر گضار
ینان از برنامه دگسی تیثیراذاگ بوده اس و سن و ج،سدی

دغلی کلدی م لمدان و گضدار

خود دان و ت دیاد دوگههدای یموز دی

اذگانیه یه توسط ینان و موضوع تیگرس ،فاقی ارن تیثیراذاگی بودهانی.
الخطّاب و فررج )1181( 8دگ برگسی گضار دانشجوران از کییید خدیمات سیسدمم اطالعدات
دانشجوران دگ دانشگاه اگدن دگرافم،ی که ادذگ از سیسدممهدای سد،می بدا ا،جاندین یمدوزشهدای
الکمرونیک دگ برنامههای دگسی و همراه کردن انیکی فشاگ و اجبداگ مثبد بدر اسدمیاده از سیسدمم
جیری ،تیثیر فزار،یه ای بر میزان گضار دانشجوران از کییی خیمات سیسمم اطالعات دانشدجوران
دا مه اس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bhatt & Koedel
2. Tuzemen
3. Al Khattab & Fraij
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به زعم هاک  )1112( 8برنامه دگسی برای رادایرنیاان با تواناری بداال نیازم،دی سدازماندهدی و
برنامهگرزی حرفهای برای افزارش فرت های تجربهیموزی اسد  .او هم ،دین محدیود کدردن اردن
اسم یادها گا دگ قالب برنامه دگسی اسدمانیاگد ،باعدث عدیم توسد ه ین اسدم یادها بده نحدو احسدن
می دانی .تیسیما ،گریی و ور ون )1181( 1عواملی نظیر گ مه تحصیلی ،سداخماگ ،کییید  ،محمدوا،
ت،وع و اونااونی برنامه دگسی گا دگ میزان گضار دانشجوران از برنامه دگسی مؤثر میدان،ی.
اهداف تحقیق
نظر به ین ه ایمه ی ،هیف کلی ارن پژوهش برگسدی گابطدهی بدین میدزان انسدجام ،تدوازن و
ت،اسب برنامه دگسی با ارسمگیهای ف،ی ،زمی،ده ای و گفمداگی دانشدجوران گ دمههدای مدیررر :
بازگاانی ،ت ،می و یموز ی دانشگاه یراز میبا ی .ارن مهم میتوانی موجب طرح نششههای ذه،ی
کاگیمی و دگ نمیجه اگائه زمی،هی ،اخمی الزم و پورا جه میررر نظدامم،دی و بدهسدازی فریر،دی
پورای تیگرس -رادایری دگ دانشگاه اردد .دگ همین گاسما اهیاف جزئی زرر مطرح یه اس :
 )2مشارسه ت،اسب ،انسجام و توازن برنامده دگسدی گ دمههدای مدیررر  :بازگادانی ،تد ،می و
یموز ی؛
 )1مشارسه ارسمگیهای ف،ی ،زمی،های و گفماگی دانشجوران گ مه هدای مدیررر  :بازگادانی،
ت ،می و یموز ی؛
 )9برگسی گابطه بین ت،اسب ،انسجام و توازن برنامه دگسی با ارسمگیهدای ف،دی ،زمی،دهای و
گفماگی دانشجوران ارن گ مهها.
رو

