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اعضای  دیدگاه  از  برق  مهندسی  درسی  برنامه  چالش های  شناسایی  حاضر  پژوهش  از  هدف  چکیده: 
هدف  نظر  از  پژوهش  این  در  تحقیق  روش  است.  بازنگری  و  اصالح  به منظور  دانشجویان  و  هیأت علمی 
این  در  موردمطالعه  آماری  جامعه  است.  پیمایشی  توصیفی  اطالعات  جمع آوری  شیوه  نظر  از  و  کاربردی 
که  ارومیه  است  برق دانشگاه صتعتی  تمام دانشجویان رشته مهندسی  و  اعضای هیأت علمی  پژوهش، 
نفر   164 و  هیأت علمی  اعضای  نمونه  به عنوان  سرشماری  صورت  به  نفر   22 هیأت علمی  اعضای  میان  از 
برای  شد.  انتخاب  ساده  تصادفی  روش  به  دانشجویان  آماری  نمونه  به عنوان  مورگان  جدول  اساس  بر 
که روایی و پایایی پرسش نامه ها  جمع آوری داده های پژوهش از دو پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد 
گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل اطالعات از روش های  از نظر استادان و متخصصان حوزه، مورد تأیید قرار 
آزمون  آمار استنباطی شامل  نیز روش های  و  انحراف استاندارد(  )فراوانی، درصد، میانگین،  آمار توصیفی 
اعضای  نظر  از  که  داد  نشان  پژوهش  کلی  نتیجه  شد.  استفاده  مستقل  گروه  دو  تی  و  تک نمونه ای  تی 
هیأت علمی برنامه درسی آموزش مهندسی برق، در هشت بعد از ابعاد نه گانه برنامه درسی شامل اهداف 
گروه بندی و ارزشیابی با چالش هایی  آموزشی، محتوا، فعالیت های یادگیری، راهبردهای تدریس، مکان، 
مواجه است. همچنین از نظر دانشجویان برنامه درسی مهندسی برق در تمام ابعاد نه گانه برنامه درسی 
که الزمه موفق و اثربخش بودن برنامه درسی  گرفت  با چالش هایی مواجه است. بنابراین می توان نتیجه 
ح شده از سوی اعضای هیأت علمی و دانشجویان وتالش  مهندسی برق توجه به چالش ها و نواقص مطر

برای رفع این چالش ها است.
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مقدمه� 1
اواخـر قـرن بیسـتم، تغییـرات اقتصـادی، اجتماعـی و فنـاوری بسـیاری در جوامـع پدیـدار شـد. با نـگاه به این 
گر جوامع بخواهند از فرصت های ناشی از تحوالت به نفع خود سود جویند  شرایط، متفکران تذکر داده اند ا
کرده و برای رسـیدن  و از عهـده چالش هـای احتمالـی برآینـد، بایـد جامعـه آینـده مطلـوب خـود را پیش بینـی 
کننـد. بدیهـی اسـت در تحقـق ایـن جامعـه، نظام هـای آموزشـی به ویـژه آمـوزش عالـی و  بـه آن بسترسـازی 
.(Scott, 2001;Teichler, 2006) در میـان مؤسسـات آن، دانشـگاه نقـش مهمـی دارد )یونسـکو، 1376( و 
شـکل  حرفـه ای  نیازهـای  و  جامعـه  درحال تغییـر  نیازهـای  بـه  پاسـخگویی  بـرای  عالـی  آمـوزش  دوره هـای 
می گیـرد و پیشـرفت های فنـاوری، انفجـار اطالعـات، توسـعه دانـش و بلـوغ حرفـه ای  آن را ضـروری می سـازد 
اسـت  برنامـه درسـی  ایـن عرصـه  عالـی در  آمـوزش  ابزارهـای  از مهم تریـن  یکـی  و همـکاران، 1395(.  )کهـن 
کـه از طریـق آن  )Lanenburg and Ornstein, 2004(. برنامـه درسـی عبـارت اسـت از محتـوا و جریـان رسـمی 
یادگیرنـدگان معلومـات و شـیوه درک و فهـم را بـه دسـت می آورنـد یـا مهارت ها را فرامی گیرند یـا نگرش و نظام 

ارزشـی خـود را تغییـر می دهنـد )عابـدی و تاجـی، 1380(.
کیفـی  و  کّمـی  بررسـی های  و  ارزشـیابی  مسـتلزم  عالـی  آمـوزش  برنامه هـای  پویایـی  و  کیفیـت  ارتقـای 
کـه در تحقـق بخشـیدن بـه اهـداف آمـوزش عالـی نقـش بسـزایی  مسـتمر اسـت؛ به ویـژه برنامه هـای درسـی 
کـز دانشـگاهی محسـوب می شـوند )نـوروززاده و همـکاران، 2007(. همچنیـن تغییـر و اصـالح  دارنـد و قلـب مرا
برنامه های درسـی در دانشـگاه های پیشـرفته جهان باید مطابق تحوالت و به صورت پیوسـته مدنظر باشـد 
کرمـی، 2004(.  بدیـن ترتیـب نیازسـنجی،  تـا نظـام آمـوزش عالـی بتوانـد نیازهـای جامعـه را بـرآورده سـازد. )ا
گرچه نظام هـای آموزش  گرفته اسـت. ا بازنگـری و نوسـازی برنامه هـای درسـی آمـوزش عالـی مـورد توجـه قرار 
کمی بـرای اجرای آنها  عالـی الزامـات برنامـه درسـی را در مقیـاس وسـیع پذیرفته انـد؛ امـا در عمل اغلب تالش 
وجـود دارد. لـذا آمـوزش عالـی در رعایـت الزام هـای برنامه ریـزی درسـی بـا رویکـرد جامعـه یادگیـری بـا موانـع 
کنونـی جوامـع  و چالش هایـی روبـه رو اسـت )Longworth, 2004(. بسـیاری از محققـان بـا بررسـی وضعیـت 
کنـون اصـالح و تغییـر برنامـه درسـی یـک ضـرورت اسـت و اصـالح ایـن برنامـه بایـد بـا هـدف  گرفته انـد ا نتیجـه 
گیـرد. بر اسـاس این هدف، آموزش عالی از یک سـو بایـد فرصت های یادگیری  ایجـاد جامعـه یادگیـری انجـام 
اصـول  بـا  برنامـه درسـی مطابـق  تدویـن  بـه  آنهـا  کیفیـت  ارتقـای  بـرای  دیگـر،  از سـوی  و  گسـترش دهـد  را 
یادگیـری مادام العمـر بپـردازد. شـرط موفقیـت ایـن برنامـه وجـود برخی از شـرایط، رعایت بعضـی مالحظات و 
انجـام اقدام هـای الزم اسـت )کریمـی و همـکاران، 1392(. بـدون شـک از مسـئولیت های مهم نظام آموزشـی 
تـالش بـرای پیونـد هرچـه منطقی تـر و محکم تـر اهـداف، محتـوا و روش هـای آموزشـی با مقتضیـات اجتماعی 
که ضمن تحکیم ارتبـاط با بازار  و به صـورت خـاص نیازهـای شـغلی اسـت. مـا نیازمند نظام آموزشـی هسـتیم 
کنـد )عزیـزی، 1382(. شایسـتگی هایی  کیـد  کلیـدی و اساسـی موردنیـاز بـازار نیـز تأ کار، بـر شایسـتگی های 
گروهی، حل مسـئله، خالقیت، تفکر  کار  چـون توانایـی برقـراری ارتبـاط، سـازگاری، قـدرت تمیـز و تشـخیص، 
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انتقـادی به عنـوان مهارت هـای اساسـی تلقـی می شـوند )قـادری و همـکاران، 1392(. این انتظار از بخشـی از 
کارکـرد اصلـی آن نـه انتقـال دانـش نظـری و پژوهـش بنیـادی  کـه هـدف ذاتـی تأسـیس و  نظـام آمـوزش عالـی، 
کاری در سـطوح مختلف  اسـت، به مراتب بیشـتر خواهد بود. صدری و زاهدی )1388(  بلکه تربیت نیروی 
کـه بتواننـد  کـه برنامه ریزی هـای آموزشـی بایـد از چنـان پویایـی و انعطاف پذیـری برخـوردار باشـد  معتقدنـد 
کنـش به موقـع نشـان دهـد. نقطـه شـروع ایـن تالش هـای  کار و عوامـل نقش آفریـن در آن وا بـه تغییـرات بـازار 

