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Aim 
The present study is aimed towards identifying the indices of desirable 

content in regard with the Humanity Courses for universities and the extent 

to which they are being taken into account. 

 

Method 
In the present study, exploratory mixed-methods research was used. For the 

qualitative section, we underwent quasi-structured interviews with twenty 

distinguished and qualified experts and faculty members of universities having 

their expertise in teaching and learning content and curriculum design. Also, 

360 of the students of universities comprised the quantitative statistical 

population and the questionnaires extracted from the qualitative section were 

distributed among them. All the questionnaires were received and employed as 

the basis of the qualitative analyses. In the quantitative section, a descriptive-

survey method was employed. This number of participants was selected using 

multistage cluster sampling method. To examine the reliability of interview 

questions and questionnaires, we recruited formal and content reliability. And, 

we used Cronbach's alpha coefficients to evaluate the validity of our 

questionnaires. We also employed descriptive and inferential statistics to wage 

on analyzing the data. 
 

Findings 
The results indicated that the interviewees outlined twelve indices as the  
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major indices of teaching and learning content. The quantitative data also 

indicated that the range and degree of implementing and corresponding to 

the indices of teaching and learning content seem to be less than desirable. 

Therefore, it necessarily requires far more significant attention. 

 

Discussion and Conclusion 
In consequence, it can be argued that the recognized indices can be 

recruited to assess and revise the content of courses in different majors of the 

humanities. In order to enhance and promote the quality, then, particular 

heed has to be paid to student-centrism; in the sense that the development of 

the content for university curriculum and educational planning would be 

enriched with students' ideas and recommendations. 

 

Keywords: teaching and learning content; curriculum; the Humanity 

Courses in universities. 
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علوم  های رشتهمحتوای مطلوب برای دروس  های شاخصشناسایی 

 ها آنوجه به و میزان ت ها دانشگاهانسانی 

 

 فرمصطفی باقريان

 احمدرضا نصراصفهانی

 محمدرضا آهنچيان
 چکيده

علومانسانییهارشتهمحتوایمطلوببرایدروسیهاشاخصشناساییهدفپژوهشحاضربا
اکتشافیمتوالیازنوعترکیبیطرحازحاضر،پژوهشدرانجامشد.هاآنومیزانتوجهبههادانشگاه

کشوریهادانشگاهعلمینفرازمتخصصانواعضایهیئت02.دربخشکیفیباسازیاستفادهشدابزار
 محتوایدروسکهدرحوزه بهعملآمد. نیمهساختاریافته مصاحبه اهلنظرهستند، یآورجمعابزار

هازبخشی(استخراجشدسؤال20)وپرسشنامهمحققساختهساختاریافتهیمهنپژوهشمصاحبهیهاداده
یاخوشهبهروشبودندکههادانشگاهکارشناسیجامعهآماریبخشکمیدانشجویان.کیفی،بودهاست

یاچندمرحله تعداد ،062 نفر عنواننمونه به مبنایهاپرسشنامهتمامیانتخابشدند. و دریافتشده
برایرهگرفتهشدهاست.پیمایشیبه–کمیقرارگرفتند.دربخشکمی،ازروشتوصیفیهاییلتحل

هایمصاحبهوپرسشنامهازرواییصوریومحتواییوبرایبرآوردپایاییپرسشنامهتعیینرواییسؤال
یبندمقولهروشازدربخشکیفیپژوهشیهادادهازضریبآلفایکرونباخاستفادهشد.برایتحلیل

حاکیازآنبودکهپژوهشهاییافتهفتهشد.آمارتوصیفیواستنباطیبهرهگربازودربخشکمیاز
بودند.یاددهیویادگیریمطلوبمحتوایهاشاخصترینشوندگانمهمشاخصازمنظرمصاحبهدوازده
هاییافته به میانگینعمل داد نشان علومیهارشتهبرایدروسمحتواییادگیرییهاشاخصکمی

هتوجهبیشتریدارد.نامطلوببودهونیازبهادانشگاهانسانی


.هادانشگاهعلومانسانییهارشته،برنامهدرسی،محتواکليدی: یها واژه

                                                      
درسیدرآموزشعالی،دانشگاهاصفهان،اصفهان،ایران.یزیربرنامهدانشجویدکتری 

)استاد،دانشگاهاصفهان،اصفهان،ایران.)نویسندهمسئولarnasr@edu.ui.ac.ir 

اهفردوسیمشهد،مشهد،ایران.،دانشگاستاد 
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 مقدمه
بهبهچالشکشیدنآموزشعالیبرایپاسخگوییموجبتغییراتسریعدرجامعهوزندگی

 ,European Students’ Union)هادانشگاهدستورکاراتحادیهاروپابرای شدهاست.نیازهایجامعه

سیستمآموزشیمؤثرویهاخواستهوهاینوآورآموزشعالیرادرکمکبهبدیلیبنقش(،2017

هارسالتتحققاینوظایفو(.Keinänen, Ursin & Nissinen, 2018)کندیمکارآمدبرجسته

ارتقایکهبرنامهدرسیازعواملمهمنیازمندابزارهاییهمچونبرنامهدرسیمتناسباست؛چرا

است آموزشعالی )Dehghani, Pakmehr & Jafari Sani, 2011)کیفیت .)Lonenberg & 

Ornststein (1996, 287تربیت و قلبتعلیم درسیرا بهاندخواندهبرنامه درسی برنامه عنوان.

 )یهافرصتمجموعه تعلیم تحت افراد برای  ,Mashaiekh, NiliAhmadAbadiیادگیری

MirshaJafari, 2017 یا ) هاییتفعالمجموعه یادگیری محیط  ,Jordens & Zepke)آموزشی،

یادگیریارائهاهدافمنظوردستیابیبهکهبهیاشدهیزیربرنامهتجاربوهادستورالعمل(،2009

استشودیم تعاریفازصاحبیاعده(.Scott & Brysiewicz, 2016)تعریفشده نظراندر

بهعناصربرنامهدرسیاندکردهامهدرسیارائهگوناگونیکهازبرن .برایمثال،اندپرداختهصراحتاً

(1985 )Klein عنصر، نه Eisner(1994)به هفتعنصر، دو Beauchamp(128 ,1981)به به

.اندکردهبهدهعنصراشارهAkker (2003)بهچهارعنصروTyler(1949)عنصر؛

ودراینپژوهشاندداشتهنظرانمذکوربهآناشارههصاحبیکیازعناصربرنامهدرسیک

یکیازمسائلمهمیکههموارهافکارفالسفه،علماءاست.محتواموردبررسیقرارگرفتهاست

 یادگیرندگانچهیهنظرو استایناستکه داشته مشغول خود به تربیترا و تعلیم پردازان

اشیازاینحقیقتاستکههراندازههمکهاهدافتعلیموچیزهاییبایدبیاموزند؟اینتوجهن

تربیتعالیبودهودقیقهممشخصشدهباشند،بدونمحتواییخوبومناسبامکانتحقق

(.محتوابهTalibzadehNobarian; MusaPour & Hatami, 2009اهدافوجودنخواهندداشت)

مضامین،مفاهیمیاچیزهاییکهپوششدادهدرسییافهرستیازیهاموضوععنوانفهرستیاز

شودیم(.محتواییکهبرایبرنامهدرسیانتخابWalker, 2003،توصیفشدهاست)شودیم

به یادگیری پیامدهای بر قطع نظامتأثطور در انتخابمحتوا، منطق داشت. فراوانیخواهد یر

 (.Carlgren, 2020است) رند،نهفتهدا مشارکت درسی یزیربرنامه فرایند در که افراد باورهای

(2007 )Miao( 1996و )Zais دانش)حقایق، شامل استمحتوا وهایینتبمعتقد اصول ،

 وایجادگیرییمتصموفرایندها)خواندن،نوشتن،حسابکردن،تفکرمنطقی،هامهارتتعاریف(،
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 که جا آن زیباوزشت(است.از)اعتقادبهخوبوبدبودن،صحیحوغلط،هاارزشارتباط(و

 نظرات رو این از دارد برعهده محتوا انتخاب فرایند در مهمی نقش یزانربرنامه اعتقادات و باورها

 این از ییهاسؤال و تربیت و تعلیم ضرورت دالیل و هادانشگاه آمدن وجود به علت درمورد مختلفی

اینبندطبقه بگیرد. شکل محتوا انتخاب مورد در مختلفی هاییدگاهد تا کندیمایجاب دست ی

:گرفت نظر در زیر شکل به توانیمراهایدگاهد

از سنتی: دیدگاه  به گذشته فرهنگی میراث انتقال آموزش اصلی هدف منظر این الف(

استتا  باور به هاسنت آن به صداقت و وفاداری فرهنگی، میراث انتقال مسیر از یادگیرندگان

 ,Fathi Vajargahومنجربهجاودانهوابدیماندنآدابورسومشود) شود بدیلیادگیرندگانت

 اجتماعی، باتغییرات بهتر انطباق و سازگاری یادگیرندگانبرای (.ب(دیدگاهپویا:تواناسازی2014

 در هاآن کاربرد به توجه با دیدگاه این حامیان نظر از محتوا است. آموزش نظام ییفهوظ ترینمهم

 ,Yarmohammadian)گیردیم قرار ارزیابی مورد آتی و روزمره مسائل حل برای بهیادگیرندگان کمک

 هاآن طی که است مطالبی دیدگاه، این نظر مطابق درسی یبرنامه (.ج(دیدگاهسازنده:محتوای2014

  قتشوی جهت غیره و زنان مطالعات بشر، حقوق انسانی، روابط نظیر محورمسئلهموضوعات

تغییر دانشجویان دراز(.Fathi Vajargah, 2014)شودیم مطرح اجتماعی برای عملی لحاظ

درسیاستویهاکتابدرسیحداقلدونوعمحتوایمکتوبکهبهصورتمتونویزیربرنامه

دریکدرسمحتوایشفاهیکهبهصورتتوضیحاتاستادوکارتدریسویدرکالسبوده،

گذاشته یادگیرنده یعهده به وظایفی آن طی که یادگیری هاییتفعال ت.همچنینازقابلشناساییاس

برای منبعی نیز روش این زیرا کرد؛ یاد محتوا یارائه هاییوهش از دیگری شکل عنوان به ؛شودیم

 طوربه که است هایییادگیری سایر از پایدارتر یادگیری، ایننوع است. یادگیری محتوای یتوسعه

 و بازدیدها مثل کالس از خارج هاییتفعالدیگر، طرفی .ازشودیم داده آموزش یادگیرنده تقیمبهمس

 (.McPhail, 2020است) محتوا یارائه یهاقالب از مفیددیگری ییوهش نیز علمی یهاگردش

(2014)Yarmohammadian(2013و)Maleki،اصولانتخابمحتواراشاملعالقه،سودمندی

 ;Slattery & Carlson, 2005; Cosmin, 2013)هاپژوهشبودندانستند.نتایجیرپذامکانتبارواع

Purwanto & Ardriyati, 2013; Lenburg et al., 2009نشانداد محتواهاییژگیوینترمهم(

قابل جذاببودن، اهداف، یریگاندازهشاملمطابقبودنبا متناسببا نیهاییتوانابودن، و، ازها

قابلیتیادگیریو اعتبار، مطابقبااصولاهمیت،سودمندی، ،یریپذانعطافعالیقیادگیرندگان،

 جانبه همه رشد به توجه محتواهایمختلف، از وهامهارتاستفاده محتوایآسان بین تعادل ،
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 و براییادگیریمستمر بودن پایه دانشو ساختار به توجه ایجیهاآموزشمشکل، ادبعدی،

چندگانه،سازماندهیازسادهبهپیچیده،مطابقباکارومسائلیهامهارتوهایتفعالفرصتبرای

 ارتباطبا در فرصتتقویتتخیلیادگیرنده فراهمکننده قابلدسترسیهاهدفجامعه، عینی،

بودنمنابعمحتوااست.

