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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،ارزشیابی عناصر برنامه درسی هرود  تحصی تال ت مک یلی اگشناد ه ش  زاری ببببب ب بببببببر اس سا

یور ک در   

آموزش مادام العمر بود .روش پژوهش ،توصیفی  -پیما شی ی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره صحت ی تال
مکت یلی دان گش اه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری فداصت ی طبقهههای نس ادعت یتب د     443دان ختنا وجش اب
شدند .ابزار پژوهش ،مقیاس برنامه درسی آموزش مادام العمر م راکمه و یدمح ا  ن (( ((( ،)5931ب نآ ییاور هک دو
استفاده از روش لحت یل گویه و لحت یل عامل تاییدی انجام شد .جهت
استفاده شد که ضرایب به دست

اب    

یعت ی  ن پ یا ایی ن  ی زا ز    ض ير ببب آلفا ييي كرونب خا

هن رصانع رد هدمآ سرد همانرب هناگ ی        ./29و در ابع رصانع هناگ هدجه دا      ./ 94

میباشد .جهت تجزیه و لحت یل دادهها از آمار استنباطی لحت یل واریانس اندازه گیری مکرر ،آزمون تعقیبی بونفرونی.
آزمون تی تک نمونهههای ،و از ن اهرازفا مر ی     SPSS 21و  LISREL 8.8اس هدافت دش  ... ..نت جیا

ن  :هک داد ناش از   

دیدگاه دانشجویان صحت یالت مکت یلی دان گش اه شیراز ،باالتر نی میزان گرایش به مادام الع فده رصنع رد ندوب رم     
یباشد ..بی ارگ نازیم ن ی هب ش
برنامه درسی و پایینتر نی میزان در گرایش به عنصر ارزشیابی برنامه درسی م  یی یی

ادام م      

العمری دو بعد ماهیت و جهت گیری عناصر هدف و ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده تفاوت معناداری وج .دراد دو
نتر نی میزان را ب هب ه   
دانشجویان گروه هنر و معماری باالتر نی میزان گرایش به مادام العمری را به عنصر هدف و پایی 
عنصر محتوا اختصاص دادهاند .و از دیدگاه دانشجویان ارشد و دکتری دان گش اه شیراز ،بین میزان گ صانع شیار رر ررر نه
گانه برنامه درسی اجرا شده به مادام العمر بودن ،تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلید واژهها :ارزشیابی ،آموزش مادام العمر ،برنامه درسی ،تحصیالت تکمیلی
دریا تف

مقاله5931/6/ 12 :

پذیرش مقاله96 31/2/ 25 :

1

 .بر گرفته شده از رساله دکتری

3

 .دانشیار دانشكده علوم تربیتی و روانشناسي دانشگاه شیراز( ،نویسنده مسئول) m48r52@gmail.com

2
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مقدمه
امروزه با توجه به تغییر و حت ول در ابعاد مختلف زندگی ،انسانها با حجم انبوهی از اطالعات

مورد نیاز برای ادامه حیات مواجهاند .لذا در چنین محیطی ،تاکید از نظام آموزش رسمی به

آموزش مادام العمر ،1یعنی در کل چرخه زندگی فرد از گهواره تا گور ،تغییر یافته است (افضل
بکننده اهداف عمومی مانند عمومی
نیا ،اشکوه و ک لک وی .) 89 31 ،آموزش مادامالعمر تعقي 

لکننده توسعه و پ شي ر تف
سازی آموزش تسهي 

از يصحت ل بهکار است (م مح دی مهر و ه کم اران،

 .) 12 : 90 31با توجه به اینکه اجرای واقعی آموزش مادام العمر هنوز در مراحل اولیه خود باقی
مانده است و نقش برنامه درسی در ایجاد و توسعه ا نی نوع یادگیری چندان روشن نگردیده است

(پتی جم ،دی گرایتر و لو نی  ،) 200 8 ،2بنابرا نی نیازمند الت ش بسیاری از ذینفعان از ج لم ه آموزش

عالی به عنوان کی ی از ذینفع اصلی در ا نی فرآیند ،میباشیم .ا نی مهم میسر نخواهد شد جز از
طریق ارزیابی وضع موجود برنامههای درسی مراکز آموزشی از ج لم ه مراکز آموزش عالی بر
اساس مؤلفههای آموزش مادام العمر .با توجه به اینکه آموزش مجموعهای از رویدادهایی است

که یادگیری را تسهیل میکند (کناپر و کروپلی ،) 007 2 ،3و یادگیری نیز فرآیند تغییرات نسبتًاًا
دائم در رفتار است که در نتیجه تجربه به دست میآید (سیف .) 90 31 ،طیف وسیعی از
روشهای یادگیری در آموزش وجود دارد (کوچکی .) 91 31 ،اما آنچه قابل تأمل است ،ا نی
است که ا کت ا به انباشتههای دانش و اطالعات دوره م صخش ی از زندگی با عنوان دوره آموزشی
رسمی برای گذراندن مابقی عمر کافی نیست .از ا نی جهت ،نیازمند نوعی از آموزش میباشیم
که مت ام انواع یادگیری را در برگیرد و به آنها عمق ب شخ د تا میزان ماندگاری آن افزایش یابد
(احمدی توانا و ه کم اران .) 44 : 92 31 ،بنابرا نی پاسخ گویی به نیازهای اصلی و اساسی دوران
زندگی انسان منوط به داشتن نظامهای آموزشی ایده آل در مراکز آموزشی به ویژه مراکز
آموزش عالی میباشد ،و از ج لم ه ضروریات مراکز آموزش عالی ،تدو نی برنامه درسی کارآمد
است (کریستنسن و ارینگ .)11 20 ،4چالشی که انسان امروزی با آن روبرو است ،پدیدهای است
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که از آن تحت

عنوان انفجار اطالعات 1نام برده میشود که از ج لم ه آثار عمدهی ا نی

حت والت

میتوان به نابهنگامی توسعه دانش ،2پدیده به روز شدگی ،3عدم تناسب 4اشاره نمود (کینگ و