تحقیق

با توجه به هیف کلی ارن پژوهش ،گوش تحشید ین توتدییی و از ندوع همبسدمگی مدیبا دی.
جام ه یماگی پژوهش امل دانشجوران سال یخر مشطع کاگ ،اسی گ مههدای مدیررر  :بازگادانی،
ت ،می و یموز ی ،دانشگاه یراز دگ سال تحصیلی  21 -28مشممل بدر  461نیدر بدوده اسد  .بدا
اسمیاده از گوش نمونهایری تصادفی و بر اساس جیول موگادان ت دیاد  876نیدر بده ع،دوان نمونده
پژوهش انمخاب اردری .توزرع نمونهایری پژوهش به توگت میررر بازگادانی  881نیدر ،مدیررر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hocket
2. Tessema, Ready & Wei-Chon
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ت ،می  811نیر و میررر یموز ی  886نیر بدوده اسد  .بدرای جمدعیوگی اطالعدات ،از مشیداس
اثربخشی برنامه دگسی علینیدا ( )8828و پرسدشنامده محشد سداخمهی مبم،دی بدر مدیل چشدم
ارسمگی (انجمن میررر پروژه یمررکا )1188 ،اسدمیاده دیه اسد  .بدرای سد،جش گواردی اردن
پرسشنامه ها با اسمیاده از گوش تحلیل اوره به کمدک گوش یمداگی ضدررب همبسدمگی پیرسدون،
ضررب همبسمگی بین اورههای هر مشیاس با نمره کل مشیاس مربوطه محاسبه اردری که نمارج ین
به توگت کممررن و بیشمررن ضررب همبسمگی اورههای هر ب ی ،دگ جیول ( )8یمیه اس .
جدول  :1طیف ضرایب همبستگی سؤاالت
پرسشنامه اثربخشی
برنامه دگسی
پرسشنامه چشم
ارسمگی

انسجام

توازن

ت،اسب

همبسمگی

1/88 -1/14

1/58 -1/28

1/86 -1/72

سطح م ،ی داگی

1/118

1/118

1/118

ارسمگی ف،ی

ارسمگی گفماگی

ارسمگی زمی،های

همبسمگی

1/55 -1/11

1/87 -1/16

1/11 -1/18

سطح م ،ی داگی

1/118

1/118

1/118

برای محاسبه پاراری ابزاگ نیز از گوش یلیای کرونباخ اسمیاده ی که ضرارب یلیای کرونباخ اب اد
پرسشنامه اثربخشی برنامه دگسی دگ ب ی انسجام ( ،)1/15توازن ( )1/71و ت،اسب ( )1/78و ضرارب
یلیای کرونباخ اب اد پرسشنامه ارسمگی دگ ب ی ف،ی ( ،)1/28گفمداگی ( )1/78و زمی،دهای ()1/18
به دس یمی .با هماه،گی به عمل یمیه با مسؤوالن دانشکیهها و اسمادان ،دگ کالسها حاوگ رافمده،
پس از بیان اهیاف پژوهش و اگائه توضیحات الزم ،پرسشنامهها بین دانشجوران توزرع و پس از 11
دقیشه جمعیوگی اردری .بدرای تحلیدل اطالعدات از ندرمافزاگهدای یمداگی  SSSS16و LISREL
اسمیاده ی .با اسمیاده از اطالعات خام واگد یه دگ نرم افزاگ  ،SPSS16گارسدیون چ،دی ممغیدره
بهدس یمی و دگ نرم افزاگ  LISRELاز ماتررس همبسمگی ممغیرهای میل اسمیاده ی.
یافتهها
میانگین ،انحراف اسمانیاگد و همبسمگی هر رک از ممغیرهای انسدجام ،تدوازن و ت،اسدب برنامده
دگسی و نیز ارسمگیهای ف،ی ،زمی،های و گفماگی دانشجوران دگ جدیول ( )1یمدیه اسد  .از کدل
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پاسخ ده،دیاان  %44/8مدرد و  %55/7زن %85/6 ،دانشدجوران گ دمه مدیررر بازگادانی%11/7 ،
دانشجوران گ مه میررر ت ،می و  %86/7دانشجوران گ مه میررر یموز ی بدودهاندی .هم ،دین
بین انسجام ،توازن و ت،اسب برنامه دگسی با ارسمگیهدای ف،دی ،زمی،دهای و گفمداگی دانشدجوران
گابطه مثب و م ،اداگی وجود داگد.
جدول  :2میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی متغیرهای پژوهش
ممغیر