سـاماندهی، اصـالح برنامه هـای درسـی اسـت )امیـن خندقـی، 1389(.
مهندسـی به عنـوان یـک شـاخه بـزرگ از علـم، توسـط درصـد بزرگـی از دانشـجویان بـه عنـوان تحصیـل و 
شـغل انتخـاب می شـود )Kandaktla et al., 2014(. نظـام آمـوزش مهندسـی به طـور خـاص در جهـت تحقـق 
کشـور از نقـش مهمی برخوردار اسـت. تربیت  رسـالت و وظایـف محولـه و خصوصـًا در راسـتای صنعتـی شـدن 
کیفیـت آمـوزش عالـی ارتبـاط تنگاتنگـی  کشـور در بخـش مهندسـی بـا  نیـروی انسـانی متخصـص موردنیـاز 
کیفیـت نیـروی انسـانی تربیت شـده و برنامـه درسـی در نظـام دانشـگاهی رابطـه  پیـدا می کنـد و می تـوان بیـن 
کـرد )زمانی فـر و همـکاران، 1395(. مطابـق بررسـی برنامه هـای آموزشـی در هـر مقطـع و  مسـتقیمی برقـرار 
کارایـی و  رشـته تحصیلـی یکـی از راهکارهـای ارتقـا و توسـعه برنامه هـای آموزشـی اسـت و موجـب افزایـش 
اثربخشـی برنامه هـا می شـود، بازنگـری برنامه هـای درسـی رشـته مهندسـی بـرق نیـز می توانـد عـالوه بـر آشـکار 
کـه پیش تـر مـورد شناسـایی یـا توجـه قـرار  کـردن چالش هـای احتمالـی موجـود و تبییـن نیازهـای جدیـدی 
کنـد و شناسـایی نقـاط قـوت، ضعـف و برنامه ریزی هـای الزم بـه ارتقـای دوره هـای بعـدی  کمـک  نگرفتـه، 
گسـترده و همه جانبه ضروری  منجـر شـود. لـذا ارزشـیابی و تبییـن چالش هـای موجـود برنامه درسـی به طـور 
گسـترده ای بـرای تجدید برنامه  بـه نظـر می رسـد )کهـن و همـکاران، 1395(. چالش های برنامه درسـی موانع 
درسـی بـه وجـود می آورنـد )Wormley, 2004(. تعـداد زیـادی از مطالعـات در زمینـه برنامـه درسـی مهندسـی 
کرده انـد و توصیه هایـی بـرای بهبـود و اصـالح برنامـه درسـی ارائـه داده انـد  کیـد  بـر اهمیـت برنامـه درسـی  تأ

.)Rafia et al., 2010(
گرفته اسـت. آنچه مسـلم اسـت  در ایران مطالعات اندکی در ارتباط با برنامه درسـی مهندسـی برق صورت 
کـه ایـن برنامـه را اجـرا  کـه از بهتریـن راه هـای بررسـی یـک برنامـه اسـتفاده از تجـارب افـرادی اسـت  ایـن اسـت 
کـرده و بـا مشـکالت و چالش هـای آن در فعالیت هـای روزمـره مواجـه بوده انـد؛ همچنیـن اسـتفاده از تجربیـات 
اسـتفاده کنندگان برنامـه درسـی اسـت. ایـن نـوع تحقیقـات می توانـد بـه شـناخت عمیق تـر و واقعی تـر وضعیت 
کـه جهـان را بـا ضـرورت حرکـت بـه سـمت  کنـد. باتوجه بـه اینکـه تحوالتـی  کمـک  برنامـه درسـی مهندسـی بـرق 
کشـور مـا را نیـز تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و تـالش بـرای تحقـق آن را  جامعـه یادگیـری مواجـه سـاخته بـه سـرعت 
که  بـه یـک ضـرورت اجتناب ناپذیـر تبدیـل می سـازد، پژوهـش حاضر درصدد اسـت به این پرسـش پاسـخ دهد 
برنامه درسـی رشـته مهندسـی برق از نظر و دیدگاه دانشـجویان و اسـتادان با چه چالش هایی روبه رو اسـت؟ و 

به منظـور بازنگـری و  نوسـازی برنامـه درسـی ایـن رشـته چـه اقداماتـی الزم اسـت انجام شـود؟
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مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق� 2
گو، خـالء نظـری  پـس از تشـکیل انجمـن برنامـه درسـی و رهبـری آموزشـی در سـال 1947 در دانشـگاه شـیکا
کامـاًل هویـدا شـد و هـر یـک از صاحبنظـران برنامـه درسـی دربـاره برنامه ریـزی درسـی  رشـته برنامـه درسـی 
کرده انـد. برنامـه درسـی از نظـر ریشه شناسـی از واژه التیـن Currere بـه معنـای  دیدگاه هـای مختلفـی را ابـراز 
گرفتـه شـده اسـت )ملکـی، 1381(. از برنامـه درسـی تعاریـف متعددی شـده اسـت.  کـه بایـد طـی شـود،  راهـی 

کـرد: کـه از برنامـه درسـی شـده اسـت در دسـته های زیـر تقسـیم  کلـی می تـوان تعاریفـی  بـه طـور 
برنامـه درسـی به عنـوان محتـوا: تعریـف سـنتی از برنامـه درسـی اسـت. ایـن مفهـوم هرچنـد امـروزه  الف 
چنـدان متـداول نیسـت ولـی هنـوز مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد؛ ایـن تعریـف بسـیار محـدود اسـت 
ک2  برنامه  زیـرا بسـیاری از عناصـر دیگـر برنامـه درسـی را مـورد توجـه قرار نداده اسـت. دولین1 و وارنـا

کرده انـد.  درسـی را ایـن چنیـن تعریـف 
برنامـه درسـی به عنـوان تجربه هـا: برنامـه درسـی به عنـوان تجربه ها شـامل مفهومی از برنامه درسـی  ب. 
کمبـل4، اسـمیت و  کازول و  کـه اغلـب در فعالیت هـای پیشـرفت گرایان مشـهود اسـت. دال3،  اسـت 
کـه از ایـن نـوع تعریـف شـده این اسـت  کرده انـد. انتقـادی  تانروتانـر 5چنیـن تعریفـی از برنامـه درسـی 

گسـتردگی قلمـرو می توانـد مغایـر هـدف تعریـف واژه برنامه درسـی باشـد.  کـه 
ح یـا نقشـه: از مهم تریـن حامیـان ایـن دیـدگاه »سـیلور و الکسـاندر«6 و  پ. برنامـه درسـی به عنـوان طـر
»مـک دونالـد«7 هسـتند. ایشـان برنامـه درسـی را طرحـی بـرای تـدارک مجموعـه ای از فرصت هـای 