اشنایدر .) 248 : 1374 ،5به بیان تا لف ر ،) 1372 ( 6دنیای آینده به افراد کم سواد یا بی سواد نیاز ندارد

که کارهای کت راری انجام دهند ،به افرادی نیازمند است که بتوانند راه خویش را در محیطهای
تازه پیدا کنند .از ا نی رو آموزش مادام العمر از ج لم ه کلیدهای ورود به قرن بیست و کی م لت قی
شده و ضرورتی اجتناب ناپذیر جهت حل م الکش ت فوق است (مالحسینی و برخوردار.) 86 31 ،
درک و فهم اهداف آموزش مادام العمر ،از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بر ایدههای

"یادگیری برای بودن" و "جامعه یادگیرنده " مبتنی میباشد (اکوبال.) 117 - 107 :2 014 ،7

"یادگیری برای بودن" در برگیرنده فرآیند خودیابی و آگاهی از استعدادها و قابلیتها و نیز

کاستیها و نقاط ضعف است که افراد باید در مورد خود و دنیای خود بیشتر بدانند .جامعه
یادگیرنده که در آن یادگیرندگان در کارهای مختلف و یادگیری مشارکت میکنند نیز یک
جامعه پویای مداوم است (کریستنسن و ارینگ .)11 20 ،لذا آموزش عالی نیازمند الگویی خاصی
از برنامه درسی میباشد که در مت امی عناصر خود رو کی ردی مبتنی بر آموزش مادام العمر داشته
باشد .از این رو پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی و تبیین وضعیت موجود برنامههای درسی اجرا
شده در دورههای صحت یالت مکت یلی دان گش اه شیراز میباشد.
شهایی که در زمینه آموزش مادام العمر صورت پذیرفته ،پژوهشی
از ج لم ه قدیمیترین پژوه 
است ،با عنوان مقایسه آموزش سنتی و آموزش مادام العمر .زاکی ( ،) 59 :5 97 1در ا نی پژوهش
نشان داد که آموزش مادام العمر از آموزش رسمی معمولی ،متفاوت است ،بطور کی ه ا نی نوع
تهای آموزشی از طریق خواندن،
آموزش از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و فرص 
مطالعه و آموزش را توسعه میدهد .کلی و ه کم اران (  ،) 123 : 2001نیز در پژوهشی به ا نی نتیجه
دست یافتند که دان گش اه یادگیرنده مادامالعمر ،میداند که دانشجویان امروزی ،بندرت
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دانشجویان مت ام وقتی هستند که تنها بر روی آموزش مت رکز دارند .بارلت و چاز (  )3 : 2004در
پژوهشی با رو کی رد پیامدهای ناشی از آموزش مادام العمر در مراکز آموزش عالی ،نشان دادند
که آموزش مادام العمر در ایجاد توسعه پایدار تأثیر به سزایی دارد .همچنین فارست ( ) 007 2در
پژوهشی به ا نی نتیجه دست یا تف

که آموزش مادام العمر در صورتی کت امل مییابد که

دانشجویان بدانند چگونه بایستی یاد گیرند و آن را بکار بندند .فادیوا و ماچیزوکی (  ،)01 20در
پژوهشی نشان دادند که در اقتصاد و جامعه دانش محور ،توجیه آموزش مادامالعمر شامل تقو تی
تربیت شهروندی فعال است .نانگنا تف

و ه کم اران (  ،) 302 :21 20در پژوهشی نشان دادند که

دان کش دهها به طور آشکار و از طریق اهداف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی  -یادگیری و غیره،
یادگیری مادام العمر را در لف سفه آموزشی خود لحاظ کنند .بحاک (  ،)85 :21 20در پژوهشی
نشان داد که یادگیری با استفاده از رو کی رد چند سوادی به دانشجویان کمک کرده است تا چند
مهارت یادگیری مادام العمر را توسعه دهند .هاسکینز و فردر کی سون (  ،)31 20در پژوهش خود به
ا نی نتیجه دست یافتند که از ج لم ه عوامل مؤثر بر یادگیری مادام العمر در مدارس ،مقوله

"آموختن چگونه آموختن" میباشد .هید و فیلیپسن (  )5 :41 20در مطالعات خود نشان دادند که
تغییرات جمعیت شناسی ،اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته ،افراد را وادار میکند تا بیش از
تهای خود در طول دوران زندگی ادامه دهند .هار گی ان (: 201 6
پیش به یادگیری و توسعه مهار 
 ،)6در پژوهشی نشان داد که بزرگساالنی که صحت یالت بیشتر ،درآمد باالتر و دسترسی بیشتری
یهای اینترنتی دارند ،بیشتر در اکوسیستم آموزش مادام العمر و استفاده از فناوری
به فناور 
اطالعات برای هدا تی

دنیا ،مشارکت دارند (هار گی ان .)6 :61 20 ،نتا جی حاصل از ا نی پژوهش

کر می ی و ه کم اران ( ،) 184 -361 :5831نشان میدهد که مراکز مشاوره برنامه درسی باید
خدمات خود را با رو کی رد یادگیری مادام العمر ارائه نمایند .حیدری ه تم

آبادی ،موسی پور و

حری ( ،) 86 31در پژوهشی نشان دادند که دانش آموزان از سالهای اول صحت یل باید به مهارت
سواد اطالعاتی در راستای رسیدن به یادگیری مادام العمر مجهز شوند .حسینی خواه ( ،) 87 31در
پژوهشی نشان داد که مراکز آموزشی جهت دستیابی به یادگیری مادام العمر ،باید هم راستا با
تغییرات سریع دنیای حاضر که عصر کت نولوژی و پیشر تف

است ،گام بردارد .پورشافعی (: 89 31

شهای تدریس ،از اهم راهکارهایی است که
 ،)7نیز در پژوهشی مشابه نشان داد که حت ول در رو 
یتواند ،یادگیری مادام العمر را توسعه و تعمیق ب شخ د .م مح دی مهر و ه کم اران (، 90 31
م 