8

میانگین انحراف اسمانیاگد

1

8

4

5

 )8انسجام

8/8

1/58

 )1توازن

1/81

1/68

**1/14

 )8ت،اسب

1/87

1/58

**1/61

*1/85

 )5ارسمگی ف،ی

1/14

1/86

**1/51

*1/85** 1/81

 )4ارسمگی زمی،های

1/11

1/81

**1/18** 1/81* 1/48** 1/11

1/81

1/58

**1/17** 1/87** 1/48** 1/18** 1/67

)6

ارسمگی گفماگی

 -1آیا تياوت معناداری بین انسجام ،توازن و تناسب برنامه درسی رشتههای مودیریت:
بازگاانی ،ت ،می و یموز ی ،دانشگاه یراز وجود داگد؟ با اسدمیاده از گوش تحلیدل واگردانس چ،دی
ممغیره و بر اساس مشادرر به دسد یمدیه ( 878(= 18/11 ،p<1/118و )λ =1/26 ، F)1مشدخص
اردری که بین انسجام ،توازن و ت،اسب برنامه دگسی گ مههای میررر تیاوت م ،اداگی وجود داگد.
نمارج دگ جیول ( )8نشان داده یه اس .
جدول  :6مقایسه انسجام ،توازن و تناسب برنامه درسی رشته های مدیریت :بازرگانی،
صنعتی و آموزشی
اثربخشی برنامه دگسی

ت یاد

انسجام

توازن

ت،اسب

میانگین کاگبرد

گ مه تحصیلی
میررر بازگاانی

881

1/86

1/18

1/81

میررر ت ،می

811

1/52

1/81

1/15

میررر یموز ی

886

1/41

1/51

1/82
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یزمون ت شیبی یه نشان داد که بین میانگین انسجام برنامه دگسدی گ دمه مدیررر بازگادانی
( )1/86با انسجام برنامه دگسی گ مه میررر ت ،می ( )1/52و مدیررر یموز دی ( )1/41تیداوت
م ،اداگی وجود داگد .هم ،ین بین میانگین توازن برنامه دگسی گ مه میررر بازگادانی ( )1/18بدا
توازن برنامه دگسی گ مه میررر یموز ی ( )1/51تیاوت م ،اداگی وجود داگد .بین ت،اسب برنامده
دگسی گ مه میررر بازگاانی ( )1/81و برنامه دگسی گ مه مدیررر تد ،می ( )1/15نیدز تیداوت
م ،اداگ وجود داگد.
 -1یرا تیاوت م ،اداگی بین ارسمگیهدای ف،دی ،زمی،دهای و گفمداگی دانشدجوران گ دمههدای
میررر (بازگاانی ،تد ،می و یموز دی) دانشدگاه دیراز وجدود داگد؟ بدا اسدمیاده از گوش تحلیدل
واگرانس چ،ی ممغیره و بر اساس مشادرر به دسد یمدیه ( 878(= 88/51 ،p<1/118و=1/24 ، F)1
 )λمشخص اردری که بین ارسمگیهای ف،ی ،زمی،های و گفمداگی دانشدجوران سده گ دمه تیداوت
م ،اداگی وجود داگد .نمارج دگ جیول ( )5نشان داده یه اس .
جدول  :4مقایسه شایستگی های فنی ،زمینهای و رفتاری دانشجویان رشته های مدیریت:
بازرگانی ،صنعتی و آموزشی
ارسمگی های دانشجوران

ت یاد

ف،ی

زمی،ه ای

گفماگی

میانگین کاگبرد

گ مه تحصیلی
میررر بازگاانی

881

1/84

1/85

8/12

میررر ت ،می

811

1/14

1/11

1/87

میررر یموز ی

886

1/84

1/15

1/11

یزمون ت شیبی یه نشان داد که بین میانگین ارسمگیهای ف،ی دانشدجوران گ دمه مدیررر
بازگاانی ( )1/84با ارسمگی های ف،ی دانشجوران گ مه میررر