(2020)Sinnema, Nieveen and Priestleyندکهمحتوایبرنامهدرسیدرپژوهشخوددریافت

یادگیرندگانازواستفاده02قرنیهامهارتبودن،ترویجیرپذانعطافچونهایییژگیوبایددارای

درGould (2017)and  Mi, Patino, Osulaدربارهبرنامهدرسیاست.گیرییمتصمدرتدوینو

بهگامبرایارزشیابیازیکدرسپژوهشخودبهایننتایجدستیافتندکهبایدیکفرایندگام

گرددوموضوعاتتریلتسههاراموردبازبینیقراردادتابرنامهدرسیدرنظرگرفتومحتوایآن

حاکیازMa, Zaho and Qiao(2017طورکاملپوششدهد.همچنیننتایجمطالعه)رابهجدید

اظهارداشت Zhao, Ma and Qiao(2017باشد.)روز آناستمحتوایدرسبایدکاربردیوبه

 Eslamiکهمحتوابایدکاربردیوعینیباشدوبتواندنیازهایدانشجویانوجامعهرابرآوردسازد.

and Khademi (2015)دارندمحتوا وکندتغییراهدافبامطابقبایداعتقاد با یهاآموزهنباید

سازگاردانشجویانهاییژگیوبابایددرسییاهکتابمحتوایحجم.اسالمیمغایرتداشتهباشد

وحدتوباشدملیویامنطقهمحلی،هاییاسمقدرجامعهموضوعاتبهمربوطبایدباشد.محتوا

.باشدداشته پژوهش نتایج  FathiVajargah, Ebrahimzadeh, Farajohhahi andهمچنین

Khoshnodifar (2013)چونمتنوعبودنمحتوا،متناسبباهایییژگیونشاندادمحتوابایددارای

 وجدیدبودنومتناسببانیازهایدانشجویانباشد.روزبهجامعه،یهاارزشفرهنگو

یهافلسفهوتدریسهاییاستراتژ،هایفناور باعث محتوا محتوایشوندیمطراحی که

تواندیممحتوایهاشاخصاییشناس.داشتهباشدپژوهشوارزشیابیبهنیازمداومطوربهیادگیری

یهابرنامهکشوروبازنگریواصالحیهادانشگاهبهارزشیابیمحتواییادگیریدربرنامهدرسی

بین از یهابرنامهدرسیکمکنماید. انسانیازحساسیتیهارشتهدرسیآموزشعالی، علوم

طهاشارهداشتندکهعلومانسانیبهبیشتریبرخورداراست؛چنانکهمقاممعظمرهبرینیزدراینراب

علومصنعتیوپزشکیمهماستوپیشرفتدر برخورداراست.اییژهوازاهمیتهاآناندازه

مشخص استومسیروحرکتجامعهرا فکرساز و انسانیجهتدهنده علوم این، بر عالوه

تحصیلیعلومیهارشتهسیدریهابرنامه.ازاینرو،اهمیتارزشیابیدروسوتحولدرکندیم

.همچنینضرورتاینپژوهشبهایندلیلاستکهتاکنونشودیمانسانیبیشازپیشنمایان
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 یهاشاخصپژوهشیکه این، بر عالوه یافتنشد. باشد، شناساییکرده را یهادانشگاهمحتوا

هایییابیارزشنیدرعلومانسایهارشتهبرایارزشیابیدروسهاشاخصازاینتوانندیمکشور

رادرهاشاخصپایانترمومیانترمخوداستفادهکنند.همچنیناینپژوهش،میزانتوجهبهاین

جامعکشورموردبررسیقراردادهاست.اینیهادانشگاهعلومانسانییکیازیهارشتهدروس

مدنظرقراردادنپیشینهپژوهشیوعدمکف با مطالعاتپژوهشسعیبرآندارد ایتبرخیاز

هایمحتواییاددهیویادگیریراشناسایینمایدودرادامهمیزانتوجهبه صورتگرفته،شاخص

موردبررسیقراردهدهادانشگاهعلومانسانییهارشتهشناساییشدهرادردروسویهاشاخص

 وبدینگونهبهسؤاالتپژوهشپاسخدهد:



  ت پژوه سؤاال
چهمواردیاست؟هادانشگاهعلومانسانییهارشتهمحتوایمطلوببرایدروسیهاشاخص-2
دانشگاهعلومانسانیدریهارشتهمحتوایمطلوبدردروسیهاشاخصمیزانتوجهبه-0

موردمطالعهچهمیزاناست؟
علومانسانیدردانشگاهموردیهارشتهمحتوایمطلوبدریهاشاخصمیزانتوجهبه-0

طالعهچهمیزاناست؟م
محتوایمطلوبدردانشگاهموردمطالعهچهمیزاناست؟یهاشاخصمیزانتوجهبه-4
محتوایمطلوببرحسبیهاشاخصآیابیننظراتدانشجویاندرموردمیزانتوجهبه-5

علومانسانیدردانشگاهموردمطالعهتفاوتمعناداریوجوددارد؟یهارشته
محتوایمطلوببرحسبیهاشاخصظراتدانشجویاندرموردمیزانتوجهبهآیابینن-6

جنسیتدردانشگاهموردمطالعهتفاوتمعناداریوجوددارد؟
 

روش پژوه 
ازنوعساختمتوالیاکتشافیترکیبی،روشبهلحاظپژوهشحاضرازنظرهدفکاربردیو

درآوریوتحلیلشد. بهتنظیمپرسشنامهجمعکمکمنظوربهکیفییهادادهاستکهدرآنابزار

درومحتواییاددهیویادگیریحوزهانکشورومتخصصیهادانشگاهکیفیدیدگاهاستادانبخش

دانشجویانبخش کارشناسییکیازکمیدیدگاه جامع2یهادانشگاهسالسوموچهارمدوره

                                                      
شودبههمینهابیانشدکهنامدانشگاهذکرنمیآوریدادهبرایکسبمجوزدردانشگاهبرایجمعباتوجهبهاینکه -2

 هایجامعکشوراست.منظورنامدانشگاهذکرنشدهاست.دانشگاهموردنظریکیازدانشگاه
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خشکیفیبهروشمطالعهموردیوبشدهاست.آوری جمع2011-2011تحصیلیکشوردرسال

بخشکمیبهروشتوصیفیازنوعپیمایشیاجراگردیدهاست.بهطورکلیمطالعهموردیکیفی

 & Danaei Fard, Alvaniشود)یمیکراهبردپژوهشاستکهدریکبستروزمینهخاصانجام

Azar, 2011.)

کنندگانمشارکتعنوانبهروسافرادمتخصصدرحوزهمحتواید: پژوه  کنندگان شرکت

 ازبالقوه، استفاده با و هدفمند کانونییریگنمونهروشرویکرد موضوعافراد با متناسب

؛انتخابشدند«هادادهاشباعنظری»کلیدی(واستفادهازمعیارکفایتنظرانصاحب)پژوهش

جاییپیشرفتکهمحققبهاشباعنظریرهامصاحبهبدینگونهکه یهامصاحبهسیدوتا

نفرازاستادانمجربواهلنظرکشوردر02،رواین.ازکردینمبیشتر،اطالعاتجدیدیارائه

دراینپژوهشمشارکتدادهشدند.باتوجهبهاینکهاعتبارمحتواییاددهیویادگیریحوزه

گانبستگیدارد،بدینشوندبهتوانمندی،دانشوتجاربمصاحبههاپژوهشدراینقبیلهایافته

توانستندپاسخگویسؤاالتپژوهشباشندو افرادیانتخابگردندکهبالقوهمیشدگونهسعی

وتجربهغنیازپدیدهموردبررسیوتواناییوتمایلتسلطعلمیسوابقاجراییوعملی،دارای

.ازمیانمصاحبهدرآموزشوپژوهششاخصباشندیفوتألدارایبهبیانروشنآنداشتهو

نفراستاد7نفردرمرتبهدانشیاریو20نفرمردوازنظرمرتبهعلمی24نفرزنو6شوندگان

ارائهشدهاست:2هایبخشکیفیدرجدول مشخصاتدموگرافیکمصاحبهشوندهبودند.


بخشکیفییهاشونده.مشخصاتدموگرافیکمصاحبه2جدول
Table1. Demographic characteristics of qualitative interviewees 
 مدرک
 تحصيلی

Academic  
Rank 

 سابقه
 شغلی
job  

experience 

 جنسيت
Gender 

 کد
 کننده شرکت

Participant  
code 

 مدرک
 تحصيلی

Academic  
Rank 

 شغلی سابقه
Job 

 experience 
 جنسيت
Gender 

 کد
 کننده شرکت

Participant  
code 

استاد 28 مرد 11 استاد 26 مرد 1
دانشیار 12 زن 12 استاد مرد 27 2
استاد 26 مرد 13  دانشیار 12 زن 3
11 دانشیار زن 14 14 دانشیار مرد 4
9 دانشیار مرد 15 15 دانشیار زن 5
10 دانشیار مرد 16 استاد 26 6 مرد
11 دانشیار 17 زن استاد 23 7 مرد
استاد 25 مرد 18 13 دانشیار 8 مرد

12 شیاردان 19 مرد دانشیار 14 زن 9
14 دانشیار 10 دانشیار 20 مرد مرد 10
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دوره چهارم و سوم سال دانشجویان تمامی پژوهششامل بخشکمی آماریدر جامعه

 از یکی یهادانشگاهکارشناسی تحصیلی سال در یککشور روش2011–11سطح است.