:ب
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 ،) 12در پژوهش خود نشان دادند که آگاهی و نگرش به پويايی علم و مهارت يادگيری خود
راهبر ،به عنوان شايستگیهای مورد نياز برای فراگیران عمومی جهت يادگيری مادامالعمر
میباشند .م کل ی و ه کم اران ( ،)72 : 91 31در پژوهشی به ا نی نتیجه دست یافتند که آموزش مادام
العمر ذیل یادگیری مساله محور ،حت قق مییابد .همچنین نصیری ،جعفری و خزائی ( ،) 92 31در
پژوهشی دریافتند که یادگیری مادام العمر بر یادگیری مت رکز دارد که فرد از گهواره تا گور از
طریق تجاربی سازمان یافته یا اتفاقی ،رسمی یا غیررسمی به دست میآورد .پورهادی و محب
حسینی ( ،) 94 31در تهیه گزارشی از “کرسی یونسکو ،دریافتند که اگر فرهنگ جامعه پذیرای
یادگیری مادامالعمر نباشد ،اقدامات در ا نی زمینه به نتیجه نخواهد رسید.
شهای فوق نشان میدهد که برنامه درسی با رو کی رد آموزش مادام العمر در حوزه تعلیم و
پژوه 
تربیت ،نه تنها در جامعه ما ب کل ه در سایر جوامع ،نادیده گرفته شده است .لذا آموزش عالی
نیازمند الگویی خاص و ویژه از برنامه درسی میباشد که در مت امی عناصر خود (اهداف ،محتوا،
راهبردهای یادهی -یادگیری ،مواد و منابع آموزشی ،فعالیتهای یادگیری فراگیر ،زمان
آموزش ،فضای آموزشی ،گروه بندی فراگیران و ارزشیابی (م کل ی ،کافوری ،خسروی بابایی ،به
نقل از ک نیال  ،) 53 -15 : 94 31 ،رو کی ردی مبتنی بر آموزش مادام العمر داشته باشد .یعنی بتواند
یادگیرندگان مادام العمر تربیت کند .صاحبنظران ارائه تعریف برای برنامه درسی را بسیار م کش ل
ینماید و برنامه درسی را در قالبهای گوناگونی معرفی
میداند ،اما برای ارائه تعریف الت ش م 
میکنند .میتوان به نمونههایی از برنامههای درسی از ج لم ه برنامه درسی قصد شده ،برنامه درسی
اجرا شده ،1برنامه درسی سنجیده شده ،برنامه درسی کسب شده ،برنامه درسی حما تی

شده و

برنامه درسی تعهد شده ،اشاره نمود (مرزوقی ،51 20 ،مکرنن .) 2008 ،2در پژوهش حاضر منظور
از برنامههای درسی اجرا شده ،برنامههای درسی میباشد که دانشجویان دکتری و کارشناسی
ارشد در رشتههای گروههای پنجگانه ی فنی و مهندسی ،علوم انسانی ،علوم پایه ،هنر و معماری
و کشاورزی و دامپزشکی در مراکز آموزش عالی ،گذراندهاند و با آن آشنایی دارند .باید اذعان
نمود تاکنون پژوهشی با ا نی مضمون که تا چه میزان عناصر برنامههای درسی اجرا شدهی
رشتههای گروههای پنجگانه ی فنی و مهندسی ،علوم انسانی ،علوم پایه ،هنر و معماری و
. Implemented
. McKernan. J

1
2
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کشاورزی و دامپزشکی صحت یالت مکت یلی مراکز آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام
العمر میباشد ،انجام نگرفته است .لذا از این رو پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی و تبیین وضعیت
موجود برنامههای درسی اجرا شده در دورههای صحت یالت مکت یلی (دکتری و کارشناسی ارشد)
دان گش اه شیراز میباشد.
سؤاالت تحقیق
 -1آیا تفاوتی بین گرایش عناصر نه گانه برنامه درسی اجرا شده به مادام العمر بودن ،از دیدگاه
دانشجویان دورههای صحت یالت کت میلی دان گش اه شیراز ،وجود دارد؟
 -2آیا تفاوتی بین گرایش به مادام العمری بعد ماهیت و بعد جهت گیری عناصر نه گانه برنامه
درسی اجرا شده ،از دیدگاه دانشجویان دورههای صحت یالت مکت یلی دان گش اه شیراز ،وجود
دارد؟
 -3آیا تفاوتی بین ادراک دانشجویان گروههای پنجگانه دورههای صحت یالت مکت یلی ،در مورد
گرایش به مادام العمر بودن عناصر نهگانه برنامه درسی اجرا شده در دان گش اه شیراز ،وجود دارد؟
 -4آیا تفاوتی بین ادراک دانشجویان دورههای دکتری و ارشد صحت یالت مکت یلی ،در مورد
گرایش به مادام العمر بودن عناصر نه گانه برنامه درسی اجرا شده در دان گش اه شیراز ،وجود دارد.
روش تحقیق
جهت ارزیابی وضعیت موجود آموزش مادام العمر در مراکز آموزش عالی از روش توصیفی از
نوع پیما شی ی استفاده گردید .جامعه آماری شامل حدود  3066نفر از دانشجویان گروههای
پنجگانه آموزشی یعنی علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی مهندسی ،هنر و معماری و کشاورزی و
دامپزشکی در دورههای صحت یلی کارشناسی ارشد و دکتری دان گش اه شیراز بودند .با استفاده از
روش نمونه گیری صت ادفی طبقهای نسبتی  443نفر از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد با
استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردیدند .جهت جمع آوري دادهها ،از مقیاس
آموزش مادام العمر م مح دی و ه کم اران ( ،)5931که بر اساس یک پژوهش کیفی توسط خود
محققین ساخته شده بود و روایی آن با استفاده از روش لحت یل گویه و لحت یل عامل تاییدی انجام
شد ،استفاده گردید .ا نی مقیاس محقق ساخته شامل  9زیر مقیاس برنامه درسی (عناصر نه گانه)،
 18یعد (ماهیت و جهت گیری) و  118گویه از طیف  5گزینهای لیکرت بود که از بسیار کم
= ،1تا بسیار زیاد =  ،5طبقه بندی شده بودند .روایی ا نی مقیاس با استفاده از روش لحت یل گویه
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در نمونهای  30نفره انجام گر تف  ،که نشان داد کلیه گویه ها (ضریب روایی=  0/1و سطح
معناداری=  )0/5از روایی مطلوبی برخوردارند .جهت تعیین پایایی نیز از ضريب آلفاي كرونباخ
استفاده شد که ضرایب به دست آمده در عناصر نه گانه برنامه درسی  ./29و در ابعاد هجده گانه
عناصر  ./ 94میباشد .ضرایب مسیر حاصل از لحت یل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم حاکی از
روایی ا نی مقیاس میباشد که با توجه به نتا جی  ،میتوان گفت چارچوب برنامه درسی آموزش
عالی با رو کی رد آموزش مادام العمر ،از برازش خوبی برخوردار است .جهت تجزيه و يلحت ل
دادهها از آمار استنباطی مانند آزمون کرو تی