یادگیـری بـرای افـراد تحـت تعلیـم قلمـداد می کننـد )مهرمحمـدی، 1381(.
و  سـازماندهی  یادگیـری،  تجربیـات  مقاصـد،  و  هدف هـا  شـامل  را  درسـی  برنامـه  عناصـر  تایلـر8)1949( 
ارزشـیابی می دانسـت. زایـس9 )1976( هـدف، محتـوا، فعالیت هـای یادگیری و روش های ارزشـیابی را از اجزای 
برنامـه درسـی می دانـد )قورچیـان، 1374(. آیزنـر10)1985( عناصـر برنامـه درسـی را شـامل هـدف، محتـوا، انـواع 
فرصت هـای یادگیـری، سـازماندهی محتـوا، روش ارائـه و پاسـخ و ارزشـیابی می داند. هیلداتابـا11 )1962( عناصر 
چهارگانـه تایلـر را بـه هفـت عنصـر نیازهـا، هـدف، محتـوا، سـازماندهی محتـوا، تجـارب یادگیـری، سـازماندهی 
کالیـن12 نیـز برنامـه درسـی را نه عنصر شـامل هدف، مواد آموزشـی،  تجـارب یادگیـری و ارزشـیابی گسـترش داد. 
گروه بنـدی، زمـان و فضـا یـا مـکان معرفـی  محتـوا، فعالیت هـای یادگیـری، راهبردهـای یادگیـری، ارزشـیابی، 
کوتا13 )1997( عناصر برنامه درسـی را متشـکل از هدف، محتوا،  می کند )فتحی و اجارگاه، 1386(. اسـتارک و ال

 .)Sanders, 2007( توالـی، یادگیرنـدگان، فرایندهـای آموزشـی، منابـع آموزشـی، ارزشـیابی می دانـد

1- Devlin 2- Warnock 3- Dol
4- Cazol and Cambel 5- Smith and Taner and Taner 6- Silver and Alexander
7- Mcdonald 8- Tyler 9- Zeiss
10- Eisner 11- Hilda taba 12- Clyne
13- . Stark and Lacota
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کالینـدر نـه بعـد برنامـه درسـی طراحـی شـده اسـت. بـر این  مـدل مفهومـی تحقیـق حاضـر برگرفتـه از نظـر 
اسـاس محقـق بـه دنبـال بررسـی چالش هـای برنامـه درسـی رشـته مهندسـی بـرق در نـه بعـد هـدف، مـواد 
گروه بندی، زمـان و فضا یا مکان  آموزشـی، محتـوا، فعالیت هـای یادگیـری، راهبردهـای یادگیری، ارزشـیابی، 
کـه در نهایـت یـک برنامـه درسـی بایـد بـه آنهـا دسـت  اسـت. اهـداف برنامـه درسـی عبـارت اسـت از نتایجـی 
کارهـا، تعمیم هـا و نگرش هـای  یابـد. بـه مجموعـه دانـش سـازمان یافته، حقایـق، مفاهیـم، اصـول، روش 
گفته می شـود )سـراجی، 1387(. فعالیت هـای یادگیری به  مربـوط بـه یـک مـاده یـا موضوع درسـی، »محتوا« 
کـه بـرای تحکیـم و تعمیـق آموخته هـای یادگیرنـده در برنامـه درسـی  گفتـه می شـود  مجموعـه فرصت هایـی 
کـه دیدگاه هـای متفاوتی  کـه به دانشـجو امـکان می دهد  ارائـه می شـود. مـواد یادگیـری عبـارت اسـت از آنچـه 
کنـد و دیـد جامعـی دربـاره آن موضـوع بـه دسـت آورد. زمـان آموزشـی  را نسـبت بـه موضـوع یادگیـری دریافـت 
کـه یادگیرنـده در درون آن دسـت بـه عملـی  اعمالـی می زنـد.  مجموعـه لحظاتـی مشـخص و محـدود اسـت 
درواقـع، زمـان نهادینـه شـدن یـک فعالیـت خـاص را می رسـاند )جمالـی، 1379(. مـکان برنامه درسـی بدین 
که دانشـجو می تواند با عناصر برنامه درسـی تعامل داشـته باشـد و اینکه دانشـگاه محل تحصیل،  معناسـت 
کنـد (Goldman, 2004). راهبردهـای تدریس مجموعه  هم کالسـی ها یـا مـدرس را به صـورت واقعی مشـاهده 
کـه جهـت انتقـال بهتـر یادگیـری بـه یادگیرنـده انجـام می گیـرد. (Anderson, 2004) بـه  فعالیت هایـی اسـت 
کـه به منظـور تعییـن میـزان تحقـق هدف هـای برنامه  فراینـد نظـام دار جمـع آوری، تحلیـل و تفسـیر اطالعـات 
گویند )سـیف،1382(. بر اسـاس مطالب بیان شـده مدل مفهومی تحقیق  درسـی انجام می شـود، ارزشـیابی 
کالیـن از  کـه در آن چالش هـای برنامـه درسـی در ابعـاد نه گانـه برنامـه درسـی  حاضـر به صـورت شـکل 1 اسـت 

دیدگاه دانشـجویان و اسـتادان بررسـی شـده اسـت.

 