ودرمرحلهدومتصادفییاخوشهدرمرحلهاولبودهکهیامرحلهدربخشکمیدویریگنمونه

صورتکهاز بدینبودهاست؛krejcie and morgan (1970)یریگنمونهسادهوبراساسجدول

یهادانشکدهبین انسانی، علوم روانیهادانشکدهحوزه تربیتیو وشناسی،علوم جغرافیا علوم

وعلوماداریواقتصادانتخابشیزیربرنامه کهدارایسپس،دند. دوگروه درهردانشکده،

هررشتهانتخابو0تخصصییهادرسبودند،انتخابوسپسدودرساز2رشتهکارشناسی

نفر062طورکلیصورتسرشماریتوزیعشدهاست.بههابهدربیندانشجویانآنهاپرسشنامه

درصددانشجویان0/10نفرمعادل016دعنواننمونهانتخابشدند.ازاینتعدابهازدانشجویان

تعدادزنومردنسبتذکراستدرصددانشجویانمردبودند.شایان1/27نفرمعادل64زنو

پژوهشحاضر تعداددانشجویانزنومرددانشگاه همچنینموردنظربا 00/00معادلاست.

صددانشجویاندانشکدهعلومدر00/00شناسی،درصددانشجویاندانشکدهعلومتربیتیوروان

 درصددانشجویاندانشکدهعلوماداریواقتصادبودند.00/00ویزیربرنامهجغرافیاو



 ها دادهروش گردآوری 

 گردآوری مصاحبههادادهبرای از بخشکیفی وساختاریافتهیمهندر اجازه با شد. استفاده

مرضایتمشارکت محرمانه از اطمینان با و کنندگان اعتبار بردن باال همچنین و یهادادهاندن

 هامصاحبهمصاحبه، یریگبهرهبا ینترکوتاهازابزارهایدیجیتالضبطشد. دقیقهو40مصاحبه

دقیقهبودهاست.مصاحبهفردی41هامصاحبهدقیقهبهطولانجامید.متوسطزمان56بلندترینآن

شد انجام غیررسمی شرایطی در پژوهشگر توسط انجام برای نخستهامصاحبه. نویسندگان ،

درانجاماینپژوهشوسؤاالتپژوهششوندهمصاحبهراباذکراهدافپژوهشونقشیانامه

به و مصاحبهتنظیم پستالکترونیکتقدیم طریق از یا و گردیدند.صورتحضوری شوندگان

مصاحبه رضایت نمودند سعی کوششزیاد با رانویسندگان مکانشونده و زمان کنند. جلب

                                                      
روانیهارشته-2 تربیتیو روانشناعلوم تربیتیو علوم دانشکده از سی روستاییویزیربرنامهیهارشتهشناسی،

حقوقومدیریتدولتیازدانشکدهعلومیهارشتهویزیربرنامهشهریازدانشکدهعلومجغرافیاویزیربرنامه
 اداریواقتصادانتخابشدند.

ازدروساساسیرشته-0 باشندوبامشورتبااستادانومتخصصانهردروستخصصیبرمبنایاینکهواقعاً
 آمدهاست.هایافتهرشتهوگروهانتخابگردیدندکهعناوینآندرقسمت
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شوندگانبهشوندگانتنظیمشد.ارسالایناطالعاتباعثشدتامصاحبهمصاحبهتوسطمصاحبه

کهذکرگردیدهاستطورهمانهاپاسخدهند.اهمیتپژوهشپیببرندوباآمادگیقبلیبهسؤال

ازقبلمشخصهاپرسشتکهاسایساختاریافتهیمهندرپژوهش،مصاحبههادادهیآورجمعابزار

 بود الزم مواردیکه لکندر مطرحترییجزئیهاپرسششده، مصاحبهشدیمنیز منظور  تا

 خوبیمشخصشود.شوندگانبه
دراینروشابتدابازاستفادهشد.یبندمقولهکیفیازروشیهادادهبرایتجزیهوتحلیل

اطالعاتکلیگریلتحلتاشودیمدینبارخوانده،چنسازییادهپضبطشدهوپسازهامصاحبه

مختلفتقسیموبههربخشباتوجهیهابخشبههادادهکسبکند.پسازآن،هادادهنسبتبه

باشندیمکهدارایمحتوایمشابهییهابخش(.درادامه،یبندمقوله)شودیمبهمحتوانامیداده

(.برایافزایشدقتCreswell, 2011لیاستخراجشوند)کیهامقولهشودیمادغامشدهوسعی

اعتباریابیکیفیبرایاستفادهشدهاست.یوداکمکسافزارنرمدربخشکیفیازهادادهدرتحلیل

قابلقبولبودنمیزانیاستکه نتایجتوانیمازتکنیکقابلقبولومعتبربودناستفادهشد.

باور قابل صحیحو را روشهمسوسازیبدستآمده از باور، این به برایرسیدن دانست.

کافیازمنابعچندگانه،اینباورپذیریراایجادیهادادهیآورجمعاستفادهشدوسعیگردیدبا

نتایجتحلیل ازطریقارائه تکنیککنترلتوسطاعضاء از بهعالوه، هادادهنمود. مشارکتبه

یادآوربرایچککردنوبررسینتاکنندگان دستهبیهادادهشودیمیجنیزاستفادهگردید.

از برایافزایششوندگانمصاحبهتوسطهامصاحبهآمده بررسیومواردینیزاصالحگردید.

بایکبرنامهقبلیدریکفضایمناسبورعایتشرایطمصاحبهباهامصاحبهپایاییپژوهش،

صوتضبطاعمالنظرشخصیوبااستفادهازدستگاهالزموبهدورازسوگیریوهایییراهنما

گرفتیمانجام گردآوریزمانهم. تجزیهوتحلیلهادادهبا برایهاآن، دوهدفبازخورد با

 آغازشد.هادادهفردیواطمینانازاشباعیهامصاحبه

ابزار پژوه  در بخ  کمی محققهادادهبرایگردآوری: پرسشنامه بخشکمیاز در

استخراجشدهازبخشکیفیومتونتخصصیاستفادهشدهاست.یهاشاخصساختهمبتنیبر

مقیاسبراساسهایهگوگویهاست.هرکداماز20شاملمحتواییاددهیویادگیریپرسشنامه

تعیینرواییمنظوربهشدند.یگذارنمره(5(تاخیلیزیاد)2زخیلیکم)پنجارزشیلیکرتا

ههشتنفرازاعضایهیئتعلمیومتخصصانتعلیموتربیتدرموردآناظهارنظرپرسشنام

برایبرآوردپایاییوهمبستگیدرونیسؤاالتپرسشنامهاز.کردندواصالحاتالزماعمالشد
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آننفرازافرادنمونه،پایایی02آلفایکرونباخاستفادهشد.پسازاجرایآزمایشیپرسشنامهبین

قرارگرفتوازکنندگانشرکتدراختیارهاپرسشنامهییدپایایی،تأپساز.برآوردگردید116/2

خواستهشدباتوجهبهوضعیتموجودمحتوایارائهشدهدروسبهسؤاالتپاسخدهند.هاآن

تمامیضمناً مبنایهاپرسشنامه، و هاییلتحلدریافتشده گرفتند. وکمیقرار برایتجزیه

پاسخگوییمنظوربهمطالعهازآمارتوصیفیوموردیهاگروهشناختییتجمعهاییژگیوتحلیل

 روشیهاپرسشبه از بایانمونهتک t هایآماریاستنباطی)آزمونتحقیق، مانوا( آزمون و

هاشوندهمصاحبهبهبخشییناناطمتوضیحاتیازجمله.استفادهشدهاستهافرضیشپرعایت

خصوصمح آزادیبرایشرکتدردر دادن و آنان نام و اطالعاتبدستآمده بودن رمانه

 پژوهشکهازنکاترعایتشدهاخالقباشد،گفتهشد.



 ها يافته
:گردندیمپژوهشبهتفکیکارائهیهاسؤالپژوهشباتوجهبههاییافته

دروسیهاشاخص: 9 سؤال مطلوببرای یهارشتهمحتوای انسانی چههاگاهدانشعلوم

مواردیاست؟

 تدوینشدهاست:0جدولبهشرحمقولهدوازدهوافراداهلنظر،نظرانصاحبباتوجهبهنظر


 :9 سؤال به توجه دروسیهاشاخصمیزان انسانیدریهارشتهمحتوایمطلوبدر علوم

موردمطالعهچهمیزاناست؟دانشگاه

مورداتنظر در میزاندانشجویان به علومیهارشتهدروس محتواییهاشاخصتوجه

دربرخیازهادرسعنوانارائهگردیدهاست.7تا0درجداولدانشگاهموردمطالعهدرانسانی

(،0(،درسروشتحقیق)کد2تدریس)کدیهاروش.استشدهصورتکدارائهبهجداول

هاییهنظر )کد 0مشاوره )کد مشاوره و راهنمایی اصول ،)4 یزیررنامهب(، )کد (،5شهری

(،حقوقاساسی1(،مدیریتروستایی)کد7روستایی)کدیزیربرنامه(،6مدیریتشهری)کد

(ومدیریتتحولسازمانی22(،مدیریتتوسعه)کد22(،روشتحقیقدرحقوق)کد1)کد

رهریکازدمحتوایهاشاخصنتایجتوصیفینظراتدانشجویاننسبتبهدرادامه،(.20)کد

.ارائهگردیدهاست0درجدولدردانشگاهموردمطالعهدروس

درسمدیریتشهریبادرمحتوایهاقابلمشاهدهاستشاخص0درجدولطورکههمان

 موردتوجهقراریشتریبیانگینمیانگینکمترینسبتبهسایردروسودرسروشتدریسبام
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Table2. Results of Interviews Data Analysis                                                                           هاحبهمصا.نتایجحاصلازتحلیل0جدول

 مقوله اصلی
The main 
category 

 ها يرمقولهز
Subcategories 

تکرار در 
 قول نقل

Repetition 
in 

quotation 

 در هر بعد اه قول نقلنمونه 
Sample quotes in each dimension 

محتوا


تناسب محتوا با 
نيازها و 
انتظارا ت 
دانشجويان

02

همکارانبایدمحتواییراانتخابکنندکهمبتنیبرعالئقونیازهایدانشجویانباشند.همکارانیکه»اظهارداشت:0شوندهکدمصاحبه
هاخستهوازگوشدادنآنبرندیمهالذتدانشجویانازشنیدنآنکنندیمانتخاببخشتلذبرایتدریسدرسخودمحتوایجذابو

اینباعثشوندینم براساسعالئقوتمامیشودیم. اگرمحتوا براین، کهدانشجویانازدرساستقبالبیشتریداشتهباشند.عالوه
پاسختوانندیمراحتیاستادگوشدادهوبهیهاصحبتتسکوتبهتماممختلفباشدآنانبارعاییهاعرصهنیازهایدانشجویاندر

جذابنامید،چراکهمحتواییکهبرمحتوایبرانگیزندهوتوانیمگونهمحتواراخودرابپرسند.اینسؤاالتسؤاالتخودرادریافتویا
هردانشجو»بیانداشت:27کنندهکدهمچنینمشارکت«.کندیمورترشعلهاساسعالئقدانشجویانباشدانگیزهوشوقیادگیریآنانرا

یدبراساساهدافیکهدرذهنخودداردوتجربیاتیکهازپیشبدستآوردهاستنیازبهمحتواوانتظاراتیازاستاداندارد.لذامحتوابا
تمامیدانشجویانباشدوباتوجهبهسطحبلوغفکریوایانتخابشودکهمنعکسدهندهسوابقتجربی،علمی،عالیقونیازهایگونهبه