ماچلی ،1لحت یل واریانس اندازه گیری مکرر،2

آزمون تعقیبی بونفرونی .3آزمون تی تست( 4تی تک نمونهای) ،و از نرم افزارهای SPSS- 21
و  LISREL 8.8استفاده شد.

یافتهها

سؤال اول پژوهش :آیا تفاوتی بین گرایش عناصر نه گانه برنامه درسی اجرا شده به مادام
العمر بودن ،از دیدگاه دانشجویان دورههای صحت یالت مکت یلی دان گش اه شیراز ،وجود دارد؟
نتر نی میزان متعلق به
باالتر نی میزان گرایش به مادام العمری متعلق به عنصر هدف (  )3/ 36و پایی 

عنصر ارزشیابی ( )3/01میباشد .جدول شماره (.)1
جدول  .1آمارههای توصیفی مربوط به اثر عناصر برنامه درسی مادام العمر
انحراف استاندارد

عناصر برنامه درسی

تعداد

میانگین

هدف

443

3/ 36

0/92

محتوا

443

3/43

0/ 31

راهبرد یاددهی-یادگیری

443

3/92

0/ 30

گروه بندی

443

3/ 21

0/ 31

فعالیت یادگیرنده

443

3/ 20

0/ 32

مواد کمک آموزشی

443

3/ 19

0/ 32

زمان آموزش

443

3/ 16

0/ 33

فضا آموزش

443

3/ 13

0/ 33

ارزشیابی

443

3/01

0/37

با توجه به ا نی که مقدار ماچلی ( )0/462با درجه آزادی  35در سطح  0/1 000معن تسد هب رادا   
1

. Mauchly's test of sphericity
). repeated measures analysis of variance (anova
3
. Bonferroni post-hoc test
4
. T test
2
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آمده است؛ پ نومزآ زا نیاربانب .تسین رارقرب تیورک هضورفم س ورد نن ن نننن ننننننننگروهی لیدعت اب     

درجات آزادی استفاده شده است .در جدول شماره ( ،)2آزمون گر نی هاوس  -گیسر ،مق راد F
( ) 13 /165در درجه آزادی (  5/ 654و  )8در س حط
آزمون ه یو ننن  -تلف

 0/1 000معن تسا هدمآ تسد هب رادا رد و

ین زز ززز مق راد  ) 13 /165( Fدر درج  یدازآ ه (( 5/067و  )2در س حط

  
0/1 000

معنادار به دست آمده است .بنابرا نی بین میزان گرایش به مادام العمر بودن عناصر نه گان همانرب ه   
درسی اجرا شده در دورههای صحت یالت مکت یلی تفاوت معناداری وجود دارد.
صهای معناداری تفاوت عناصر نه گانه برنامه درسی اجرا شده در
یهای مکرر -شاخ 
جدول  .2تحلیل واریانس اندازهگیر 
دورههای تحصیالت تکمیلی

شاخص

مج عوم             

منابع تغییرات

مجذورات

df

می گنا ین     

F

Sig

مجذورات

برنامه درسی

عناصر نه گانه

کرو تی فرض شده

22 / 589

2/ 824

13 /165

0/1 000

گر نی هاوس -گیسر

22 / 589

5/ 654

3/ 995

13 /165

0/1 000

8

هو نی  -تلف

22 / 589

5/067

3/ 22 9

13 /165

0/1 000

باند پایین

22 / 589

1

22 / 589

13 /165

0/1 000

آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که بین میزان گرایش به مادام العمری عنصر هدف و محت اب او   
عناصر مواد کمک آموزشی ،فعالیت یادگیرنده ،زمان آموزش ،فضای آم ورگ ،شزو ههههه بن و ید
ارزشیابی و همچنین بین میزان گرایش به مادام العمری عنصر راهبرد یاددهی -یادگیری با عناصر
زمان آموزش ،فضای آموزش و ارزشیابی تفاوت معنادار وجود دارد ،اما بین د گی ر عناصر از نظر
میزان گرایش به مادام العمری تفاوت معناداری وجود ندارد.
سؤال دوم پژوهش :آیا تفاوتی بین گرایش به مادام العمری بعد ماهیت و بع ریگ تهج د ی    
عناصر نه گانه برنامه درسییی اجراا ش وجشناد هاگدید زا ،هد یا ننن نننن دورهها ای صحت ی یلیمکت تال   
دان گش اه شیراز ،وجود دارد؟
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جدول  .3آزمون تی بر اساس گروههای وابسته برای مقایسه ماهیت و جهت گیری عناصر نه گانه برنامه درسی بر گرایش
به مادام العمر بودن آموزش