ت ،می ( )1/14و نیز دانشدجوران

گ مه میررر یموز ی ( )1/84تیاوت م ،اداگی وجود داگد .هم ،ین بین میانگین ارسدمگیهدای
زمی،های دانشجوران گ مه میررر بازگاانی ( )1/85با ارسمگیهای زمی،ده ای دانشدجوران گ دمه
میررر یموز ی ( )1/15تیاوت م ،اداگی وجود داگد .بین ارسمگیهای گفماگی دانشجوران گ دمه
میررر بازگاانی ( )8/12با ارسمگیهای گفماگی دانشجوران گ مه میررر ت ،می ( )1/87و نیدز
دانشجوران گ مه میررر یموز ی ( )1/11تیاوت م ،اداگی وجود داگد.

،شمارهیدوم،پاییزوزمستان2931

دورهیسوم
پژوهشهای برنامهی دگسی ،

65

 -8یرا بین انسجام ،توازن و ت،اسب برنامه دگسی بدا ارسدمگیهدای ف،دی ،زمی،دهای و گفمداگی
دانشجوران گ مه های میررر (بازگاانی ،ت ،می و یموز ی) دانشگاه یراز گابطه م ،داداگی وجدود
داگد؟ با اسمیاده از گارسیون چ،ی ممغیره ،ممغیرهای انسدجام ،تدوازن و ت،اسدب برنامده دگسدی بده
ع،وان ممغیر برونزاد اولیه و ارسمگیهای ف،ی ،زمی،های و گفماگی دانشجوران بده ع،دوان دگونزاد
نهاری دگ نظر ارفمه ینی و برای هر رک از گ مههای میررر جیااانه محاسبه اردرینی.
 برگسی گابطه بین انسجام ،توازن و ت،اسب برنامه دگسی با ارسمگیهدای ف،دی ،زمی،دهای و
گفماگی دانشجوران گ مه میررر بازگاانی :بر ارن اساس اثربخشدی برنامده دگسدی گابطده مثبد و
م ،اداگی ( )ρ>1/151 ،β=1/18با ارسمگی های دانشجوران گ دمه مدیررر

بازگادانی داگد .بداگ

عاملی هررک از ممغیرها که توسط نرم افزاگ  LIZRELمحاسبه یه دگ کل ( )8نشان داده یه
اس .

0/10
انسجام

شایستگی های
0/95
0/46

0/85

0/51

توازن

0/38
0/70

تناسب

اثربخشی
برنامه درسی

0/92

0/44

شایستگی های

0/79

فنی

شایستگی های

0/80

زمینه ای

دانشجویان
0/82

شایستگی های

0/32

رفتاری

شکل  :1رابطه بین انسجام ،توازن و تناسب برنامه درسی با شایستگی های فنی ،زمینهای و
رفتاری دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی

برای ت یین برازش میل ،با اسمیاده از نرم افزاگ  LISRELمشادرر مخملف برازش محاسبه دی.
با توجه به بداال بدودن داخصهدای بدرازش نظیدر  ( NFI =1/21داخص بدرازش ه،جداگ دیه،)8
 ( CFI =1/24اخص برازش تطبیشدی ( IFI =1/24 ،)1داخص بدرازش افدزارش )8و GFI =1/28
( اخص نیکوری برازش )5و نیز پارین بدودن داخص خطدای ( SRMR =1/158خطدای مجدذوگ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nor med Fit Index
2. Comparative Fit Index
3. Incremental Fit Index
4. Goodness of fit Index
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میانگین گرشه اسمانیاگد یه )8میل راد یه از برازش م،اسبی برخوگداگ میبا ی.
 برگسی گابطه بین انسجام ،توازن و ت،اسب برنامه دگسی با ارسدمگیهدای ف،دی ،زمی،دهای و
گفماگی دانشجوران گ مه میررر ت ،می :بر ارن اسداس اثربخشدی برنامده دگسدی گابطده مثبد و
م ،اداگی ( )ρ>1/188 ،β=1/86با ارسمگی های دانشجوران گ مه میررر ت ،می داگد .باگ عاملی
هررک از ممغیرها که توسط نرم افزاگ  LIZRELمحاسبه یه دگ کل ( )1نشان داده یه اس .