«.ذهنیدانشجویانفراهمشودوتجربیاتمتنوعومتفاوتآنانرادرنظرگیرد

 با محتوا تناسب
بازار  نيازهای

کار و جامعه
02

ومطالبیرابرایدانشجویانوقشرجوانانسانیدارد،بایدمحتواهاییهسرما،دانشگاهنقشمهمیدرتربیت5شوندهکدمصاحبهزعمبه
وشغلآن حرفه متناسببا نیازهایآنانکه نیازهایآیندهارائهدهدکه نتواند محتواییکه سازند. فردایآنانبرآورده در را هاست،

 ونشستنبررویکالسدرسرا نمایدهیچفوایدیبرایآنانندارد برآورده برایننددایمفایدهیبدانشجویانرا محتواییکه اگر .
هاسازگاریالزمراداشتهباشندمطمئناًدانشجویانباتمایل،عالقهورغبتبیشتریکنیمبازندگیواقعیوشغلیآندانشجویانانتخابمی

تناسبهکردکهاشار0کدکنندهمشارکتدرکالسدرسحاضرخواهندشدوبادقتبیشتربهمحتواتدریسشدهتوجهدارند.همچنین
اجتماعیبهتر،ورودبهبازارکاروکسبشرایطبهانتظاردانشجویانازتحصیلدانش،مبنیبریافتنمنجرجامعهمتغیرمحتوابانیازهای

کهدرهرکهاستادانمحتواییراانتخابکنندشودیمتغییراتسریعوناگهانیموجب»بیانداشت:7شود.پاسخگویشمارهدرآمدبیشتر
درسباتوجهبهشرایطواقعیزندگیدرجامعهباشدومحتواییراارائهنمایندکهبتوانندبامسائلروزجامعهتطبیقدهند،درغیراین

«.دهندیموانگیزهخودراازدستشودیماستوبهفراموشیسپردهفایدهیبآموزندیمصورتمطالبیکه
ارائهمحتوا
وزنمتناسببا

واحداختصاص
 یافته

25

تا22واظهاردارندکهدرسمادوواحداستولیاستاددرسکنندیم،برخیمواقعدانشجویاناعتراض26کنندهشمارهزعممشارکتبه
زیادیراانتخاباینهمهمطلبرابراییکترممطالعهکنیم.متأسفانهماواحدهایتوانیمینمکتاب،مقاله،جزوهمعرفیکردهاست.ما

نظرگرفتههمکارانبایدبیشازظرفیتدانشجویانومتناسبباواحدهایدردهدیمکردیموسایراستادانازماانتظاردارند.ایننشان
«.کهبرایدرسدرنظرگرفتهشده،محتواانتخابکنندییهاساعتشدهوتعداد



 …انسانی  علوم های رشتهمحتوای مطلوب برای دروس  های شاخصشناسايی 

 

937 

تنوع و 
گستردگی 
موضوعا ت و 
محتوا

27

.اگرقرارکنندیمهارامطالعهبرخیازدروسمحتوایمشترکیباسایردروسدارندودانشجویانآن»بیانداشت:4کنندهشمارهتمشارک
وبهکالساهمیتشودیمهاآزردهخاطرهاخستهخواهندشد.بااینکارتکراریآنباشدهمانمطالبرابرایدانشجویانارائهدهیمآن

هاییتفعال.محتواییکهبرایدانشجویانانتخابمیشهبایدمتنوعباشه.بهطورمثال،آیادرایندرسازکتاب،مجالت،دهندینمچندانی
؟.عالوهبراین،یکشودیمتراینکهازمیدانعملبهرهگرفتهیامهمشودیم،فیلم،عکسواسالیداستفادههایتسایادگیرندهمحور،
کردولییکروزمارابهیکمجتمعپتروشیمیبرد.بهجلسهبرایماتالشمی24کهیکیازاستادان،دادیمیرتوضیحدانشجورشتهپلم

دراوایلترمدرسیداشتمکهمحتوای»اظهارداشت:21شوندهکدهمچنینمصاحبه«.جلسهتأثیرگذاربود24نظرمهمانیکروزبهمیزان
شدهفراهمگردید.وقتیسرکالسرفتمنقشهکلیرادراختیاردانشجوقرارندادم.همهموضوعاتکتابدرسریزیانجامآنطبقبرنامه
کردمرویاینمبحثچقدرذهنیتالزمرادارید؟،چقدرآمادههستید؟.چقدرشناختداری؟.بهایننتیجهرسیدمسؤالرابیانکردمو

راگفته.مثالًدرسزبانتخصصیبوده،متناصلیدرسرادراختیاردانشجویانهایلیخایشکهاستادترمقبلخارجازاهدافومحتو
قراردادهبود.اینارزشیابیاولیهبرایمنمفیدبودهومنمجبورشدمجلسهدومبنشینمووقتبگذارمدوبارهمحتوایجدیدراانتخاب

،هایتشخصایجادتنوعدرمحتوابهدالیل»عنوانداشت:22شوندهکدصاحبههمچنینم«.مکرراتبشهتکرارخواستمینمکنم؛چون
منحصربهفردهردانشجووجهتایجادوتقویتانگیزهیادگیریالزموهاییژگیوعالیق،موقعیتجغرافیایی،تجاربمتفاوتو

«.خواهددادیدهجهتمختلفضروریاست.عالوهبراینمتنوعبودنمحتوابهدانشجویانجهتمطالعهمنابع

بودن  کاربردی
25محتوا

واصولراآموزشدادم.بااینحالگیجهافرمول.تمامیکردممنترمگذشتهدرسآمارراتدریس»بیاننمود:6شمارهشوندهمصاحبه
بودولیازاواسطترمکهتمامی دربرنامههافرمولکننده بایددانشجواندگرفتهیادترراحتخیلیامدادهولیزرلآموزشSPSSرا .

شودیممحتواییکهانتخاب»بیانداشت:1همچنینپاسخگویکد«.بایدکاربردیومفیدباشدگرددیماحساسکندمحتواییکهتدریس
مجموعهرشته در اینکه وهم باشه داشته دروسکاربرد برایمثالهمبرایفهمبقیه بکنه. پر پازلیرا ازیکدانشجوییکهیه ما ،

(بکشه.اینیکنیازدانشجوییPerspectiveشهریهستتوقعداریمکهایشونبتونهوقتییکتصوریمیکنهبایدپرسپکتیو)یزیربرنامه
آیندهپردازشودبلکهبایدخودرابرایشغلهست.یکدانشجویکارشناسیانتظارشایننیستکهدرحوزهعلمییارشتهخودنظریه

«.یادگیریوشغلیزیادیرابرایآنانبهوجودآورداگرچهبایداصولاولیهوپایهاساسیمطالبرابهآنآموزشدادیهافرصتآمادهکندو

بودن  عميق
26محتوا ارائه شده

یانداشتهباشد،اگرمطالبراعمیقمحتوایبرنامهدرسیبایدعمقالزمرابرایتدریسدانشجو»اشارهداشت:20شمارهشوندهمصاحبه
آموزشندهیمیابلدنباشیمممکناستدانشجویانارزشیبرایآندرسقائلنشوند.عالوهبرایناگرمحتواعمیقباشددانشجویاناز

قی،اجتماعیوروحیوایباشدکهدرپرورشقوایذهنی،ابعاداخالگونهطورکلیبایدبهخستهشوند.بهبرندیمیادگیریمحتوالذت
استادانرادرعمیقکردنمحتواکمکنمایدوبهفهمیادگیریدانشجویانتواندیمیادگیرییهاسبکساختدانشکمککند.توجهبه

«.کمکنماید.عمیقبودنمحتوایبهدانشجویانکمکخواهدکردتامطالبتخصصیدرسرابیاموزند
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محتوا  مطابقت
21اهداف درس با

گیرندیمهمکارانبایدباتوجهبهاهدافیکهقبلازترمتحصیلیبراییکدرسانتخابودرنظر»بیانداشت:1شوندهکدمصاحبه
نداریم.مندرسدارمکهمجبورمازپنجهاموندرسمحتوایمتناسبباآنراانتخابکنند.ازآنجاییکهمنابعمشخصیبرایبرخیاز

کنمببینمهرکدامازایناهدافراکجامیشهپیداکردکنم،نهاینکههمهپنجمنبعرابگویمبلکهبراساساهدافدرس،نگاهمیمنبعاستفاده
مثالًیکهدفمرااومدمیکفصلازیککتابویکمقالهراپیشنهاددادم.انتخابکرد.توانیمومحتوایمناسبباآناهدافراچگونه

25کددهندهپاسخ«.امدادهانگلیسیپیشنهاددادموبرایاهدافدیگرمفصولیازمنابعدیگردرسراپیشنهادیامقالهدیگرمبرایهدفی
محتوابایدبراساساهدافتدوینگردند.بدینگونهکهمابرایرسیدنبهاهدافبهیکبسترنیازداریمکههمینبستریعنی»اشارهکرد:

هدفمانهستبسازیم.برایساختنلیوانبهیکسریموادنیازداریم.اینخوریکهورمثال،اگرقرارباشدیکلیوانچایطمحتواست.به
یم.درموادهمانمحتواست.بنابرایناهدافومحتوابایددریکراستاباشند.بهعبارتیاگراهدافراتغییردهیمبایدمحتواراهمتغییرده

اینصورتم غیر کاریکاتوریتربیتمیهاییتشخصا باید بلکه بایدهاییتشخصکنیم محتوا بیناهدافو موزونتربیتکنیم.
«.همخوانیوهمبستگیتنگاتنگیوجودداشتهباشد

بودن  روز به
محتوا بر اساس 
تغييرا ت علمی و 
فناوری

02

تابدرسیاکتفاکند،چوناکثراًهمانمطالبراهرسالهبایدتدریسیکاستادنبایدفقطبهدانشک»اظهارداشت:22کدکنندهمشارکت
ها،کتبجدیدومقاالتکسبعلمیراازسایتهاییافتهکندوقدیمیاست،بایدعالوهبردانشکتبدرسی،محتوایجدیدوآخرین

ایمحتواراانتخابکندکهباگونهستادانبایدبها»اظهارداشت:20شمارهکنندهمشارکتهمچنین«.کردهوبهدانشجویانآموزشدهد
دیگر،مطالبومحتوایکهآموزشعبارتیعلمیوفناورانهومسائلوارتباطاتجهانهماهنگیوسازگاریداشتهباشد.بههاییشرفتپ

خواهیمآمارراتدریسکنیمبایدمحتواییرایطورمثال،وقتیمپیشرفتهدرآندرسباشد؛بههاییفناوربایدمطابقباآخرینشودیمداده
درسیطورکلیمحتوایبرنامهولیزرلباشد.به SPSSافزارهایتحلیلآماریازجملهبهدانشجویانیاددهیمکهمطابقباآخریننسخهنرم