عناصر

ابعاد

برنامه درسی
هدف

تفاوت بین زوجها
میانگین

ماهیت

3/ 32

جهت گیری

3/ 40

0/ 6080

ماهیت

3/ 35

0/ 6209

جهت گیری

3/ 32

0/ 6588

3/ 30

0/1 95 5

3/72

0/ 6944

مواد

ماهیت

3/ 20

0/ 5362

کمک آموزشی

جهت گیری

3/ 20

0/ 7336

فعالیت

ماهیت

3/ 20

0/ 6242

یادگیرنده

جهت گیری

3/ 22

0/ 7857

زمان آموزش

ماهیت

3/ 17

0/ 6695

جهت گیری

3/ 13

0/ 8026

ماهیت

3/ 13

0/ 6804

جهت گیری

3/ 14

0/ 6659

راهبرد

ماهیت

یاددهی  -یادگیری

جهت گیری

فضای آموزش
گروه بندی
ارزشیابی

ماهیت

3/22

0/2517

جهت گیری

3/ 19

0/ 6310

ماهیت

3/ 02

0/4348

3/51

0/ 88 38

جهت گیری

T

انحراف استاندارد
0/ 6287

محتوا

df

sig

2/ 533

343

1/ 084

443

0/ 994

443

-0/962

443

-0/ 538

443

0/ 898

443

-1/ 88

443

0/ 783

443

-3/1 07

443

0/10
0/72

)(NS
0/ 32

)(NS
0/ 78

)(NS
0/ 59

)(NS
0/ 37

)(NS
0/ 85

)(NS
0/34

)(NS
0/ 002

چنانکه در جدول شماره ( ،)3مشاهده میشود در برنامههای درسی دورههای صحت یالت مکت یلی
دان گش اه شیراز ،میزان جهت گیری هدف بر گرایش به مادام العمر بودن آموزش (  )3/ 40بیشتر از

ماهیت آن (  ،)3/ 32میباشد و بر اساس  tبدست آمده (  ،)2/ 533در درجه آزادی (  ،) 343تفاوت
معناداری در سطح ( ،)0/10بین جهت

ریگ ی و 

فده رمعلا مادام تیهام

    

برنامهههها ای درسی

صحت یالت مکت یلی دان گش اه شیراز وجود دارد .همچنین میزان جهت گیری ارزشیابی ب شیارگ ر   
به مادام العمر بودن آموزش ( ،)3/51بیشتر از ماهیت

دام ا نآ یرمعلا م

((( ((((  ،)3/ 02م ممیباشددد و بر

اساس  tبدست آمده (  ،)3/1 07در درجه آزادی (  ،) 343تفاوت معناداری در سطح (  ،)0/ 002بین
جهت گیری و ماهیت مادام العمر ارزشیابی برنامههای درسی صحت یالت ت مک یلی دان هاگش زاریش   
وجود دارد .اما بین جهت گیری و ماهیت عناصر سایر برنامه درسی ارگ رب  ی هب ش

ادام م ا عل مر       

بودن صحت یالت مکت یلی دان گش اه شیراز تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
سؤال سو ژپ م و شه ::

ک دان ایوجش ننن گ ور هههها ای پنجگانههه دورهها ای
 :::آیا ا تف توا ییی بی اردا ن ک ک

صحت یالت مکت یلی ،در مورد گرایش به مادام العمر بودن عناصر نهگانه برنامه درسییی اجراا شد ههه
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در دان گش اه شیراز ،وجود دارد؟
بر اساس جدول شماره ( ،)4در عناصر نه گانه ی برنامه درسی اجرا شده ،دانشجویان گروه هنر و
معماری باالتر نی میانگین (  )3/ 55گرایش به مادام العمر بودن را به عن  فده رص

وو ووو همی هورگ ن

پایینتر نی میانگین (  ،)2/ 35گرایش به مادام العمر بودن را به عنصر محتوا اختصاص دادهاند.
جدول  .4جدول توصیفی ادراک دانشجویان گروههای پنجگانه از گرایش به مادام العمر بودن عناصر برنامه درسی
عناصر

گروه آموزشی

تعداد

میانگین

هدف

علوم انسانی

109

3/ 32

./ 979 26

علوم پایه

67

3/ 33

0/ 49072

فنی مهندسی

38

3/ 41

0/3 814 4

هنر و معماری

9

3/ 55

0/ 72968

کشاورزی و دامپزشکی

76

3/ 36

./ 49551

443

3/ 36

0/ 54326

علوم انسانی

109

3/ 31

0/ 65270

علوم پایه

67

3/72

0/ 57087

فنی مهندسی

38

2/34

0/ 46896

هنر و معماری

9

2/ 35

0/92 478

76

3/ 35

0/ 55382

443

3/43

0/ 56992

کل
محتوا

انحراف استاندارد

کشاورزی و دامپزشکی
کل

با توجه به ا نی که مقدار ماچلی ( )0/162با درجه آزادی  35در سطح  0/1 000معن تسد هب رادا   
آمده است پ نومزآ زا نیاربانب .تسین رارقرب تیورک هضورفم س دعت اب یهورگ نورد ی یی ی یییی ی یییییییییییی ل
درجات آزادی استفاده شده است .در جدول شماره ( ،)5بر اساس آزمون گر نی هاوس  -گیسر،

مقدار  )1/ 775 ( Fدر درجه آزادی (  22 / 527و  ) 32در سطح  0/ 016معنادار میباشد و در آزمون
ین زز ززز مق راد  )1/ 775 ( Fدر درج  یدازآ ه ((  23 / 221و  ) 32در س حط

هو نی  -تلف

 0/ 014معن رادا

است .بنابرا نی بین میزان گرایش به مادام العمر بودن عناصر نه گانه برنامه درسی تفاوت معناداری
وجود دارد.
صهای معناداری تفاوت گرایش به مادام العمری عناصر برنامه
یهای مکرر -شاخ 
جدول  .5تحلیل واریانس اندازه گیر 
درسی
شاخص

مج عوم            

منابع تغییرات

مجذورات

df

می گنا ین     

F

sig

مجذورات

و عناصر

تعامل گروهها

کرو تی فرض شده

11 /195

32

0/263

1/ 775

0/ 006

گر نی هاوس -گیسر

11 /195

22 / 527

0/ 515

1/ 775

0/ 016

هو نی  -تلف

11 /195

23 / 221

0/ 499

1/ 775

0/ 014

باند پایین

11 /195

2/ 898

1/ 775

0/ 138

4
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در جدول شماره ( ،)6مقایسه دیدگاه دانشجویان گروههای پنجگانه در م مادام هب شیارگ درو     
ت مکت یلییی دان اگش ههه شی ار ززز ن هک نآ دوجو اب هک داد ناش
تتتت تتتت