0/19
انسجام

شایستگی های
0/90
/53

0/94

توازن

/35
0
0/86

0/26

تناسب

اثربخشی
برنامه
درسی

0/74

0/32

شایستگی

/72

فنی

شایستگی های

0/90

زمینه ای

های
0/93

شایستگی های

0/13

رفتاری

شکل  :2رابطه بین انسجام ،توازن و تناسب برنامه درسی با شایستگی های فنی ،زمینهای و
رفتاری دانشجویان رشته مدیریت صنعتی

دداخصهددای بددرازش بدده تددوگت  IFI =1/28 ،GFI =1/28 ،CFI =1/21 ،NFI =1/17و
 SRMR =1/161به دس یمی که با توجه به باال بودن اخصها ،میل راد یه از بدرازش م،اسدبی
برخوگداگ میبا ی.
 برگسی گابطه بین انسجام ،توازن و ت،اسب برنامه دگسی با ارسدمگیهدای ف،دی ،زمی،دهای و
گفماگی دانشجوران گ مه میررر یموز ی :بر ارن اساس اثربخشدی برنامده دگسدی گابطده مثبد و
م ،اداگی ( )ρ>1/188 ،β=1/86با ارسمگیهدای دانشدجوران گ دمه مدیررر یموز دی داگد .بداگ
عاملی هررک از ممغیرها که توسط نرم افزاگ  LIZRELمحاسبه یه دگ کل ( )8نشان داده یه
اس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Standardized Root Mean Square Residual
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0/31

شایستگی های
انسجام

0/83
0/30

0/96

0/18

توازن

0/30
0/91

اثربخشی

0/40

شایستگی های

برنامه درسی

0/88

فنی

شایستگی های

0/41

زمینه ای

دانشجویان

تناسب

0/64

0/93

شایستگی های

0/29

رفتاری

شکل  :6رابطه بین انسجام ،توازن و تناسب برنامه درسی با شایستگی های فنی ،زمینهای و
رفتاری دانشجویان رشته مدیریت آموزشی

دداخصهددای بددرازش بدده تددوگت  IFI =1/28 ،GFI =1/25 ،CFI =1/21 ،NFI =1/12و
 SRMR =1/166به دس

یمی که با توجه به باال بودن اخصها ،میل راد یه از برازش م،اسدبی

برخوگداگ میبا ی.
بحث و نتیجهگیری
هیف از انجام ارن پژوهش ،برگسی گابطه ی بین میزان انسجام ،توازن و ت،اسب برنامه دگسدی بدا
ارسمگی های ف،دی ،زمی،دهای و گفمداگی دانشدجوران گ دمههدای مدیررر (بازگادانی ،تد ،می و
یموز ی) دانشگاه یراز بود .با توجه به رافمههای حاتل از ارن پژوهش مشاهیه دی کده انسدجام،
توازن و ت،اسب برنامه دگسی گ مه میررر بازگاانی از دریااه دانشدجوران اردن گ دمه پدارینتدر از
انسجام ،توازن و ت،اسب برنامه دگسی گ مههای میررر ت ،می و میررر یموز دی مدیبا دی .دگ
توجیه نمیجه بهدس یمیه ،می توان به سرفصل و گئوس محمواری سه گ مه و اگتباط ین بدا محدیط
واق ی توجه نمود .برگسی اهیاف ،ورژایها و گئوس محمواری سه گ مه میررر نشان مدیدهدی کده
گ مه کاگ ،اسی میررر