«.باشندداشتهتسلطخاصوزهحروندآخرینبرکهسازدقادررادانشجویانوشودمتمرکزمحتواتجدیدبربایدآموزشعالی
21شوندهکدمصاحبه ومحتوایبرنامهدرسیبه»اظهارداشت: قدیمیوثابتبایدبهسمتیهاسرفصلجایتکیهصرفبرمحتوا

دوبتواندازروزدربرابرتغییراتعلمیوتکنولوژیبرود.لذابایدتعادلبیندانشبنیادیودانشروزرابرقرارنمایمحتوایجدیدوبه
«.دانشروزبیشتراستفادهنماید

ارتباط منطقی و 
منظم بين 

محتوای دروس 
مختلف رشته

27

راحتیمحتوابایدبامحتوایسایردروسآنترمورشتهمطابقتوتناسبداشتهباشد؛چراکهبه»اظهارداشتند:02شوندهشمارهمصاحبه
گوناگونیهاجنبهکهشودیمآورند.اینارتباطمنجرگرداندوانسجامالزمرابدستمیترآسانابااینکاریادگیریدروسرتوانندیم

بهوجودآورند.همچنینارتباطتلفیقیمنجربهامکاندارنظاماییشهاندوهمدیگرراتقویتنمایدودردانشجویانیکموضوعبررسی
بر1شوندهکدعالوهبراینمصاحبه«.شودیمیشیاندجزموکاهشکدایرهمحدودتحلیلمسائلجدید،جلوگیریازنگریستنبهی

یادگیرندگاندریهابرداشتایتدوینگردندکهگونهوحدتویکپارچگیمطالباشارهداشتوبیاننمودکهمحتوایآموزشیبایدبه
داشتهباشندبلکهبایدنگاهیکپارچهوهادرسبهمحتواییاتکههمختلفبرایتأییدیکدیگرباشد.همچنیناستاداننبایدنگایهابخش

ایبهمحتواداشتهباشند.رشتهیامیانهارشتهمنسجموتلفیقیبین



 …انسانی  علوم های رشتهمحتوای مطلوب برای دروس  های شاخصشناسايی 

 

932 

بامحتواتناسب
وهاییتوانا

یهامهارت
پژوهشی
دانشجویان

20

0شوندهکدمصاحبه وقوهتخیلهامهارتپژوهشیوهایییتوانابایدباشودیممحتواییکهبراییکدرسانتخاب»اظهارداشت:
برخیازهمکاراندرهنگامتدریسازمحتواییاستفاده هاکهبیشترازتواناییدانشجویانبودهوآنکنندیمدانشجویانمتناسبباشد.

بایدانتخابکنندکهطابقتیندارد.محتواییهاهیچتناسبومقابلیتهضممحتوارادرذهنخودندارند.عالوهبراینباقوهتخیلآن
بهمحورپژوهش و باشد شده چندمهارتیتهیه یکرویکرد با قابلیادگیریو که، بدستآورند فرصتیرا و بیاموزند راحتیآنرا
تقویتنمایندیهامهارت بیاموزندیا پژوهشیرا 2شوندهکدهمچنینمصاحبه«. برا»اظهارداشت: یدانشجویانانتخابمحتواییکه

رویمیمکهیهچیزاییبرایدانشجویانخیلیخوبهولیوقتیجلوترکنمیمکنیمبایددرسطحعلمیآنباشد.گاهیاوقاتمنفکرمی
نابراینبینمکهمقدماترابلدنیستند.بزنممیوهرچهقدرهمزورمیشوندینممتوجههایسانسیلخصوصبههابچهکهشویمیممتوجه

 مهماستومحتوا متناسببادانشجویانهایییتواناباشدکهفرصترشدوتوسعهیاگونهبهقابلفهمبودنمحتوا سنوسطحرا
«.فراهمنماید02قرنهامهارت

قابلیتانطباق
محتواباتجربیات

دانشجویان
26

قبلیآنانهمخوانیداشتهباشدوبتواندیهاآموختهبایدباشودیمنتخاب،محتواییکهبرایدانشجویانا1شمارهشوندهمصاحبهزعمبه
بعدیباشد؛چراکهاگراینارتباطویهاآموزشبرایاییهپاایباشدکهگونهکنندهمطالبوتجربیاتقبلیباشدیابهعبارتیبایدبهتکمیل

طورمثال،مابرخیازدروسرادردانشگاهبهسائلجدیدرابیاموزند.نظموهماهنگینباشدممکناستکهدانشجویانخیلیکندترم
گذراندهشودتادانشجویانبتواننددروستخصصیرابگذرانند.محتوایینیازیشپنیازدارندواصلبرایناستکهبایدهاپیشداریمکهآن

صورتگرفتهوترراحتوتریعسررتباطداشتهباشندویادگیریبایدباساختشناختیدانشجویاناشودیمکهدردروستخصصیارائه
خواهدبود.همچنیناگرتربخشهالذتدانشجویانعالقهوتمایلبیشترینسبتبهمحتواازخودنشانخواهنددادویادگیریبرایآن

بعدیدانشجویانخواهدبود.هاییادگیریوتجاربسازینهزمایناصلرعایتشود

تناسبمحتوابا
فرهنگو

جامعهیهاارزش
24

استادانباورهایوهانگرشوسطحفرهنگ،هربرنامهدرسییکارتباطمتقابلبافرهنگجامعهدارد»عنوانکرد:24پاسخگویکد
بمحتوایبرنامهدرسیایناستکهدرچارچواستاداننقشکند.میاجتماعیدرانتخابمحتوانقشمهمیراایفایهاارزشنسبتبه

شودیممحتواییکهبرایدانشجویانانتخاب .لذااجتماعیفراهمآورندهایارزشبسترمناسبیبرایبررسی،ارزیابی،بهسازیفرهنگو
لمللیبودن،اآنجامعهتناسبوهماهنگیداشتهباشد.محتوایانتخابشدهعالوهبرداشتنجنبهجهانیوبینیهاارزشبایدبافرهنگو

بایدمتناسببافرهنگحاکمبرجامعهمحلیباشد.بخشیازمحتواهابرایجامعهمحلیمناسبومفیدنیستونیازاستمحتوایمناسب
«.اجتماعیجامعهدرنظرگرفتهشودیهاارزشبا
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Table3. The descriptive table of content indices based on different courses2محتوابرحسبدروسمختلفیهاشاخص.جدولتوصیفی0جدول

Code 
12 

Code 
11 

Code 
10 

Code 
9 

Code 
8 

Code 
7 

Code 
6 

Code 
5 

Code 
4 

Code 
3 

Code 
2 

Code  
  محتوا یها شاخص 1

تناسببانیازهاوانتظاراتدانشجویان 3.27 2.67 2.1 2.4 2.63 2.3 2.6 2.03 2.93 3.23 2.93 2.5 1 
1.07 1.28 1.13 1.41 1.22 1.07 1.12 1.07 1.04 0.88 0.99 0.69 
تناسبمحتوابانیازهایبازارکاروجامعه 3.03 2.53 2.1 2.23 2.4 1.73 2.8 2.11 2.63 2.97 2.7 2.9 2 

1.31 1.15 1.35 1.18 1.24 1.01 1.10 0.85 1.03 1.07 96.0 1.15 
یافتهمتناسبباوزنواحداختصاصمحتواارائه 3.20 2.87 2.03 2.50 2.77 2.17 2.43 2 3.03 3.27 2.90 2.83 3 
1.08 1.12 0.98 0.99 0.99 1.19 1.05 0.97 0.94 0.96 1.07 0.80 
 4 محتواوموضوعاتگستردگیوتنوع 3.33 2.8 2.37 2.53 2.7 2.57 2.87 2.43 3.57 2.93 3.17 2.73
1.04 1.20 1.11 1.07 1.07 1.14 0.93 0.95 1.04 1.07 0.92 1.03 
کاربردیبودنمحتوا 3.13 2.83 2.20 2.37 2.77 2.33 2.63 2.30 3.10 3.20 3.10 2.70 5 
0.47 1.12 0.96 1.18 1.15 1.16 0.88 1.00 0.96 0.96 1.05 0.73 
ارائهشدهعمیقبودنمحتوای 3.40 3 2.53 2.5 2.77 2.57 2.57 2.53 3.07 3.30 3.23 3.10 6 
1.07 0.87 1.20 1.14 0.85 0.93 1.04 0.63 0.94 1.05 0.97 1.05 
مطابقتمحتوابااهدافدرس 3.47 2.90 2.30 2.53 3.07 2.43 2.80 2.31 3.23 3.43 3.20 2.40 7 
1.00 1.21 0.97 1.16 1.02 0.80 0.97 0.87 1.00 0.70 1.07 0.82 
بودنبراساستغییراتعلمیوفناوریروزبه 3.20 2.60 2.20 2.21 2.30 1.97 2.87 2.23 3.07 3.37 3.13 2.80 8 
0.80 1.25 1.06 1.48 1.09 1.22 0.89 0.95 1.09 1.03 0.81 1.24 
رشتهارتباطمنطقیومنظمبینمحتوایدروسمختلف 3.60 2.73 2.27 2.77 2.47 2.3 2.73 2.17 3.33 3.4 3 2.5 9 

0.97 1.17 1.03 1.34 1.16 1.14 1.05 1.00 0.97 1.17 0.78 0.77 
 10 دانشجویانهایییتواناتناسبمحتوابا 3.37 2.87 2.40 2.5 2.50 2.17 2.97 2.37 3.03 2.9 3.04 2.77
1.04 1.22 1.12 1.24 1.27 0.99 0.98 1.07 0.82 1.03 0.89 0.99 

قابلیتانطباقمحتواباتجربیاتقبلیدانشجویان 3.30 2.8 2.77 2.57 2.73 2.13 2.50 2.43 2.87 3.03 3.06 3 11 
1.08 0.94 0.85 1.25 1.19 0.97 0.89 1.11 0.93 1.04 1.06 1.02 
جامعهیهاارزشهمخوانیمحتوابافرهنگو 3.60 2.83 2.80 2.57 3.13 2.67 3.03 2.90 23.3 3.17 3.17 2.77 12 
1.38 1.29 1.28 1.13 1.26 1.18 1.15 1.00 1.22 1.16 0.95 0.97 
میانگین 3.32 2.79 2.34 2.47 2.69 2.28 2.73 2.34 3.20 3.18 3.05 2.75
0.63 0.94 0.69 1.15 0.91 0.73 0.67 0.68 0.50 0.58 0.59 0.61 
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 جدول در قابلتوجه نکته است. میانگینتمامی0گرفته یهاشاخصایناستکه درمحتوا

دروسمدی )کد 1ریتروستایی )کد مدیریتشهری ،)6 هاییهنظر(، )کد اصول(0مشاوره

 )کد مشاوره و )4راهنمایی جامعه معیار میانگین از )0 تریینپا( است. بوده این،عالوه بر