العمر ب الیصحت یسرد همانرب ندو

   

دانشجویان گروه هنر و معماری باالتر نی میانگین (  ،)3/ 33را به گرایش به مادام العمر بودن برنامه
نتر نی میانگین ( ،)3/51اختصاص دادهاند ،اما بر
درسی دوره خود و دانشجویان علوم انسانی پایی 
اساس Fبدست آمده ( ،)1/34در درجه آزادی ( 4و  ،) 340تفاوت معناداری بین می شیارگ ناز   

به مادام العمر بودن برنامه درسی از دیدگاه دان نایوجش گ ور هههها ای پنجگان اشم ،یشزومآ ه ه هد   
نگردید.
جدول  .6مقایسه بین گروهی در مورد گرایش به مادام العمر بودن برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان گروههای پنجگانه
Sig
df
F
میانگین
تعداد
گروه آموزشی
109

3/51

علوم انسانی
علوم پایه

67

3/ 21

فنی مهندسی

84

3/72

هنر و معماری
کشاورزی و دامپزشکی

ساؤ لل ل چه شهوژپ مرا ::::

9

3/ 33
76

3/ 26

1/34

 340و 4

0/ 22

 :آیااا تف اردا نیب یتوا کککک ک دان ایوجش نن ن دورههااای دکترییی و ارشددد

صحت یالت مکت یلی ،در مورد گرایش به مادام العمر بودن عناصر نه گانه برنامه درسی اجراا شد ههه
در دان گش اه شیراز ،وجود دارد.
بر اساس جدول شماره ( ،)7در عناصر نه گانه ی برنامه درسی یرتکد نایوجشناد ،هدش ارجا       
باالتر نی میانگین گرایش به مادام العمر بودن (  ،)3/ 40را به محتوای برنامههای درسی صحت ی تال
مکت یلی دان گش اه و همین دوره پایینتر نی میانگین گرایش به مادام الع  یرم ((  ،)3/ 06را ب رصنع ه   
ارزشیابی اختصاص دادهاند.
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جدول  .7جدول توصیفی ادراک دانشجویان ارشد و دکتری از گرایش به مادام العمر بودن عناصر برنامه درسی
عناصر

دوره صحت یلی

هدف

ار ش د

9 23

3/43

0/ 46 6 56

دکتری

501

3/ 40

0/ 48358

کل

443

3/ 36

0/ 54326

ار ش د

9 23

3/ 31

0/1 650 5

دکتری

501

3/ 40

0/ 57897

کل

443

3/43

0/ 56992

راهبرد

ار ش د

293

3/72

0/ 55462

یاددهی-یادگیری

دکتری

501

3/43

0/ 14 6 57

کل

443

3/92

0/ 56149

مواد

ار ش د

9 23

3/ 17

0/ 59065

کمک آموزشی

محتوا

فعالیت یادگیرنده

زمان آموزش

فضای آموزش

گروه بندی

ارزشیابی

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

دکتری

501

3/ 24

0/ 60725

کل

443

3/ 19

0/1 957 5

ار ش د

9 23

3/ 17

0/ 61370

دکتری

501

3/72

0/ 56834

کل

443

3/ 20

0/21 601

ار ش د

9 23

3/ 12

0/ 62115

دکتری

501

3/ 25

0/ 57 6 52

کل

443

3/ 16

0/ 61563

ار ش د

9 23

3/01

0/49 624

دکتری

501

3/ 21

0/ 57045

کل

443

3/ 13

0/ 61013

ار ش د

9 23

3/ 19

0/ 58025

دکتری

501

3/ 25

0/ 55467

کل

443

3/ 21

0/1 724 5

ار ش د

9 23

3/ 12

0/ 68923

دکتری

501

3/ 06

0/ 25 6 70

کل

443

3/01

0/ 69398

با توجه به ا نی که مقدار ماچلی ( )0/762با درجه آزادی  35در سطح  0/1 000معن تسد هب رادا   
آمده است .پس مفروض قرب تیورک ه ر اربانب .تسین را ی یهورگ نورد نومزآ زا ن

لیدعت اب          

درجات آزادی استفاده شده است .در جدول شماره ( ،)8بر اساس آزمون گر نی ه وا سسس  -گیس ،ر

مقدار  )1/ 026 ( Fدر درج  یدازآ ه ((  5/ 671و  )8معن و تسین رادا

یوه نومزآ رد ننننننننن  -تلف

ین زز ززز

مقدار  )1/ 026 ( Fدر درجه آزادی (  5/ 794و  )8نیز معنادار نیست .بنابرا نی از دیدگاه دانشجویان

ارشد و دکتری ،بین گرایش به مادام العمر بودن عناصر نه گانه برنامههه درسییی تف وا تتت معن رادا ی ی
ی
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وجود ندارد.
صهای معناداری تفاوت گرایش
یهای مکرر -شاخ 
جدول  .8تحلیل واریانس اندازه گیر 
به مادام العمری عناصر برنامه درسی
df
مج عوم            

شاخص

F

می گنا ین         

مجذورات

منابع تغییرات

Sig

مجذورات

و عناصر

تعامل دوره صحت یل

کرو تی فرض شده

1/ 709

0/2 14

1/ 026

0/ 414

گر نی هاوس -گیسر

1/ 709

5/ 671

0/ 301

1/ 026

0/ 405

8

هو نی  -تلف

1/ 709

5/ 794

0/ 295

1/ 026

0/ 405

باند پایین

1/ 709

1/ 709

1/ 026

0/ 312

1

مقایسه دیدگاه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در مورد گرایش به مادام العمر بودن برنامه
درسی صحت یالت مکت یلی دان اگش ههه شی ار ززز ن یرتکد نایوجشناد هک نآ دوجو اب هک داد ناش

      

میانگین باالتری را به گرایش به مادام العمر بودن برنامه درسی صحت یالت مکت یلی دان گش اه شیراز
دادهانددد ،ام رب ا    اس سا