چالشها
یبرنامه
 درسی

راهبردها
 ییادگیری

فعالیتهای
 تدریس

 ارزشیابی

 موادآموزشی

 (مکان)فضا زمان

 محتوا

 گروهبندی

 اهداف

کالین، 1998(�  شکل 1: مدل مفهومی تحقیق )برگرفته از 
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که  در راسـتای موضـوع تحقیـق حاضرکهـن و همـکاران )1395( در تحقیقـی بـه این نتیجه دسـت یافتند 
کیفیـت عناوین و ماهیت  برنامـه درسـی دوره دکتـری تخصصـی بهداشـت بـاروری با چالش هایـی چون عدم 
دوره  بـودن  طوالنـی  درسـی،  برنامـه  اهـداف  تحقـق  در  کامـی  نا دانشـجو،  آمـوزش  چالش هـای  درس هـا، 
کریمـی و همـکاران )1392( طـی تحقیقـی  پژوهشـی، ابهـام جایـگاه حرفـه ای دانش آموختـگان وجـود دارد. 
بـا عنـوان »الزامـات و چالش هـای طراحـی برنامـه درسـی آمـوزش عالـی بـا رویکـرد جامعـه یادگیـری« دریافتنـد 
آمـوزش عالـی بـا چالش هـای عـدم شناسـایی نیازهـای واقعـی دانشـجو و جامعـه و بازنگـری برنامـه درسـی 
متناسـب بـا تحـول در ایـن نیازهـا پیش بینـی نکـردن امـکان انعطـاف در برنامـه درسـی، عـدم پذیـرش تغییـر 
در فلسـفه و مفاهیـم زیربنایـی آمـوزش در آمـوزش عالـی، عـدم بهره گیـری از متخصصـان حـوزه برنامـه درسـی 
بـرای تدویـن برنامه هـا، اسـتفاده نکـردن از برنامـه درسـی دانشـگاه های معتبـر جهـان متناسـب بـا شـرایط و 
کارگروه های  کشـور، تمایـل بـه تمرکزگرایـی در تدویـن برنامه های درسـی، وجـود برخی مشـکالت در  نیازهـای 
برنامه ریـزی درسـی درون وزارتخانـه و دانشـگاه ها و نبـود ارتبـاط درونـی میـان برنامـه درسـی آمـوزش عالـی و 
مقاطـع پیـش از آن روبه روسـت. خاقانـی زاده و همـکاران )1391( طـی تحقیقـی با عنـوان »چالش های برنامه 
کـه در برنامـه درسـی اخـالق پزشـکی چالش هایـی از  درسـی اخـالق پزشـکی« بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد 
نظـام جامـع  و  فعـال  تدریـس  تناسـب محتـوا، روش  تلفیقـی،  اهـداف، سـازماندهی  قبیـل عـدم جامعیـت 
برنامـه درسـی و  نبـودن معنـای  کـه مشـخص  ارزشـیابی وجـود دارد. مؤمنـی )1390( در تحقیقـی دریافـت 
ارزشـیابی برنامـه درسـی، فقـدان برنامـه مشـخص و قانونمنـد بـرای انجـام ارزشـیابی،  اسـتفاده نکـردن از 
ج و مشـخص نبـودن بودجـه الزم از چالش هـای ارزشـیابی برنامـه درسـی آمـوزش  متخصصـان  داخـل و خـار
عالـی اسـت. شـیرازی )1389( در تحقیقـی بـا عنـوان »ارزیابـی رونـد بازنگـری و نوسـازی برنامه هـای درسـی در 
کارشناسـی مهندسـی بـرق در ایـن دانشـگاه بـه بازنگـری  دانشـگاه شـیراز« و ارائـه برنامـه جدیـد پیشـنهادی 
ایـن  بـرای  پیشـنهادی  تجدیدنظرشـده  آموزشـی  برنامه هـای  و  پرداختنـد  رشـته  ایـن  درسـی  برنامه هـای 
رشـته ارائـه شـد. فراهانـی و همـکاران )2006( نظـرات دانشـجویان دکتـری پرسـتاری در مـورد برنامـه آموزشـی 
کـه محتـوای آموزشـی دکتـری نتوانسـته اسـت بـه آنـان  کردنـد. نتایـج نشـان داد  دوره تحصیلـی خـود بررسـی 
کافی را برای تجزیه وتحلیل مسـائل و مشـکالت حرفه ای بدهد. الورنس و آرتور1 )2017( در تحقیقی  توانایی 
تحـت عنـوان »نگـرش دانش آموخته هـا دربـاره برنامـه درسـی مهندسـی بـرق: یـک مطالعـه مـوردی« بـه ایـن 
گـی نـوآوری و حـل مسـئله، صالحیـت فنـی و  نتیجـه دسـت یافتنـد برنامـه درسـی توانسـته اسـت چهـار ویژ
کنـد؛ امـا نتایـج دربـاره مهارت هـای دیگـر مغفـول  گیـران تقویـت  مفهومـی؛ شـمارش و سـواد فنـاوری را در فرا
اسـت. ارکان2 و همـکاران )2016( در تحقیقـی تحـت عنـوان »برنامـه درسـی خالقانـه بـرای ارتقـای تجـارب 
یادگیـری دانشـجویان مهندسـی مکانیـک و بـرق« بـه طراحـی یـک برنامـه درسـی غنی شـده و یکپارچـه بـرای 

1- Lawrence and Arthur 2- Ercan 
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کردند. این برنامه سه سـاله برای آموزش مهندسـی  دانشـجویان برق و مکانیکی در سـطح پلی تکنیک اقدام 
کـه دانشـجویان در  کل برنامـه بـر روی پروژه هـای طراحـی و سـاخت ایجـاد شـده اسـت  طراحـی شـده اسـت. 
طول تـرم هـر دوره تربیـت مهندسـی را بـا ابـزار پیشـرفته و تمریـن پیچیده تـر فرامی گیرنـد. نتایـج اجـرای ایـن 
کلیـدی ماننـد یادگیـری میان رشـته ای، مشـارکتی و تجربـی  گی هـای  کثـر رسـاندن برخـی از ویژ برنامـه بـه حدا
که  کـه دانشـجویانی  و ارزیابـی بـرای یادگیـری اسـت. نتایـج حاصـل از اجـرای برنامـه نشـان دهنده ایـن اسـت 
کرده انـد در مقایسـه بـا همتایـان خـود، سـطح باالیـی از اعتمادبه نفـس و اشـتیاق  در ایـن برنامـه مشـارکت 
را بـه چالش هـای جدیـد نشـان می دهنـد. دیویـد1 و همـکاران )2013( در تحقیقـی بـا عنـوان »چالش هـای 
کیـم2  کـه نابرابـری دسترسـی از چالش هـای برنامـه درسـی اسـت.  برنامـه درسـی بـرای افـراد بومـی« دریافتنـد 
کـه  کردنـد و نشـان دادنـد  کیفیـت برنامـه آموزشـی و منابـع دکتـری پرسـتاری را بررسـی  و همـکاران )2011( 
گی هـای دانشـکده، دانشـجویان پذیرفته شـده، برنامـه درسـی و منابـع موجـود تعیین کننده هـای مهـم  ویژ
آمـوزش دوره دکتـری پرسـتاری هسـتند. اسـپیل3 و همـکاران )2006( در تحقیقـی بـا عنـوان »ارزیابـی برنامـه 
گرفتنـد. در  درسـی و چالش هـای ارزشـیابی در آمـوزش عالـی« پنـج فـاز بـرای ارزیابـی و بهبـود ارزیابـی در نظـر 
ایـن مقالـه نویسـندگان بـر روی فـاز 1 )ارزیابـی خـط پایه( تمرکز داشـتند. اوود4 و همـکاران )2005( در تحقیقی 
کـه آمـوزش عالی  بـا عنـوان »چالش هـای برنامـه درسـی آمـوزش عالـی جنـوب آفریقـا« بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
جنـوب آفریقـا بـا چالش هـای زیـادی روبـه رو اسـت. از ایـن چالش هـا می تـوان بـه محتـوا، ارزشـیابی، فرایندها 

کرد.  اشـاره 

روش شناسی� 3
کنتـرل متغیرهـا  گـردآوری داده هـا و  کاربـردی اسـت. از نظـر  تحقیـق حاضـر از نظـر هـدف از نـوع تحقیقـات 
اسـت.  پیمایشـی  شـده اند،  گـردآوری  پرسـش نامه  طریـق  از  داده هـا  کـه  آنجایـی  از  همچنیـن  و  توصیفـی 
جامعه آماری تحقیق عبارت اسـت از دانشـجویان و اسـتادان رشـته مهندسـی برق دانشـگاه صنعتی ارومیه 

در سـال 1395 شـامل 22 نفـر اعضـای هیأت علمـی و 260 نفـر دانشـجو.
گروه دانشـجویان و اسـتادان تشـکیل شـده اسـت. برای نمونه گیری از روش  نمونه پژوهش حاضر از دو 
نفـر اسـت و براسـاس  آنهـا 22  کـه تعـداد  بـرای اعضـای هیأت علمـی اسـتفاده شـد  نمونه گیـری سرشـماری 
جـدول مـورگان از میـان 260 نفـر دانشـجو تعـداد 164 نفر به روش نمونه گیری تصادفی سـاده به عنوان نمونه 
الزم بـرای دانشـجویان انتخـاب شـدند. در ایـن پژوهـش بـرای تدویـن مبانـی نظـری تحقیـق از مطالعـات 
شـد.  اسـتفاده  پرسـش نامه  از  فرضیه هـا  آزمـون  جهـت  داده هـا  گـردآوری  بـرای  و  کتشـافی  ا و  کتابخانـه ای 
کـه ایـن الگـو عناصـر  کالیـن )1998( اسـت  پرسـش نامه استفاده شـده براسـاس الگـوی طراحـی برنامـه درسـی 