0هاییفردیهاشاخص ،0 ،4 ،6 ،7 ،1 20تا کد در شاخص2بیشترینمیانگینرا های و

0هاییفردهای داراهستند.همچنینشاخص22ینمیانگینرادرکدبیشتر1و0،5هاییفرد

کمترینمیانگینرادرکد20و6هاییفردیهاشاخص،0کمترینمیانگینرادرکد1و5،7تا

داراهستند.22کمترینمیانگینرادرکد22و2،1هاییفردیهاشاخصو4



علومانسانیدردانشگاهیهارشتهتوایمطلوبدرمحیهاشاخصمیزانتوجهبه: 3ال ؤس

موردمطالعهچهمیزاناست؟

یهارشتهدرسودرمحتواییاددهیویادگیرییهاشاخصنظراتدانشجویاننسبتبه

.ارائهگردیدهاست4درجدولمختلفدردانشگاهموردمطالعه

یافته جدول در مندرج آن4های گویای تمامی هاشاخصاستمیانگین یهارشتهدر

روان (0ازمیانگینفرضیجامعه)تریینپاشهرییزیربرنامهروستاییویزیربرنامهشناسی،

است .بوده براین، 2هاییفردیهاشاخصعالوه ،0 ،4 ،5 ،7 در1، بیشترینمیانگینرا

علومتربیتیبیشترینمیانگینرادررشته20تا1و6هاییفردیهاشاخصرشتهحقوقو

دررشته2رادررشتهمدیریتدولتیداراهستند.همچنینشاخصردیف0وشاخصردیف

یزیربرنامه 0هاییفردیهاشاخصروستایی، ،1 ،22 رشته22و در کمترینمیانگینرا

یزیربرنامه و 0هاییفردیهاشاخصشهری 7تا رشته20، در را میانگین کمترین

دررشتهحقوقمیانگینراداراهستند.1اخصردیفشناسیوشروان
 

محتوایمطلوبدردانشگاهموردمطالعهچهمیزاناست؟یهاشاخصمیزانتوجهبه: 1سؤال 

برحسبیهاشاخصمقایسهمیانگیننمراتگروهیتکtنتایجتوصیفیآزمون محتوا

ارائهشدهاست.5(درجدول0دانشگاهموردمطالعهباتوجهبهنمرهمالک)

بافرهنگودهدیمنشان5نتایجمندرجدرجدول یهاارزششاخصهمخوانیمحتوا

نیازهایبازارکاروجامعه11/0جامعهدارایباالترینمیانگین) با (وشاخصتناسبمحتوا

طوروبه0،0،5،1،1،22،22هاییفردیها(بودهاست.شاخص52/0دارایکمترینمیانگین)

 اطمینان سطح در محتوا شاخصP<2222/2کلی 4هاییفردیها، اطمینان7و سطح  در
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Table4. The descriptive table of content indices based on different fields2مختلفیهارشتهمحتوابرحسبیهاشاخص.جدولتوصیفی4جدول

Management 

 مديريت
Law 

 حقوق
Rural Development 

روستايی يزیر برنامه  
Urban Development 

 شهری يزیر برنامه
Psychology 

 روانشناسی
Education 

 The Indices of content علوم تربيتی
 محتوا یها شاخص

N
u

m
b

er
 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M2 (SD)3 
تناسببانیازهاوانتظاراتدانشجویان (0.90)2.97 (0.96)2.50 (1.09)2.97 (1.17)2.32 (1.27)3.08 (1.19)2.72 1 

تناسبمحتوابانیازهایبازارکاروجامعه (1.04)2.78 (0.94)2.17 (1.10)2.07 (1.25)2.45 (1.25)2.80 (1.17)2.81 2 
یافتهتصاصمتناسبباوزنواحداخمحتواارائه (0.95)3.03 (0.97)2.27 (1.04)2.47 (1.09)2.30 (0.98)3.15 (1.09)2.87 3 
محتواوموضوعاتگستردگیوتنوع (1.00)3.07 (1.04)2.45 (0.93)2.63 (1.11)2.65 (1.12)3.25 (1.14)2.95 4 
کاربردیبودنمحتوا (0.91)2.98 (0.95)2.28 (096)2.55 (1.15)2.47 (1.07)3.15 (0.96)2.90 5 
یقبودنمحتوایارائهشدهعم (1.04)3.20 (1.02)2.51 (0.79)2.67 (0.98)2.55 (0.99)3.18 (1.04)3.15 6 
مطابقتمحتوابااهدافدرس (0.98)3.18 (0.86)2.41 (0.96)2.75 (0.94)2.55 (1.06)3.33 (1.17)2.80 7 
روزبودنبراساستغییراتعلمیوفناوریبه (1.08)2.90 (1.05)2.20 (0.92)2.13 (1.18)2.6 (1.29)3.22 (1.05)2.97 8 
ارتباطمنطقیومنظمبینمحتوایدروسمختلفرشته (0.88)3.17 (1.09)2.52 (1.02)2.38 (1.15)2.45 (1.19)2.37 (1.09)2.75 9 
دانشجویانهایییتواناتناسبمحتوابا (0.97)3.12 (0.92)2.45 (1.03)2.33 (1.17)2.67 (1.18)2.97 (1.14)2.92 10 
قابلیتانطباقمحتواباتجربیاتقبلیدانشجویان (1.06)3.05 (0.98)2.67 (1.04)2.43 (1.08)2.47 (1.06)2.95 (1.10)3.03 11 
جامعهیهاارزشهمخوانیمحتوابافرهنگو (1.02)3.22 (1.18)2.68 (1.10)2.90 (1.22)2.97 (1.20)3.19 (1.81)2.90 12 
یانگینم (0.66)3.05 (0.54)2.41 (0.70)2.48 (0.85)2.54 (0.95)3.19 (0.81)2.9
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 meanمخففمیانگین-0

 .رندفاصلهدا مقدارمتوسط هاچهمقدارازطورمیانگیندادهدهدبه)انحرافمعیار(:نشانمیstandard deviationمخفف-0

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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محتوایهاشاخصمقایسهمیانگیننمراتگروهیتکt.نتایجتوصیفیآزمون5جدول
Table5. The results of the single-sample t-test compare the mean scores of the content 

indicators 
95% Confidence 
 Interval of the 

Difference 
Mean 

Difference Sig t SD mean 
The Indices of content 

 محتوا یها شاخص

N
u

m
b

er
 Upper Lower 

-0.25 -0.48 -0.37 0.043 -2.029 1.14 2.63 1 تناسببانیازهاوانتظاراتدانشجویان
-0.37 -0.61 -0.49 0.0001 -7.94 1.17 2.51 تناسبمحتوابانیازهایبازارکاروجامعه 2

-0.20 -0.43 -0.32 0.0001 -5.615 1.08 2.68
ارائهمحتوامتناسبباوزنواحد

یافتهاختصاص 3

-0.05 -0.28 -0.17 0.004 -2.89 1.09 2.83 تنوعوگستردگیموضوعاتومحتوا 4
-0.16 -0.38 -0.28 0.0001 -5.03 1.05 2.72 کاربردیبودنمحتوا 5
-0.01 -0.23 -0.12 0.023 -2.29 1.01 2.88 شدهعمیقبودنمحتوایارائه 6
-0.05 -0.27 -0.16 0.004 -2.91 1.05 2.84 مطابقتمحتوابااهدافدرس 7
-0.21 -0.45 -0.33 0.0001 -5.37 1.68 2.67 روزبودنبراساستغییراتعلمیوفناوریبه 8

-0.11 -0.34 -0.23 0.0001 -3.804 1.36 2.77
ارتباطمنطقیومنظمبینمحتوایدروس

مختلفرشته 9

-0.14 -0.37 -0.26 0.0001 -4.433 1.11 2.74 دانشجویانهایییتواناتناسبمحتوابا 10
-0.12 -0.34 -0.23 0.0001 -4.091 1.08 2.77 قابلیتانطباقمحتواباتجربیاتقبلیدانشجویان 11
-0.11 -0.13 -0.01 0.859 -0.177 1.19 2.99 جامعهیهاارزشهمخوانیمحتوابافرهنگو 12
-0.15 -0.32 -0.24 0.0001 -5.515 0.82 2.76 میانگین



22/2>P25/2درسطحاطمینان6و2هاییفردیها،شاخص>Pمعناداربودهوشاخصردیف،

درصد15درسطحاطمینان20 است. قابلتوجهدرجدولمعنادارنبوده ایناستکه4نکته

 تراست.یینپا(0فرضیجامعه)یمحتواازمیانگینهاشاخصمیانگینتمامی

یهارشتهآیابیننظراتدانشجویاندرموردمیزانتوجهبهمحتوایمطلوببرحسب:2سؤال 

علومانسانیدردانشگاهموردمطالعهتفاوتمعناداریوجوددارد؟

 داریاثرمتغیررشتهمعنییبررسبراینتایجآزمونتحلیلواریانسچندمتغیریمانوا درها

ویلکز)محتوایهامیزانکاربردشاخص میزانالمبدا به توجه با (،661/2حاکیازآناستکه

(027/0=F(،)277/2=Eta2)(2222/2وسطحمعناداریبهدستآمده= Pتفاوتمعناداری،)

برایبررسیاختالفمعناداریبینهارشتهبین دارد. آزمونهارشتهوجود تحلیلیمختلفاز

 قابلمشاهدهاست.6استفادهگردیدهشدهکهنتایجآندرجدولاریانسچندمتغیریمانواو

علومتربیتی،یهاگویایآناستکهمیانگینششگروهرشته6هایحاصلازجدولیافته

برنامه برنامهیزیرروانشناسی، حقوقومدیریتدولتیدرمیزانکاربردیزیرشهری،  روستایی،

 وP>2222/2درسطحمیانگینکلطورکلیوبه22تا2هاییفازجملهردمحتوایهاشاخص
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تحلیلواریانسچندمتغیریمانواآزموننتایج.6جدول
Table6. The results of the Multi-variable variation analysis in Manova 

Sig F df2 df1 مجموع مجذورا ت 
sum square 

 محتوا یها شاخص
The Indices of content  

تناسببانیازهاوانتظاراتدانشجویان 35.73 5 354 5/804 0/0001 1
تناسبمحتوابانیازهایبازارکاروجامعه 33.66 5 354 5.22 0.0001 2
یافتهمتناسبباوزنواحداختصاصمحتواارائه 44.48 5 354 8.425 0.0001 3
محتواوموضوعاتگستردگیوتنوع 27.73 5 354 4.881 0.0001 4
کاربردیبودنمحتوا 34.22 5 354 6.73 0.0001 5
عمیقبودنمحتوایارائهشده 33.22 5 354 7.013 0.0001 6
مطابقتمحتوابااهدافدرس 38.06 5 354 7.513 0.0001 7
روزبودنبراساستغییراتعلمیوفناوریبه 57.21 5 354 9.367 0.0001 8
ارتباطمنطقیومنظمبینمحتوایدروسمختلفرشته 49.79 5 354 8.524 0.0001 9
دانشجویانهایییتواناتناسبمحتوابا 28.76 5 354 4.963 0.0001 10
قابلیتانطباقمحتواباتجربیاتقبلیدانشجویان 23.77 5 354 4.242 0.0001 11
جامعهیهاارزشرهنگوهمخوانیمحتواباف 11.92 5 354 1.702 0.133 12
0.0001 11.2 354 5 32.8 Meanیانگینم