( ،)3/72در مقایسه با دانشجویان کارشناسی ارشد (  ،)3/ 20اخت صاص

F

بدست آمده (  ،) 347در درجه آزادی (  ،) 343تفاوت معناداری بین میزان گرایش به م رمعلا مادا   
بودن برنامه درسی دورههای دکتری و کارشناسی ارشد وجود ندارد.
جدول  .9مقایسه بین گروهی در مورد گرایش به مادام العمر بودن برنامه درسی
از دیدگاه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد
df
F
میانگین
تعداد
دوره صحت یلی
دکتری

240

3/72

ار ش د

501

3/ 20

347

 343و 1

sig
0/ 147

بحث و نتیجه گیری

یافتههای پژوهش نشان میدهد از دیدگاه دانشجویان ،ب قلعتم نیگنایم نیرتالا هب     هدفففها ا در
عناصر برنامه درسی آموزش عالی میباشددد .ا هک تسا انعم نادب نی

    سیاس تتتها ای کلی ماظن    

آموزش عالی در جهت مادام العمر کردن برنامه درسی بوده و آنها نسبت به ا نی موضوع آگ یها
و برنامه ریزیهای الزم را دارند ،اما در اجرا و حت قق ا نی اهداف تدو نی ش هد یدعب لحارم رد    
برنامه درسی م الکش ت و م  دوجو یعناو د  نیا .درا ی وسمه هتفا       م ممیباشددد ب و یکلم شهوژپ ا
ه کم اران ( .) 91 31عنصر هدف به شکل فزآینده ای بر د گی ر عناصر برنامه درسی و هتشاذگ رثا 
فعالیتها را در ا نی عناصر م خش ص و هدا تی

میکند .بدون توجه به اهداف ،مربی در اس هدافت زا

مواد و منابع کمک آموزشی مؤثر دچار م کش ل میشود و متربی نیز در فعالییتها ای خ راچد دو   
ف ب و نامز ا
ابهام و س دها .دش دهاوخ یمگردر ا فففف فففف

بترا یشزومآ یاضف ا و دراد گنتاگنت ط     
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هدایتگر فعالیتهای دانشجویان در گروهها ع مل ی و صصخت ی میباشد .نتا جی فوق همسو است با
پژوهشهای م مح دی مهر ( ،) 90 31سیف ( ،) 90 31و م کل ی و ه  ناراکم (( .) 91 31از د اتن رگی یج
به دست آمده ،اختصاص باالتر نی میانگین مادام العمری به بعد جهت گیری ه .تسا هدوب فد
دانشجویان به خوبی میدانند که دها تسرد یارجا و نیودت ا ت ف ا  هچ  ا و یگدنز رد هزادن       
جامعهای آنها نقش اساسی دارد و تاکید بر ا رصنع نی    م ممیتوانددد ادام و یگدنز ه
تضمین نمایید و موجبات حرکت

تمس هب   

تربی تتت ش دنوره ییی ،رشددد توانا اییها ا و اس هدادعت اا،

یادگیری مستمر ،رشد عقالنی دانشجویان ،کاربردی شدن دانش ،اثرب شخ ی ،تقو تی
در دانشجویان ،معر تف
تقو تی

ار اهنآ یاقب

  

خود راهبری

ح و توسعههه رفتاررر،
افزایی در حوزه صصخت ی ،فهم و درک پایدار ،اصالح ح

ح بر  رت ((تفکررر خ قال  ، ،تفکررر انتق دا ییی و )...را .دزاس مهارف    اخت اص صصص
مهارتها ای سطح ح

باالتر نی میانگین گرایش به مادام العمر بودن عنصر هدف توسط دانشجویان گروه هنر و معماری
نیز شاید به دلیل ویژگیهای من صح ر به فرد ا نی گروه صحت یلی میباشد .در ا نی گروه خالقیت و
نوآوری و تنوع ،بیشتر دیده میشود و دانشجویان بهتر میتوانند خود را در اجتماع اب  زار ننماین .د
مث ًالًال آنها میدانند که اگر در رشته سینما یا عکاسی صحت یل میکنند ،میتواننددد در ب و راک رازا
جامعه وارد شوند .بر خالف گروههای علوم انسانی که کمتر نی میانگین به مادام العمر بودن را به
عنصر هدف دادهاند ،ا نی بدان معنا میباشد که در عنصر ه هک یردقنآ فد     گررروهها ای هن و ر
معماری میدانند که هد شف ان در نها تی

منجر به چه نتا جی و پیام ،دش دهاوخ ییاهد     گ ور هههها ای

علوم انسانی نمیدانند .هرچند نتا جی بخش کیفی حاکی از عدم توجه خاص به عنصر هدفها در
دیدگاه دانشجویان دورههای صحت یلی کارشناسی ارشد و دکتری به گرایش به مادام العمر ب ندو
ا نی عنصر میباشد ،اما تعامل در نتا جی تأثیر ا نی عنصر بر محتواهای در نظر گرفته شده در مراکز
آموزش عالی به خوبی آشکار میسازد .اختصاص باالتر نی میانگین دانشجویان دکتری به می ناز
گرایش به مادام العمری محتوای برنامه درسی ،میتواند مبین ا نی موضوع باشد.
از نتا جی د گی ر پژوهش حاضر وجود تفاوت معنادار بین میزان مادام العمری عنصر محتوا ب رگید ا   
عناصر از ج لم ه مواد و منابع کمک آموزشی ،فعالیت یادگیرنده ،زمان آموزش ،فضای آموزشی،
گروه بندی و ارزشیابی میباشد .ا نی نتیجه بیانگر ا نی نکته است که عن و فده رص

یاهدربهار    

یاددهی -یادگیری ،بخش عمده از عنصر محتوا را کشت یل میدهد .در واقع محت هتفرگ لکش او    
شده از اهداف بوده و اجرای اهداف توسط اساتید در فضای آموزشی بخش اعظمی از محتوا به
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حساب میآید .ا نی نتیجه همراس ات م ممیباشددد ب شهوژپ ا   