ت ،می رکی از گ مههای تحصیلی یموزش عالی اس و هیف از تشدکیل

ارن گ مه ،یموزش نیروی انسانی ممخصص موگد نیاز کاگخانجات ،مؤسسات و رک هدای دولمدی و
خصوتی و نیز ی ،اری دانشجوران با کاگبرد گوشهای علمی دگ میررر اس  .ارن گ مه به دو ب دی
مالی و گفماگی ت،ارع تیکیی بیشتری داگد ،ب،ابرارن مجموعه دگوس ارن گ مه با ارجاد همزمدان دو
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ارسمگی ف،ی و میررر  ،زمی،هی دغلردابی بداالتری گا بدرای یندان فدراهم مدینمار،دی .ب،دابرارن
دانشیموخمگان ارن گ مه بدا یاداهی و د،اخمی کده از سداخ سدازمانی ،نظرردههدای مدیررر و
سازماندهی و گوشهدای مخملدف گفدع مشدکالت پیدیا مدیک،،دی ،قابلید جدذب دگ تشدکیالت و
سازمانهای مخملف بازگاانی و ت ،می با وظارف اونااون دگ سطوح کاگ ،اسدی گا داگا مدی دونی و
میتوان،ی دگ بهبود و ثمربخشی و کاگیری سازمان مؤثر با ،ی .به عباگت درگر یندان ،الزامداً مدیررر
مؤ سسات ت ،می گا که برای احراز ین رارط خاتی الزم اس عهیهداگ نخواه،ی ی و فشط پس از
کسب تجربیات میتوان،ی مسؤولی های بیشتری دگ سطوح مخملف میرررمی عهیهداگ اردنی.
دانشیموخمگان میررر ت ،می میتوان،ی دگ قسدم هدای مدیررر تولیدی ،ک،مدرل کییید و
مرغوبی کاال و قسم تجزره و تحلیل کمّی مسارل ت ،می و تولییی بهکداگ ا دمغال پیدیا ک،،دی.
مجموع ارن مهاگتها نیازم،ی رک برنامه دگسی م،سجم ،مم،اسب و مموازن میبا ی .به نظر میگسی
از دریااه دانشجوران دگ ارن گ مه ،ارن ورژای ها حاکم بوده اس و دگ نهار م،جر به اثربخشی ین
یه اس  .هم ،ین با نگاهی به گ مه میررر یموز ی و گئوس محمواری ین مشخص میاردد که
هیف ارن ارارش ،تربی نیروی انسانی مم هی و کاگدان دگ زمی،دهی مدیررر یموز دی دگ سدطوح
مخملف یموز ی دگ کشوگ و بریوگدن نیازهای یموز ی وزاگتخانهها و مراکدز و مؤسسدات یموز دی و
دانشگاهها بر اساس اگزشهای اسالمی و اتول میررر اس  .رک میرر یموز ی باری از ورژایهدای
مخملف همان،ی قیگت برنامهگردزی ،گوابدط انسدانی خدوب ،دگك و اجدرای اتدول تدحیح مدیررر
یموز ی برخوگداگ با ی تا بموانی دگ گابطه با مسارل و مشکالت یموز ی حوزهی ف الی خود قدیگت
تشخیص و تصمیمایری دا مه با ی .دانشیموخمگان میررر و برنامهگردزی یموز دی باردی یر،دیه
خود گا دگ فردا ببی،،ی .چون کشوگ ارران به ع،وان رکی از کشوگهای دگ حال گ ی و توسد ه اسد و
بیون بهرهایری از اخههای مخملف یموز ی ،نمیتوانی توس ه همه جانبه دا مه با ی.
دگ حال حاضر دانشیموخمگان ارن ارارش دگ دگجه اول جدذب یمدوزش و پدروگش مدی دونی.
ت یادی نیز دگ سازمانهای دولمی از جمله سازمانهای میررر و برنامدهگردزی ف الید مدیک،،دی.