همخوانیمحتوابافرهنگوشاخصمعناداربودهاست.همچنیندرP>22/2درسطح22ردیف

15هادرسطحاطمیناناینگروهمیانگینجامعهتفاوتمعناداریبایکدیگرنداشتهویهاارزش

هممشابههستند. تفاوتمعناداریبرایآنکهمشخصگردددرکدامرشتهدرادامهدرصدبا ها

شدهاستارائه7ونتایجآندرجدولاستفادهگابریلوجودداردازآزمونتعقیبی

هاییافته جدول در 7مندرج دهدیمنشان که تفاوت بیشترین بین یهارشتهمیانگین

علومیهارشتهرینتفاوتمیانگینبینوکمت1شهریوحقوقدرشاخصردیفیزیربرنامه

وجوددارد.6شهریدرشاخصردیفیزیربرنامهتربیتیو


آیابیننظراتدانشجویاندرموردمیزانتوجهبهمحتوایمطلوببرحسبجنسیت:2سؤال 

دردانشگاهموردمطالعهتفاوتمعناداریوجوددارد؟

نتایجآزمونتحلیلواریانسچندمتغیریم درجنسیتداریاثرمتغیرمعنییبررسبرایانوا

 ویلکز)محتوایهاشاخصمیزانکاربرد میزانالمبدا به توجه با (،106/2حاکیازآناستکه

(221/0=F(،)274/2=Eta2)هوسطحمعناداریب(220/2دستآمده=Pتفاوتمعناداریبین،)

برایبررسیاختالفمعنادا تحلیلآزمونریبیندانشجویانزنومردازجنسیتوجوددارد.
 قابلمشاهدهاست.1استفادهگردیدهشدهکهنتایجآندرجدولواریانسچندمتغیریمانوا

 گویایآناستمیانگیندوگروهمردوزندرمیزانکاربرد1هایحاصلازجدولیافته
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مختلفیهارشتهجهبهباتومحتوایهاشاخصآزمونتعقیبیگابریلدر.7جدول
Table7. Gabriel post hoc test in content indicators based on different fields 

The difference between the average groups an Sig 
 و سطح معناداری ها گروهتفاو ت بين ميانگين 

The Indices of 
content 
محتوا یها شاخص  

 

Education & Psychology (0/62*), Education & Urban Development 
(0/72*), Psychology with Law (-0/83**), Urban Development with 
law (-0/62*), Rural Development with law (-0/77**), 

تناسببانیازهاو
 1 انتظاراتدانشجویان

Education & Psychology (0/62*), Education & Urban Development 
(0/72*), Psychology with Law (-0/63**), Urban Development with 
law (-0/73*), **), Urban Development with Management (-0/73*), 

تناسبمحتوابانیازهای
 2 بازارکاروجامعه

Education & Psychology (0/77**), Education & Urban Development 
(0/57*), Psychology with Law (-0/88***), Urban Development with law 
(-0/68*), Rural Development with law (-0/85*), Education with Rural 
Development (0/73**), Rural Development with Management(-0/57*) 

متناسببامحتواارائه
وزنواحد
یافتهاختصاص  

3 

Education & Psychology (0/62**), Psychology with Law (-0/8**), Urban 
Development with law (-0/62*), Rural Development with law (-0/6*), 

گستردگیوتنوع
محتواوموضوعات  4 

Education & Psychology (0/7**), Psychology with Law (-0/87**), Rural 
Development with law (-0/68**), Psychology with Management (-0/62*), 

 5 کاربردیبودنمحتوا
Education & Psychology (0/68**), Education & Urban Development 
(0/53*), Psychology with Law (-0/67**), Urban Development with 
law (-0/52*), Rural Development with law (-0/63**), Education with 
Rural Development (0/65*), Psychology with Management (-0/63*), 

عمیقبودنمحتوایارائه
 شده

6 

Education & Psychology (0/77*), Psychology with Law (-0/92**), 
Urban Development with law (-0/58*), Rural Development with law 
(0/78***), Education with Rural Development (0/63**), 

محتوابااهدافمطابقت
 7 درس

Education & Psychology (0/7**), Education & Urban Development 
(0/77*), Psychology with Law (-1/01**), Urban Development with law (-
1/08***), Rural Development with law (-0/62*), Urban Development with 
Management (-0/83***), Psychology with Management (-0/8**), 

روزبودنبراساسبه
 8 تغییراتعلمیوفناوری

Education & Psychology (0/65*), Education & Urban Development 
(0/78**), Psychology with Law (-0/85**), Urban Development with 
law (-0/98***), Rural Development with law (0/92***), Education 
with Rural Development (0/72**), 

ارتباطمنطقیومنظم
بینمحتوایدروس

 مختلفرشته
9 

Education & Psychology (0/67*), Education & Urban Development 
(0/78**), Urban Development with law (-0/78**), Urban 
Development with Management (-0/58*), 

باتناسبمحتوا
دانشجویانهایییتوانا  10 

Education & Urban Development (0/62*), Urban Development with 
Management (-0/6*), Education with Rural Development (0/58*), 
Rural Development with Management(-0/57*) 

انطباقمحتوابایتقابل
 11 تجربیاتقبلیدانشجویان



درسطح1و0هاییفردیهاشاخصبهجزءهاشاخصدرتمامیحتوادرسمیهاشاخص

کهدهدیمنشانهایافتههمچنینمعناداربودهاست.P<25/2وP،22/2>P<222/2اطمینان

تمامی در مرد دانشجویان هاشاخصمیانگینگروه میانگیندانشجویان بودههازناز بیشتر

از1شاخصردیفبهجزءهاشاخصانشجویانمرددرتمامیاست.عالوهبراین،میانگیند

( جامعه فرضی 0میانگین میانگین که حالی در بوده، باالتر هازن( تمامی ازهاشاخصدر

بودهاست.تریینپامیانگینفرضیجامعه
 

گيریبحث و نتيجه
 محتواشاملیهاشاخصترینشوندگانمهمنتایجسؤالاولپژوهشنشاندادازمنظرمصاحبه
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تحلیلواریانسچندمتغیریمانواآزموننتایج.1جدول
Table8. The results of the Multi-variable variation analysis in Manova 

Sig F df2 df1 sum  
square 

The mean of 
Woman The mean 

of men 
The Indices of content 

 محتوا یها شاخص

0/0001 13/9 358 1 35/73 2/53 3/11 تناسببانیازهاوانتظارات
دانشجویان 1

0/023 5/24 358 1 33/66 2/44 2/81  تناسبمحتوابانیازهای
بازارکاروجامعه 2

0/228 1/46 358 1 44/48 2/65 2/83  متناسببامحتواارائه
یافتهوزنواحداختصاص 3

0/026 5/01 358 1 27/73 2/77 3/11 وموضوعاتستردگیگوتنوع
محتوا 4

0/0001 10/9 358 1 34/22 2/63 3/11 یبودنمحتواکاربرد 5
0/002 7/4 358 1 33/22 2/81 3/19 عمیقبودنمحتوایارائهشده 6
0/003 8/75 358 1 38/06 2/76 3/19 مطابقتمحتوابااهدافدرس 7

0/0001 10/55 358 1 57/21 2/58 3/09  اساسروزبودنبربه
تغییراتعلمیوفناوری 8

0/127 2/34 358 1 49/79 2/73 2/97 ارتباطمنطقیومنظمبین
محتوایدروسمختلفرشته 9

0/0001 10/4 358 1 28/76 2/65 3/14 هایییتواناتناسبمحتوابا
10 دانشجویان

0/031 4/7 358 1 23/77 2/71 3/03 انطباقمحتواباتجربیاتیتقابل
دانشجویانقبلی 11

0/031 4/7 358 1 11/92 2/98 3/01 همخوانیمحتوابافرهنگو
جامعهیهاارزش 12

0/002 9/85 358 1 32/8 2/70 3/05 یانگینم
 

 ;Yarmohammadian, 2014)هاپژوهشاست.اینمواردبانتایجدوازدهمقولهمندرجدرجداول

Maleki, 2013; Osula et al., 2017; Zhou, 2016; Eslami & Khademi, 2015; Ma et al.,  
 

2017; Purwanto & Ardriyati, 2013; Cosmin, 2013; Lenburg et al., 2009; Slattery & 

Carlson, 2005.ازجدیدترینکهدانشجویانشودیممتنوعبودنمحتوامنجر(همخوانیدارد

 وشوندمندبهرهمحتوا اگرآنانمنحصربهفردایهیژگیووتجارببهنیازها، پاسخدادهشود.

،ترجالبخودونیازهایبازارکاررادرککنندشرایطآموزشییهاآموختهدانشجویانارتباطمیان

تریجمه رشدتکنولوژیموجبشودیمترجذابو جهانیناشیاز تغییراتآنیو تاشودیم.

یزندگیانتخابشود.عالوهبراین،استادانبایدمحتوادرهررشتهعلمیباتوجهبهشرایطواقع

اعتقادداردمحتوایHarlen(2015نگاهتلفیقیویکپارچهنسبتبهمحتوایدروسداشتهباشند.)

مجموعهکمککردتااستادانوفاقدانسجامبرایدانشجویانمنفعتیندارندبلکهبایدبهتکهتکه

تدوینویاگونهلرابهدانشجویانارائهدهند.محتوابایدبهازمحتوایمنسجموکامیاگسترده

بهسمت تغییرراکسبهاییتصالحهدایتکندکههایییتقابلطراحیشودتادانشجویانرا



 917 …انی انس علوم های رشتهمحتوای مطلوب برای دروس  های شاخصشناسايی 

 دانش، انواع ارائه با که بدینگونه هامهارتنمایند؛ هانگرش، برایهاارزشو را دانشجویان ،

نیازهایالتحصفارغنمایندوبتوانندپساززندگیبهتردرآیندهآماده یلیدربازارکاروجامعه،

دانشجویانرادردرکوفهمآنکمککندوبهتواندیمبودنمحتواخودرابرطرفکنند.عمیق

(2013دهدتابتواندفراترازتجربهخودبهدانشغنیدستپیداکنند.بهاعتقاد)هاییییتواناهاآن

Young،دسترسیبهدانشتخصصیبایدحقهمهدانشجویانباشدودانشگاهوظیفهدارددانشجویان

معتقدهستندوقتیدانشجویانFullan et al(2018)رادردستیابیبهآنکمکنماید.عالوهبراین

 چالشقرار مورد واقعی دنیای مشکالت توانندیمگیرندیمبا طریق بریهاآموزشاز مبتنی

 ودراینصورتیادگیریعمیقرخخواهدداد.کنندراجذبیارشتهوهش،محتوایبینپژ

،روشیستدریهاروشنتایجسؤاالتدوموچهارمپژوهشنشاندادمیانگینکلیدروس

تحقیقدرحقوقومدیریتتوسعهباالترازنمرهمالکبودهاست؛اگرچهنتایجحاکیازآنبودکه

تمامدروسدردانشگاهمطلوبنبودهونیازبهتوجهبیشتریدارد.محتواییاهشاخصمیانگین

گفتبینوضعیتموجودتوجهبهمحتوایدروسبانمرهمالکازدیدگاهتوانیمدرتفسیرنتایج

دانشجویانشکافوجودداردودانشجویانرضایتازمحتوایارائهشدهندارند.شایدبتوانگفت

تغییرنیازهاومنسوخشدناطالعاتورغمیعلوضعیتموجودفعلیایناستکهیکیازدالیل

هنوزازمحتوایثابتجهتارائهبهدانشجویانهادانشگاهدانشونوبودنبرخیازمشاغل،در

ارائهمحتوایثابتبهدانشجویانبهعمیقنمودندانشوکنندیماستفاده یشغلیآناندهجهت.