1- David 2- Kim 3- Spiel 
4- Ogude 
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گروه بندی، مکان،  برنامـه درسـی را در نـه بعـد اهـداف، محتـوا، فعالیت های یادگیـری، راهبردهای تدریـس، 
گویه اسـت. برای تهیه پرسـش نامه از تحقیقات روشـنی  زمان و ارزشـیابی تقسـیم بندی می کند و دارای 58 
کالیـن )1998( اسـتفاده شـده اسـت. بـرای تعییـن اعتبـار )روایـی( و حصـول اطمینـان از قابلیـت  )1391( و 
اجـرای پرسـش نامه ها بـا اسـتاد راهنمـا مشـورت شـد و نظـر ایشـان در تهیـه و اصـالح پرسـش نامه ها اعمـال 
کـردن نـکات مبهـم دوباره به تأیید اسـتاد راهنما رسـید و پرسـش نامه نهایـی در اختیار  شـد و پـس از برطـرف 
گرفـت. در پژوهـش حاضـر محقـق به منظـور تعییـن پایایـی مقیاس هـا بـه اجـرای آزمایشـی  نمونـه آمـاری قـرار 
کرونبـاخ بـرای  کـه ضریـب پایایـی مقیاس هـا بـر اسـاس آلفـای  آنهـا بـر روی 30 نفـر از نمونـه موردنظـر پرداخـت 
پرسـش نامه اسـتادان 0/79 و دانشـجویان 0/81 محاسـبه شـد. تجزیه وتحلیل داده ها با اسـتفاده از نرم افزار
گـروه مسـتقل  SPSS انجـام شـد. بـرای آزمـون فرضیه هـای تحقیـق از آزمون هـای تـی تک نمونـه ای و تـی دو 

اسـتفاده شد.

یافته ها� 4
مجمـوع اعضـای هیأت علمـی موردمطالعـه در ایـن پژوهـش 22 نفـر بـوده اسـت. در ایـن میـان 81/81 درصد 
)18 نفـر( مـرد و 18/18 درصـد )4 نفـر( نیـز زن بوده انـد. از میـان مجمـوع اعضـای هیأت علمـی موردمطالعـه 
در ایـن پژوهـش27/27 درصـد )6 نفـر( حق التدریـس، 27/27 درصـد )6 نفـر( دارای مرتبـه علمـی مربـی، 41 
درصـد )9 نفـر( دارای مرتبـه علمـی اسـتادیار و 4/54 درصـد )1 نفـر( دارای مرتبـه علمـی دانشـیاری بوده انـد. 
همچنیـن از میـان مجمـوع اعضـای هیأت علمـی موردمطالعـه 9 درصـد )2 نفـر( دارای سـن 30-35؛ 13/63 
درصـد )3 نفـر( دارای سـن 36-40؛ 18/18 درصـد )4 نفـر( دارای سـن 41-45؛ 36/36 درصـد نیـز )8 نفـر( 

دارای سـن 46-50 و 22/72 درصـد )5 نفـر( دارای سـن باالتـر از 51 بوده انـد.
 37 دختـر  میـان  ایـن  در  اسـت.  بـوده  نفـر   164 پژوهـش  ایـن  در  موردمطالعـه  دانشـجویان  مجمـوع 
در  موردمطالعـه  دانشـجویان  مجمـوع  میـان  از  بوده انـد.  پسـر  نیـز  نفـر(   103( درصـد   63 و  نفـر(   61( درصـد 
ایـن پژوهـش86/6 درصـد )142 نفـر( در دوره تحصیلـی لیسـانس، 13/4 درصـد )22 نفـر( در دوره تحصیلـی 
فوق لیسـانس مشـغول بـه تحصیـل هسـتند. همچنیـن از میـان دانشـجویان موردمطالعـه در ایـن پژوهـش 
84/4 درصـد )138 نفـر( دارای سـن 20-24؛ 10/4 درصـد )17 نفـر( دارای سـن 25-29 و 5/4 درصـد )9 نفـر( 

دارای سـن باالتـر از 30 بوده انـد.
اعضـای  نظـر  از  بـرق  مهندسـی  رشـته  درسـی  برنامـه  نه گانـه  ابعـاد  در  موجـود  چالش هـای   :1 پرسـش 

کدام انـد؟ هیأت علمـی 
بـرای بررسـی ایـن پرسـش از آزمـون تـی تک گروهـی اسـتفاده شـد. نتایـج آزمـون تی تک گروهـی در جدول 

گردیده اسـت.  زیـر ارائه 
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جدول 1: نتایج آزمونی تی تک گروهی )دیدگاه اعضای هیأت علمی(

آزمون ها
ابعاد برنامه درسی

آزمون t تک نمونه ایشاخص های توصیفی
NMSDTDfSig

شی
موز

ف آ
دا

اه

1. اهداف آموزشی تعیین شده طی اجرای برنامه 
درسی قابل حصول است

223/06.69./52210/60

2223/50.863/18210/003. اهداف آموزشی با امکانات آموزشی تناسب دارد.

3223/30.951/72210/95. اهداف آموزشی صراحت و روشنی الزم را دارد.

4. در تعیین اهداف آموزشی به عالیق و نیازهای 
دانشجویان توجه شده است.

222/20.84-5/17210/001

کار تناسب  5. اهداف تعیین شده با نیازهای بازار 
دارند. 

222/561/07-2/21210/035

6. تناسب و هماهنگی بین اهداف واحد درسی با 
کلی رشته وجود دارد اهداف 

223/16.741/22210/23

7. اهداف تعیین شده برای رشته مهندسی برق به 
کامل تحقق یافته اند طور 

222/50.93-2/92210/007

شی
موز

ی آ
توا

مح

گی  8. در تنظیم محتوای آموزشی به دانش و ویژ
مخاطبان توجه شده است.

222/401/13-2/90210/007

9. محتوای آموزشی حاوی مفاهیم اساسی مرتبط 
است.

223/261/412/84210/008

گیر را به یادگیری فعال  10. محتوای آموزشی فرا
ترغیب می کند.

222/421/22-2/69210/012

11. بین محتوای دروس از لحاظ منطقی ارتباط 
وجود 

223/261/42-1/24210/089

12. بین حجم محتوا و تعداد واحد دروس تناسب 
وجود دارد.

223/06.86.42210/677

13223/131/00.72210/475. محتوا متناسب با دانش روز انعطاف پذیر است. 