ایم،ی اس که دانشیموخمگان میررر و برنامه گردزی یموز دی مجدوز تیسدیس یموز دکیههدای
دگسی گا داگنی و دگ توگت دا من سرماره الزم ،میتوان،دی دگ اردن زمی،ده ف الید ک،،دی .ب،دابرارن
زمی،هی مساعی و غ،ی برای جذب داندشیموخمگدان نشدانده،دیه وجدود برنامده دگسدی م،سدجم،
مم،اسب و مموازن دگ ارن گ مه میبا ی ،اما هیف از گ دمه مدیررر بازگادانی ،ی د،اری دقید بدا
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وظارف اساسی سازمانهای بازگاانی ،افزارش مهاگت و تواناری دانشجوران دگ ،اخ مسارل مبم،ی
به میررر  ،جمع یوگی و تجزرده و تحلیدل اطالعدات مربدوط بده هدر ردک از اردن مسدارل ،اگزردابی
گاهحلهای مخملف دگ مدوگد هدر مسدیله و تصدمیمایدری و اجدرای تصدمیمات ممخدذه مدیبا دی.
دانشیموخمگان ارن گ مه بدا یاداهی و د،اخمی کده از سداخ سدازمان ،نظرردههدای مدیررر و
سازماندهی و گوشهای مخملف تصدمیم ایدری داگندی قدیگت حدل مشدکالت گا پیدیا مدیک،،دی و
هم ،ین عالوه بر دانش نظری با کاگبردهای ارن گ مه نیز ی ،ا می ونی .دانشیموخمگان مدیررر
بازگاانی میتوان،ی دگ مؤسسات بازگاانی به کاگهاری دگ زمی،هی اموگ دفمدری مان،دی تدیاگکات ،اداگه
اموگ کاگازر،ی ،اموگ مالی ،بازاگرابی مشغول به کاگ ونی .اما اری با توجه به ارن که م،دابع اسدمیاده
یه دگ ارن گ مه بیش تر مبم،ی بر تجاگت به سبک غربی و مبم،دی بدر نظدام سدرمارهداگی اسد ،
دانشجوران ت،اسب ،تجانس و توازن کممری بین ارن برنامده بدا ین ده کده تحد ع،دوان تجداگت دگ
محیط بیرونی اس  ،رافمهانی و به نوعی احساس میک،،ی که یموخمههدای دان کداگبرد کممدری دگ
محیط واق ی داگد.
مشارسه ارسمگیهای ف،ی ،زمی،های و گفماگی دانشجوران گ مههای میررر بازگاانی ،میررر
ت ،می و میررر یموز دی نشدان داد کده دانشدجوران مدیررر بازگادانی داگای کممدررن میدزان
ارسمگیهای زمی،های ،گفماگی و ف،ی میبا ،ی .ارن رافمه بهطوگ غیرمسمشیم با نمارج پژوهشهدای
محمیی ،ناتری جهرمی و م ی،ی هرکی ( ،)8828زاهیی و امیرملکی ( ،)8816الخطّداب و فدررج
( ،)1181تیسدیما ،گردیی و ور دون ( ،)1181بهدات و کوئیدیل ( )1181و هاکد ( )1112همسدو
میبا ی .دگ برگسی نمارج به دس یمیه میتوان به نمیجهی بده دسد یمدیه دگ سدؤال اول اسدم،اد
نمود .قاعیتاً پیامی رک برنامه دگسی اثربخش ین اسد کده دانشدجوران از طررد محمدوای برنامده
دگسی ،ارسمگیها و قابلی هدای الزم بدرای انجدام وظدارف تخصصدی خدود گا کسدب نمار،دی ،دگ
ج،به های فردی ینان مان،ی گهبری ،قاط ی  ،یگامش ،انمشادپذرری ،خالقید  ،مهداگتهدای مدذاکره،
ت اگ