برایکسبدانشجدیدوجستجویکندینمکمک نوینعلمترغیبهاییافتهودانشجویانرا

براینیرویانسانیونیازهای کار ارائهمحتوایمتنوعومنعطفبهتقاضایبازار نخواهدکرد.

داد. خواهد پاسخ جامعه این، بر تواندیمعالوه ارائه خالقیتدانشجویان، نوین،هاییدهادر

هاییستگیشابودندانشجویان،کنجکاوبودنوروحیهپژوهشگریآنان،پرورشپرورشچندبعدی

 به بخشیدن تنوع یادگیری، چگونگی یادگیری، تداوم برای نمودنهایتوانمندالزم شکوفا ،

یادگیریوکسب انگیزه استاداننبایدبهجزواتتأثنرمیهامهارتاستعدادها، لذا باشد. یرگذار

روزدرحالجستجویودربرابرتغییراتمقاومتنشاندهندبلکهبایدروزبهقدیمیبسندهکنند

بهسمتاستفادهازجابهمحتواینوونوینباشندو یتأکیدصرفبریکمنبع،دانشجویانرا

نتایجهاییافته Carria (2007و)Diamond(2010)مطالعاتنوینومنابعمتعددهدایتنماید.

بهتنوعنیازهایدانشجویاناستیدهپاسخستکهآنچهآموزشعالیبهآننیازداردحاکیازآنا

اشارهکرداینتوانیم،ازدالیلیدیگریکهعالوهبهخواهدبود.یرپذامکانکهبامتنوعبودنمحتوا
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درسیچشمگیرنبودهوبهنظراتآنانتوجهییهابرنامهاستکهنقشدانشجویاندربازنگری

نقاطضعفآنبرای شود انتخابمحتوایدرسشنیده اگرصدایدانشجویاندر است. نشده

نتایجمطالعه)یهاسالدانشجویان 2015بعدیبرطرفخواهدشد. )Brooman et alنشانداد

مشارکتفعالدانشجویانرادرطراحیشوندیمکهصدایدانشجویانرابهخوبیییهادانشگاه

گردد.عالوهبرتریجراوبایددرکشورماایننقشکنندیمهعنوانیکمنفعتتلقیبرنامهدرسیب

یربیشتریتأث«گویندیمدانشجویانآنچهتغییربراساس»معتقدهستندBrooman et al(2015این)

چالش به عملیادگیریرا بلندمدتتدریسو مفاهیم و دارد نتایجآنان )کشدیمدر .2009)

Lattuca &  Starkتالش،انگیزهواهدافدانشجویانبرچگونگیتدوینهاییتوانااعتقاددارند،

تأثبرنامهدرسی استادانهنگامگذاردیمیر برخیاز تنها اگرچهدرعمل، یزیوطراحیربرنامه،

 .دهندیمدانشجویانراموردتوجهقرارهاییتقابلمندنظامبرنامهدرسیبهصورت

میانگینکلینتایج دردورشتهیهاشاخصسؤاالتسوموپنجمپژوهشنشانداد محتوا

بودهاست؛اگرچهتریینپاهارشتهعلومتربیتیوحقوقباالترازمیانگینفرضیجامعهودرسایر

علومیهارشتهمحتوادارد.دانشجویانیهاشاخصنتایجحاکیازپایینبودنوضعیتتوجهبه

محتوارادرتدوینوطراحیمحتوادروسنمونهپژوهشیهاشاخصقدندکهاستادانانسانیمعت

موردمطالعهنتوانستهکنندینمرعایت ایننتایجحاکیازآناستکهدانشگاه بهعبارتیدیگر، .

دردروسموردمطالعهموفقعملکند؛ایندرحالیاستکهشواهدهاشاخصاستدرارتباطبا

(بیانگراینYarmohammadian, 2014; Maleki, 2013; Osula et al, 2017; Zhou, 2016)یتجرب

رعایت یادگیرییهاشاخصاستکه یاددهیو افزایشکیفیتیلتسهتواندیممحتوای کننده

 ایننقصانرا دانست.توانیمیادگیریباشد. نیازهایکشور توجهکمبهدانشبومیو ناشیاز

یعالوهبراستفادهازدانشکشورهایدیگر،بایدازمحتواییکهتوسطمتخصصاناعضایهیئتعلم

بهرهببرند.عالوهبراین،استادانبایدنیازهایبازارکاروجامعهوگرددیموخبرگانکشورتدوین

دالیلدیگر از تدویننمایند. طراحیو را تشخیصدهندسپسمحتوا انتظاراتدانشجویانرا

نتوایم کرد. اشاره محتوا ضعیفبرخیاستادانجهتتولید انگیزه رکناصلیپیشرفتهربه

یاجامعه نتایجپژوهشاستانگیزه ندارند. افرادبدونانگیزهتوانیکگامبرداشتنبهجلورا .

(Azizi, 2008)اعضایهیئتعلمیازعللکیفیتنامناسبتحصیالتانگیزگییبنشاندادکه

 دانشگاهی دالیل از است. انسانی علوم انگیزگییبدر وجودتوانیماستادان چون مسائلی به

ناآشناییآنانبادرسیکهتدریس (،اشتغالزیادبهییگراتخصص)عدمکندیماستادانکمکار،
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اجراییاشارهکرد.استادانیکهسنباالییدارندبازدهیالزمرابراییهاپستکارهایپژوهشیو

کمدمحتواتولی پژوهشیاستادانباعثیهادغدغه.عالوهبراین،حوصلههستندندارندوعموماً

هادرراستایکهفرصتمطالعهوکسبدانشواطالعاتبروزراازآنانربودهوتالشآنشودیم

افزایشوتقویتامتیازاتپژوهشیخودباشد.درحالیکهآموزشیکفرایندپیچیدهاستکه

درموردآنمنجربههدررفتنسرمایهانسانییانگارسهلکناستعدمتوجهبهآنیاهرگونهمم

محتواییاددهیویادگیریازدیدگاهدانشجویانپسرویهاشاخصهمچنینمقایسهنتایجشود.

،معناداربودهاست.1و0یهاشاخصبهجزءهاشاخص(نشاندادتمامی6دختر)نتایجسؤال

یهاشاخصشاخصبهمیزانمتفاوتیودر22نبدینمعناستکهدانشجویاندختروپسردرای

اختصاص واحد وزن متناسببا محتوا یافتهارائه بینمحتوایدروسو منظم و ارتباطمنطقی

 توجهدارند.هاشاخصبهمیزانیکسانیاعتقاددارنددانشگاهبهاینمختلفرشته

تظاراتدانشجویانمنجربهایجادمهارتدردانشجویانبرایدستیابیبهتوجهبهنیازهاوان

وورودبهبازارکاروفرایندیادگیریراتسهیلشودیماهدافوشناساییتحوالتومسائلآینده

بایدبررشد،خالقیتوپیشرفتدانشجویانتمرکزداشتهباشد؛بدینگونهکهبه.کندیم محتوا

آییتوانا های توسعه و کار بازار و جامعه در جدی حضور برای وهامهارتنان زندگی ی

بایدنظرانصاحبگرچهیشغلیخودتوجهنماید.هامهارت برایشناسایینیازهایدانشجویان،

 صورتیکه در بگذارند. جایآنان را راهمتاییبهاییژگیوتوانندینمهاآنخود دانشجویان

یمدنظردانشجومدارلذاجهتافزایشوارتقاءکیفیتبایدتوجهبهرشدکاملدرککنند.طوربه

بدینمعناکهازنظراتوپیشنهاداتدانشجویاننیزدرهنگامتدوینمحتوایبرنامه قراربگیرد؛

 و دانشگاه هاییزیربرنامهدرسی پیشنهاد کلی طور به شود. استفاده صدایشودیمآموزشی

ارجیدرطراحیوتدوینمحتوایدروسشنیدهشودواستفادهازصدایداخلیوخنفعانیذ

تواندیمهاآن جمله از دهد. ارائه انتظاراتخود از پژوهش،هاییتمحدودبینشیروشنگرانه

علومانسانیاست.مشخصنیستیهارشتهمحدودبودنجامعهآماریدربخشکمیپژوهشبه

دارند.لذادرتعمیمنتایجیهاشاخصهیویادگیریمطلوبچهمحتواییاددهارشتهکهدرسایر

اینپژوهشدردروسشودیمبایداحتیاطکرد.درپایانپیشنهادهارشتهپژوهشحاضربهسایر

یهارشته پزشکیو علوم مهندسی، فنیو دکترییهادورهعلوم و تحصیلیکارشناسیارشد

 صورتپذیرد.
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نويسنده مشارکت سهم م: جمعچارچوبتدوین فرانیباقرصطفی ،هادادهتحلیل،هادادهآورینظری،
 احمدرضادکترمقالهرابرعهدهداشت.نگارشوهاافتهی،گزارشهاآنتفسیروبسطوهاافتهیازیریگجهینت

یریگهجینت،ویرایش،تجزیهوتحلیلمحتواوکلیچارچوبیزیربرنامهنصراصفهانی)نویسندهمسئول(
نهاییرابرعهدهداشتند.دکترمحمدرضاآهنچیانمشاورهرسالهوبررسیانتقادیرابرعهدهداشتند.

همهازراخودتشکرمراتبنویسنده:سپاسگزاری و درمشورتونقدباکهدانشجویانیاساتید
.داردیماعالم،اندبودهمؤثرپژوهشاینتکمیل
.نداردوجودمنافعیتعارضنوعهیچمقالهایندرکهکندمیاناذعنویسنده:منافع تضاد
مالیحمایتگونهچیهآنانجامبرایواستشدهپژوهشگرانجامهزینهباپژوهشاین:مالی منابع

 .استنشدهدریافت
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