14. محتوا آمادگی الزم جهت فعالیت های حرفه ای 
را فراهم می کند

222/60.96-2.26210/031

ی
گیر

اد
ی ی

ها
ت 

الی
فع

15. بین فعالیت های یادگیری دانشجویان با اهداف 
آموزشی تناسب وجود دارد

223/451/063/12210/008

16. فعالیت های یادگیری دانشجویان را به یادگیری 
گروهی ترغیب می کند

222/36.96-3/59210/001

گون  گونا 17. فعالیت های یادگیری با سبک های 
یادگیری مرتبط است

223/13.93.77210/442

18. فعالیت های یادگیری دانشجویان را با فعالیت 
پژوهشی و حل مسئله درگیر می کنند

222/371/00-3/15210/011

19. فعالیت های یادگیری توانایی بررسی و 
مهارت های پژوهشی را پرورش می دهند

223/501/092/71210/004
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ادامه جدول 1

20. فعالیت های یادگیری آمادگی الزم جهت تحقیق 
مستقل را به وجود می آورند

223/031/03.17210/861

س
دری

ی ت
ها

رد
هب

را

21223/301/082/52210/001. روش های تدریس با محتوا تناسب دارد

22. در انتخاب روش های ارائه مطالب به 
تفاوت های فردی توجه شده است

222/06.90-2/40210/049

23. در انتخاب روش تدریس در محیط آموزش به 
گروهی توجه شده است یادگیری 

222/13.86-2/22210/020

24. بین روش تدریس و فناوری مورداستفاده در 
محیط آموزش تناسب وجود دارد

222/301/14-3/33210/002

25223/861/162/62210/036. از استادان متخصص درس استفاده می شود

26. روش های تدریس خالقیت و ابتکار دانشجویان 
را پرورش می دهد

222/36.92-3/73210/001

27223/03.850/21210/831. به روش های متنوع تدریس توجه می شود

ی
گیر

اد
د ی

موا

28. بین مواد آموزشی و اهداف آموزشی تناسب 
وجود دارد

223/36.992/47210/002

29. به اصل سادگی در انتخاب مواد آموزشی توجه 
شده است

223/27.992/05210/050

30. به اصل تنوع در انتخاب مواد آموزشی توجه 
شده است  

223/46.883/89210/001

31. در انتخاب مواد آموزشی به اصل به صرفه بودن 
توجه شده است

223/46.833/09210/003

کتابخانه در محیط سیستم آموزش  32. به ایجاد 
توجه شده است

223/701/172/39210/004
ان

گیر
فرا

ی 
ند

وه ب
گر

گیران قوی تر نسبت به  33. در محیط آموزشی فرا
سایرین بیشتر می آموزند

223/60.565/83210/001

گروه های  34. محیط آموزشی قابلیت تشکیل 
یادگیری را دارد

223/36.802/48210/019

گروه بندی بر اساس  35. در محیط آموزش 
شایستگی ها وجود دارد

222/40.93-2/35210/026

گروه های پژوهش و تحقیق  36. در محیط آموزش 
تشکیل می شود

223/40.962/26210/031

گروهی اهمیت داده  کار  37. در محیط آموزشی به 
می شود

223/43.892/64210/013

ی
گیر

اد
ن ی

کا
38. در طراحی محیط آموزشی به رنگ های آموزش م

توجه شده است
222/26.73-5/43210/001

39. در طراحی محیط آموزشی به اصل تنوع توجه 
شده است

222/63.71-2/79210/009



گمیچی و همکاران 11 کبری بحری 

ادامه جدول 1

ی
گیر

اد
ن ی

کا
م

40. در طراحی محیط آموزشی مکان هایی برای 
فوق برنامه ها وجود دارد

223/16.98.92210/362

41. در طراحی محیط آموزشی به اصل سادگی 
توجه شده است

223/20.761/43210/161

کالس ها با اجرای برنامه درسی  42. فضا و تجهیزات 
و دوره آموزشی تناسب دارد

222/50.97-2/81210/009

کالس ها  گی های فیزیکی دانشکده و  43. ویژ
مطلوب هستند

223/531/042/45210/020

44. مکان های آموزشی مخصوص برای دروس 
عملی وجود دارد

223/23.891/42210/165

ی
گیر

اد
ن ی

زما

45. بین مدت زمان اختصاص یافته و حجم 
محتوای آموزشی تناسب وجود دارد

223/261/271/99210/050

کالس های آموزشی در طول روز  46. ساعت تشکیل 
مناسب است

223/431/332/33210/027

47. زمانی برای ترمیم یادگیری دانشجو برای 
شرکت در آموزش وجود دارد

223/57.892/64210/013

کالس ها در طول هفته مناسب  48. زمان بندی 
است

223/561/102/14210/040

گرفته شده برای درس های نظری  49. زمان درنظر 
مناسب است

223/30.792/06210/048

گرفته شده برای درس های  50. زمان درنظر 
تخصصی و عملی مناسب است 

223/231/072/21210/035
ی

گیر
اد

ی ی
یاب

زش
ار

51. شیوه های ارزشیابی با اهداف آموزشی تناسب 
دارد

223/50.932/92210/007

52. ارزشیابی تکوینی در زمان های مناسب مقرر 
شده است

223/46.892/84210/008

53. اصول نمره گذاری به تکالیف واضح و صریح 
بیان شود

223/431/102/14210/040

54. در انتخاب شیوه ارزشیابی به خود ارزیابی 
دانشجویان توجه شده است

222/33.95-3/80210/001

55. امکان بازخورد برای اصالح یادگیری 
دانشجویان وجود دارد

223/131/04.70210/489

56. ارزیابی از یادگیری واقعی دانشجویان به عمل 
می آید

223/161/14.79210/433

57. میزان قدرت تجزیه وتحلیل دانشجویان مورد 
ارزیابی قرار می گیرد

222/261/01-3/95210/001

ک های مختلف برای ارزیابی برنامه  58. از مال
درسی استفاده می شود.

223/301/051/55210/130
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اعضـای  دیـدگاه  از  درسـی  برنامـه  اهـداف  بعـد  در  کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان   1 جـدول  باتوجه بـه 
گویه هـای )4 و 5 و 7( بـه ترتیـب برابـر بـا )2/50، 2/56، 2/20( اسـت  هیأت علمـی مقـدار میانگیـن تجربـی 
کـه  از میانگیـن نظـری )3( پایین تـر هسـتند؛ در نتیجـه فـرض H0 مبنـی بـر عـدم تفـاوت بیـن میانگین هـای 
تجربـی و نظـری رد می شـود و درمقابـل H1 مبنـی بـر تفـاوت میانگین هـای تجربـی و نظری مـورد پذیرش قرار 
گفـت  کمتـر اسـت، بـا اطمینـان 95درصـد می تـوان   p <0/05 کـه از می گیـرد. مطابـق مقـدار سـطح معنـاداری 
کـه تفـاوت بیـن میانگین هـای تجربـی و نظـری معنـادار اسـت. بنابرایـن از نظـر اعضـای هیأت علمـی برنامـه 
کم بـه عالیق  کـه ایـن چالش هـا شـامل توجـه  درسـی مهندسـی بـرق بـا چالش هایـی در اهـداف مواجـه اسـت 
کار و محقـق  کـم اهـداف تعیین شـده بـا نیازهـای بـازار  و نیازهـای دانش آمـوزان در تعییـن اهـداف، تناسـب 

کامـل اهـداف تعیین شـده بـرای رشـته مهندسـی بـرق اسـت.  نشـدن 
مقـدار   کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان  هیأت علمـی  اعضـای  دیـدگاه  از  درسـی  برنامـه  محتـوای  بعـد  در 
از میانگیـن  کـه   بـا )2/60، 2/2،40/42( اسـت  برابـر  ترتیـب  بـه  گویه هـای )8 و 10 و 14(  میانگیـن تجربـی 
نظـری )3( پایین تـر اسـت؛ در نتیجـه فـرض H0 مبنـی بـر عـدم تفـاوت بیـن میانگین هـای تجربـی و نظـری 
رد شـده و درمقابـل H1 مبنـی بـر تفـاوت میانگین هـای تجربـی و نظـری مـورد پذیـرش قـرار می گیـرد. طبـق 
کـه تفـاوت بیـن  گفـت  کمتـر اسـت، بـا اطمینـان 95 درصـد می تـوان   p <0/05 کـه از مقـدار سـطح معنـاداری 
میانگین هـای تجربـی و نظـری معنـادار اسـت. بنابرایـن از نظـر اعضـای هیأت علمـی برنامـه درسـی مهندسـی 
دانـش  و  گی هـا  ویژ بـه  کـم  توجـه  شـامل  چالش هـا  ایـن  کـه  اسـت  مواجـه  محتـوا  در  چالش هایـی  بـا  بـرق 
گیـران بـه یادگیـری فعـال و ناتوانـی در ایجـاد آمادگـی الزم بـرای  مخاطبـان در تدویـن محتـوا، عـدم ترغیـب فرا