و بحران و ،اساری اگزشها توس ه ارجاد نماری و به یندان دگ کسدب قابلید هدای مدیررر

کاگک،ان ،تیمین مالی ینان و گعار و اجرای قوانین و مشرگات راگی گسانی .طبی ی اسد زمدانی کده
دانشجوران رک گ مه ،انسجام ،ت،اسب و توازن ین گا دگحی پاری،ی اگزرابی مینمار،ی ،رکی از دالردل
عمیه ین ارن اس که برنامه دگسی موگد برگسی نموانسمه اس

ارسمگیهای مخملف از نظر ف،دی،

زمی،ه ای و گفماگی گا دگ دانشجوران ارجاد نماری .به نظر مدیگسدی کده دانشدجوران گ دمه مدیررر
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بازگاانی م مشینی که برنامه دگسی موجود نموانسمه چ،ین قابلی هداری گا دگ حدی مطلدوب دگ یندان
ارجاد نماری .اما دانشجوران گ مه میررر یموز ی که زررمجموعه گ مههای مجموعه علوم تربیمدی
و گوان ،اسی هسم،ی ،با توجه به محدوگ بدودن مسدارل تربیمدی و دیوههدای ت دامالت انسدانی بدا
دانشیموزان دگ برنامههای دگسی ارشان و نیز مطال هی دگوسدی مان،دی گوان ،اسدی (گ دی  8و ،1
اجمماعی ،میررر ) از نظر ارسمگیهای سه اانه ،بده وردژه گفمداگی و زمی،دهای نسدب بده سدارر
دانشجوران موگد مطال ه دگ گده باالتری قراگ داگنی.
برگسی گابطه بین اثربخشی برنامه دگسی و ارسمگی های دانشجوران نشدان داد کده اثربخشدی
برنامه دگسی گابطه مثبد و م ،داداگی بدا ارسدمگیهدای ف،دی ،زمی،دهای و گفمداگی دانشدجوران
گ مه های میررر بازگاانی ،میررر ت ،می و میررر یموز ی داگد .ارن رافمه بهطوگ مسدمشیم بدا
نمارج پژوهش های محمیی ،ناتدری جهرمدی و م ی،دی دهرکی ( ،)8828حداز بداقری (،)8817
تیسیما ،گریی و ور ون ( ،)1181بهات و کوئییل ( )1181و هیلل ( )1111همسو میبا ی .با توجه
به ارن که انسجام ،ت،اسب و توازن برنامه دگسی گابطه مثب و م ،داداگی بدا ارسدمگیهدای ف،دی،
زمی،ه ای و گفماگی دانشجوران نشان دادهانی ،میتوان دگراف که  )8هرچه بین دانش و مهاگتهدای
خاص رک گ مه اگتباط بیشتری وجود دا مه با ی )1 ،دگ ارن برنامه دگسی نویوگی و گاهحدلهدای
کاگبردی برای پیونی بین یموزشهای دانشدگاهی و نیداز جام ده بدیشتدر با دی و  )8سدازماندهدی
محموای ین با نیازهای ملّی ،محلّی و م،طشدهای سدازااگتر با دی ،ارسدمگیهدای بدیشتدری گا دگ
دانشجوران ارجاد مینماری.
بر اساس نمارج به دس یمیه از ارن پژوهش پیش،هادات زرر اگائه میاردنی:
برازاگی جلسات هم انیرشی با حاوگ ممخصصان برنامه دگسی و نمار،یاان مردم دگ خصدوص
نیازهای ملّی ،محلی و م،طشه ای به م،ظدوگ طراحدی و تدیورن برنامده دگسدی م،سدجم ،مم،اسدب و
مموازن بر ارن اساس.
 تشکیل کاگاروهی ممشکل از اعاای هییت علمی ،ممخصصان برنامه دگسی ،نمار،یاان ت،
و ممولیان ا مغال ،به م،ظوگ تیورن برنامه دگسدی اردن گ دمههدا مم،اسدب بدا نیازهدای بدازاگ کداگ،
بخشهای ت،

و تجاگت و یموزش.

 تشکیل کاگاروهی ممشکل از ممخصصان موضوعی و ممخصدص برنامده دگسدی دگ سده گ دمه
میررر به م،ظوگ تجیری نظر دگ اهیاف ،محموا ،یوه سازماندهی ،اجرا و اگز یابی برنامه دگسی.
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