هار  ناگی ((  .)6 :61 20همچنی نیب رد ن   

گروههای آموزشی ،گروه هنر و معماری ،پایینترین میانگین میزان گرایش ب دام ه ا  یرمعلا م را   
به عنصر محتوا اختصاص دادهاند .شاید ا نی نتیجه ب هورگ نیا رد یروحم اوتحم مدع لیلد ه
آموزشی میباشد .با توجه به اینکه برنامه درسی گ هور و رنه عم م را ی صاخ یعون 

    
  

هژیو و زا   

برنامه درسی را میطلبد تا با اهداف در نظر گرفته شده برای ا نی گروه هم راستا ش  هب ،دو ه نیم    
دلیل سازماندهی و انتخاب محتوای مناسب بسیار س تخ

و حتی هزینه بر میباشددد .محت هک ییاو   

معمو ًالًال در اختیار ا نی گروه صحت یلی قرار میگیرد قد می ی و از طرفی آنها قدرت خرید کتا بببها ا
و مواد و منابع کمک آموزشی مصور ،رنگی و دیداری شنیداری را ندارن هاوتحم نیاربانب .د ای    
موجود نتوانسته به خوبی رضا تی

ع مل ی و پژوهشی ا نی قشر را برآورده ساخته و رو کی ردی مبتنی

ب ادام شزومآ ر م رمعلا  تکد نایوجشناد ،یسرد همانرب رصانع نیب رد .دشاب هتشاد ار ر و ی               

       

کارشناسی ارشد هر دو رو کی ردشان نسبت به مادام العمر بودن محتوا کی سان است .م نیا شتیها   
میتواند ،باشد که تقریبًاًا همان اعضای هیات ع مل ی که در دوره کارشناسی ارشد با آنها سیردت
داشته در دوره دکتری نیز همان اساتید به آنها تدریس میکند و از طرفی یموب درکیور نوچ      
گرایی در نظام آموزش عالی ما باعث گردیده که اکثر دانشجویان ،دورههای صحت یالت مکت یلی
خود ،یعنی کارشناسی ارشد و دکتری در یک دان هاگش تحصی رد و دنیامن ل د س یرتکد هرو ر
ک سال

   

استادی بنشینند که در دوره کارشناسی ارشد نی داتسا نآ اب ز     درسها ایی گذراند هههانددد و

رو کی رد تدریس ،ارزشیابی ،محتوا ،استفاده از مواد ومنابع و غیره ...کی سان بوده است.
ی -نامز اب یریگدای    
از د گی ر نتا جی ا نی پژوهش وجود تفاوت معنادار عنصر راهبرده هددای یا یی یی
آموزش ،فضای آموزشی و ارزشیابی میباشد .از ج لم ه ابزارهای مؤثر برای یک ،قفوم سیردت   
زمان ،فضای آموزشی و ارزشیابی میباشد .که ا نی ابزار در قالب روشهای نو نی نام سیردت ند   
روش پروژه و حت قیق ،بازدید ع مل ی ،کار گروهی و  ...در نظام آموزشی خودنمایی میکند.
همچنین یافتههای پژوهش بیانگر وجود تفاوت معنادار بین بع ریگ تهج د ی رصنع تیهام و       
ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان ،میباشد .به نظر میرسد دلیل ا نی امر کسب مطلوبیتهای باشد
که از طریق بعد جهت گیری عنصر ارزشیابی در یک برنام مادام شزومآ درکیور اب یسرد ه       
العمر ،حاصل میشود .شاید خود ارزیابی و عدم نظارت و کنترل بیرونی ،بهتر بتواند دان نایوجش
را در حت قق اهداف ع مل ی ،فرهنگی ،اجتمایی ،زیستی و بدنی ،سیاسی  .و   ...ا .دیامن کمک  یییی ییییین
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و ه کم اران (  ،) 302 :21 20و هاسکینز و فردر کی سون (  ،)31 20همراستا

یباشد .در واقع ارزشیابیهای قد می ی د گی ر پاس گخ وی نیازهای حال و آینده دانشجویان نیس .ت
م 
و اعمال و محت یل کت الیف و برگذاری جلسات پر اضطراب امتحانات متعدد ،برای سنجش میزان
ع لم کرد نمیتواند مفید و مؤثر واقع شود .اساتید میبایست در ارزشیابیها ای خ رظن دیدجت دو    
نمایند و رفتار ،گفتار ،بینش ،باورها و  ....دانشجو را مالک گذر از یک مرحله ب رگید هلحرم ه    
بدانند .از د گی ر نتا جی ا نی پژوهش اختصاص پایینترین میانگین گرایش به مادام العمر بودن عنصر
ارزشیابی توسط دانشجویان دکتری دورههای صحت یالت مکت یلی میباشددد .ش ب هجیتن نیا دیا ه    
دلیل وجود شت ابه زیاد و سنجش ع کلم رد دانشجویان دکتری با دورههای قبل باشد .بعض ٌاٌا دیتاسا   
در دورههای دکتری رویه کی س اب یهباشم و نا     دورهای کارشناسی و دشرا 

یارب ،یسانشراک     

سنجش میزان ع کلم رد به ک را م ممیگیرنددد .ب رظن ه    م ممیرسددد در ا هرود نی تحصیلی تسا رتهب    
ت تس و یت
سنجشها بیشتر پژوهشی باشد یوگخساپ و ناحتما هسلج رد روضح ات ی هب         س الاؤ ت ت
شت ر حی ی .ا نی نتیجه همسو میباشد با پژوهش نانگنا تف

و ه ناراکم (  ،) 302 :21 20و هاسکی و زن

فردر کی سون (  .)31 20بنابرا نی عنصر ارزشیابی سهم بسزای در استفاده بهینه از منابع و مواد کمک
آموزشی در مراکز آموزش عالی دارد .و به خدمت گرفتن هرچه بیشتر ا نی مواد و منابع منجر به
یادگیری و آموزش اثرب شخ تر خواهد ش و شزومآ و د

 یریگدای را    س دا هههتررر و ل رت شخب تذ    

خواهد نمود.
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