اسـت. حرفـه ای  فعالیت هـای  انجـام 
به همین ترتیب از نظر اعضای هیأت علمی برنامه درسی مهندسی برق با چالش هایی در فعالیت های 
گروهـی و عـدم درگیـر  یادگیـری مواجـه اسـت ایـن چالش هـا شـامل عـدم ترغیـب دانشـجویان بـه یادگیـری 
کردن دانشـجویان در فعالیت های پژوهشـی و حل مسـئله اسـت. در بعد راهبردهای تدریس برنامه درسـی 
از دیـدگاه اعضـای هیأت علمـی برنامـه درسـی مهندسـی بـرق بـا چالش هایـی در راهبردهـای تدریـس مواجـه 
کم به  کم بـه تفاوت های فـردی در انتخـاب روش های تدریـس، توجه  کـه ایـن چالش هـا شـامل توجـه  اسـت 
کم بـه پرورش خالقیـت و ابتکار  کـم بیـن روش تدریـس و فنـاوری آموزشـی و توجـه  گروهـی، تناسـب  یادگیـری 
دانشـجویان بـا روش هـای مختلـف تدریـس اسـت. در بعـد مـواد یادگیـری برنامـه درسـی از دیـدگاه اعضـای 
گیـران  فرا گروه بنـدی  بعـد  نیسـت. در  بـا هیـچ چالشـی مواجـه  بـرق  برنامـه درسـی مهندسـی  هیأت علمـی 
گروه بنـدی  برنامـه درسـی از دیـدگاه اعضـای هیأت علمـی برنامـه درسـی مهندسـی بـرق بـا چالش هایـی در 
براسـاس شایسـتگی ها  گیـران  فرا گروه بنـدی  بـه  کـم  ایـن چالـش شـامل توجـه  کـه  گیـران مواجـه اسـت  فرا
کـم بـه رنگ هـای  اسـت. در بعـد مـکان یادگیـری برنامـه درسـی مهندسـی بـرق بـا چالش هایـی از قبیـل توجـه 
کم فضا  کـم بـه اصل تنـوع در طراحی محیط آموزشـی و تناسـب  آموزشـی در طراحـی محیـط آموزشـی، توجـه 
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و تجهیـزات بـا اجـرای برنامـه درسـی مواجـه اسـت. از نظـر هیأت علمـی برنامـه درسـی مهندسـی بـرق در بعـد 
زمـان یادگیـری بـا هیـچ چالشـی مواجـه نیسـت. در بعـد ارزشـیابی از نظـر اعضـای هیأت علمـی برنامـه درسـی 
کم بـه خودارزیابی  کـه ایـن چالش ها شـامل توجه  مهندسـی بـرق بـا چالش هایـی در ارزشـیابی مواجـه اسـت 

کـم بـه قـدرت تجزیه وتحلیـل دانشـجویان اسـت. دانشـجویان و توجـه 
پرسـش 2: چالش هـای موجـود در ابعـاد نه گانـه برنامـه درسـی رشـته مهندسـی بـرق از نظـر دانشـجویان 

کدام انـد؟
بـرای بررسـی ایـن پرسـش از آزمـون تـی تک گروهـی اسـتفاده شـد. نتایـج آزمـون تی تک گروهـی در جدول 

زیر ارائه شـده اسـت.
جدول2: نتایج آزمونی تی تک گروهی )دیدگاه دانشجویان(

آزمون ها
ابعاد برنامه درسی 

آزمون تی تک شاخص های توصیفی
نمونه ای

NMSDTDfSig

شی
موز

ف آ
دا

اه

1. اهداف آموزشی تعیین شده طی اجرای برنامه 
درسی قابل حصول است

1643/321/243/331630/001

9/761630/001-21642/171/07. اهداف آموزشی با امکانات آموزشی تناسب دارد

31643/051/21.571630/564. اهداف آموزشی صراحت و روشنی الزم را دارد

4. در تعیین اهداف آموزشی به عالیق  و نیازهای 
دانشجویان توجه شده است

1642/231/17-8/341630/001

کار تناسب  5. اهداف تعیین شده با نیازهای بازار 
دارند

1643/111/13.441630/874

6. تناسب و هماهنگی بین اهداف واحد درسی با 
کلی رشته وجود دارد اهداف 

1643/181/301/851630/066

7. اهداف تعیین شده برای رشته مهندسی برق به 
کامل تحقق یافته اند طور 

1642/111/0111/121630/001

شی
موز

ی آ
توا

مح

گی  8. در تنظیم محتوای آموزشی به دانش و ویژ
مخاطبان توجه شده است.

1642/421/14-6/431630/001

9. محتوای آموزشی حاوی مفاهیم اساسی مرتبط 
است.

1643/211/142/451630/015

گیر را به یادگیری فعال ترغیب  10. محتوای آموزشی فرا
می کند.

1642/551/17-4/881630/001

111643/371/243/801630/000. بین محتوای دروس از لحاظ منطقی ارتباط وجود.

12. بین حجم محتوا و تعداد واحد دروس تناسب 
وجود دارد.

1642/491/27-5/081630/000

131643/091/28.911630/362. محتوا متناسب با دانش روز، انعطاف پذیر است.

14. محتوا آمادگی الزم برای فعالیت های حرفه ای را 
فراهم می کند

1642/141/09-9/971630/000
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ادامه جدول 2

ی
گیر

اد
ی ی

ها
ت 

الی
فع

15. بین فعالیت های یادگیری دانشجویان با اهداف 
آموزشی تناسب وجود دارد

1643/171/261/781630/076

16. فعالیت های یادگیری دانشجویان را به یادگیری 
گروهی ترغیب می کند

1642/251/22-7/791630/000

گون  گونا 17. فعالیت های یادگیری با سبک های 
یادگیری مرتبط است

1642/341/09-7/561630/000

18. فعالیت ها یادگیری دانشجویان را با فعالیت 
پژوهشی و حل مسئله درگیر می کنند

1643/321/313/151630/002

19. فعالیت های یادگیری توانایی بررسی و مهارت های 
پژوهشی را پرورش می دهند

1643/291/352/811630/005

20. فعالیت های یادگیری آمادگی الزم را برای تحقیق 
مستقل به وجود         می آورند

1642/541/14-5/031630/000

س
دری

ی ت
ها

رد
هب

را

211643/311/223/261630/001. روش های تدریس با محتوا تناسب دارد

22. در انتخاب روش های ارائۀ مطالب به تفاوت های 
فردی توجه شده است

1642/37.1/09-7/291630/000

23. در انتخاب روش تدریس در محیط آموزش به 
گروهی توجه شده است یادگیری 

1643/121/301/261630/208

24. بین روش تدریس و فناوری مورد استفاده در 
محیط آموزش تناسب وجود دارد

1642/561/16-4/741630/001

251643/321/373/061630/003. از استادان متخصص درس استفاده می شود

26. روش های تدریس خالقیت و ابتکار دانشجویان را 
پرورش می دهد

1642/401/21-6/251630/000

7/351630/000-271642/321/16. به روش های متنوع تدریس توجه می شود.
ی

گیر
اد

د ی
موا

28. بین مواد آموزشی و اهداف آموزشی تناسب وجود 
دارد.

1643/191/292/121630/050

39. به اصل سادگی در انتخاب مواد آموزشی توجه 
شده است.

1643/181/102/111630/036

30. به اصل تنوع در انتخاب مواد آموزشی توجه شده 
است  

1642/751/10-2/811630/005

31. در انتخاب مواد آموزشی به اصل به صرفه بودن 
توجه شده است

1643/241/372/271630/024

کتابخانه در محیط سیستم آموزش  32. به ایجاد 
توجه شده است

1643/221/312/191630/030

ان
گیر

فرا
ی 

ند
وه ب

گیران قوی تر نسبت به گر 33.  در محیط آموزشی فرا
سایرین بیشتر می آموزند

1642/691/30-2/651630/004

گروه های  34. محیط آموزشی قابلیت تشکیل 
یادگیری را دارد

1642/581/21-4/371630/000
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ادامه جدول 2

ان
گیر

فرا
ی 

ند
وه ب

گر

گروه بندی براساس  35. در محیط آموزش 
شایستگی ها انجام می شود

1642/431/15/6/201630/000

گروه های پژوهش و تحقیق  36. در محیط آموزش 
تشکیل می شود

1643/391/383/661630/000

گروهی اهمیت داده  کار  37. در محیط آموزشی به 
می شود

1643/351/463/111630/002

ی
گیر

اد
ن ی

کا
م

38. در طراحی محیط آموزشی به رنگ های آموزش 
توجه شده است

1643/181/331/761630/080

39. در طراحی محیط آموزشی به اصل تنوع توجه 
شده است

1643/191/321/881630/062

40. در طراحی محیط آموزشی  مکان هایی برای 
فوق برنامه ها وجود دارد 

1642/511/19-5/161630/000

41. در طراحی محیط آموزشی به اصل سادگی توجه 
شده است

1643/401/333/921630/000

کالس ها با اجرای برنامه درسی و  42. فضا و تجهیزات 
دوره اموزشی تناسب دارد

1642/331/12-7/471630/000

کالس ها مطلوب  گی های فیزیکی دانشکده و  43. ویژ
هستند

1642/341/26-6/541630/000

44. مکان های آموزشی مخصوص برای دروس عملی 
وجود دارد

1643/161/381/521630/130

ی
گیر

اد
ن ی

زما

45. بین مدت زمان اختصاص یافته و حجم محتوای 
آموزشی تناسب وجود دارد.

1643/601/375/571630/000

کالس های آموزشی در طول روز  46. ساعات تشکیل 
مناسب است.

1642/571/24-4/351630/000

47. زمانی برای ترمیم یادگیری دانشجو برای شرکت 
در آموزش وجود دارد.

1643/151/351/44630/150

کالس ها در طول هفته مناسب است 3/801630/000-481642/611/30. زمان بندی 

گرفته شده برای درس های نظری  49. زمان در نظر 
مناسب است

1643/381/323/651630/000

گرفته شده برای درس های تخصصی و  50. زمان درنظر 
عملی مناسب است 

1642/621/15-4/091630/000

ی
گیر

اد
ی ی

یاب
زش

ار

51. شیوه های ارزشیابی با اهداف آموزشی تناسب 
دارد

1643/161/311/541630/125

52. ارزشیابی تکوینی در زمان های مناسب مقرر شده 
است

1643/151/171/661630/097

53. اصول نمره گذاری به تکالیف واضح و صریح بیان 
شود 

1643/141/351/321630/184
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ادامه جدول 2

ی
گیر

اد
ی ی

یاب
زش

ار

54. در انتخاب شیوه ارزشیابی به خودارزیابی 
دانشجویان توجه شده است

1642/541/13-5/111630/000

55. امکان بازخود برای اصالح یادگیری دانشجویان 
وجود دارد

1642/711/17-3/131630/002

56. ارزیابی از یادگیری واقعی دانشجویان به عمل 
می آید

1642/441/12-6/341630/000

57. میزان قدرت تجزیه وتحلیل دانشجویان مورد 
ارزیابی قرار می گیرد

1643/101/341/541630/950

ک های مختلف برای ارزیابی برنامه درسی  58. از مال
استفاده می شود

1642/691/47-2/601630/010

کـه در بعـد اهـداف برنامـه درسـی از دیـدگاه دانشـجویان مقـدار  گرفـت  مطابـق جـدول 2 می تـوان نتیجـه 
که از میانگین نظری )3(  گویه های )2 و 4 و 7( به ترتیب برابر با )2/01، 2/23، 2/17( است  میانگین تجربی 
پایین تـر هسـتند؛ در نتیجـه فـرض H0 مبنـی بـر عـدم تفـاوت بیـن میانگین هـای تجربـی و نظـری رد می شـود 
و درمقابـل H1 مبنـی بـر تفـاوت میانگین هـای تجربـی و نظـری مـورد پذیـرش قـرار می گیـرد. باتوجه بـه مقـدار 
که تفاوت بین میانگین های  گفت  کمتر است با اطمینان 95درصد می توان   p <0/05 که از سطح معناداری 
تجربـی و نظـری معنـادار اسـت. بنابرایـن از نظـر دانشـجویان برنامـه درسـی مهندسـی برق  بـا چالش هایی در 
کم به عالیق و  کم اهداف با امکانات آموزشـی، توجه  که این چالش ها شـامل تناسـب  اهداف مواجه اسـت 
کامـل اهـداف تعیین شـده برای رشـته مهندسـی برق  نیازهـای دانش آمـوزان در تعییـن اهـداف، عـدم تحقـق 
گی هـا و دانـش مخاطبـان در  کـم بـه ویژ اسـت. بـه همیـن ترتیـب در بعـد محتـوا ایـن چالش هـا شـامل توجـه 
کم بین محتوا و تعـداد واحدها و ناتوانی در  گیـران بـه یادگیری فعال تناسـب  تدویـن محتـوا، عـدم ترغیـب فرا
ایجـاد آمادگـی الزم بـرای انجـام فعالیت هـای حرفـه ای اسـت. در بعـد فعالیت های یادگیری چالش ها شـامل 
کـم بین فعالیت هـای یادگیری با سـبک های  گروهـی، ارتباط  کـم فعالیت هـای یادگیـری بـه یادگیـری  ترغیـب 
کـم فعالیت هـای یادگیـری بـه تحقیـق مسـتقل اسـت. برنامـه درسـی مهندسـی  گـون یادگیـری و توجـه  گونا
کـم بـه  کـم بـه تفاوت هـای فـردی در انتخـاب روش هـای تدریـس، توجـه  بـرق بـا چالش هایـی شـامل توجـه 
کم بـه پرورش خالقیـت و ابتکار  کـم بیـن روش تدریـس و فنـاوری آموزشـی و توجـه  گروهـی، تناسـب  یادگیـری 
کـم  دانشـجویان بـا روش هـای مختلـف تدریـس در بعـد راهبردهـا و در بعـد مـواد یادگیـری بـا چالـش توجـه 
بـه اصـل تنـوع مـواد آموزشـی مواجـه اسـت. از نظـر دانشـجویان برنامـه درسـی مهندسـی بـرق  بـا ایـن چالـش 
گیـران براسـاس شایسـتگی ها مواجـه اسـت. از دانشـجویان برنامه درسـی  گروه بنـدی فرا کـم بـه  شـامل توجـه 
مهندسـی بـرق بـا چالش هایـی در مـکان یادگیـری مواجه اسـت. این چالش ها شـامل نبـود مکان هایی برای 
کـم فضـا و تجهیـزات بـا  کالس هـا و تناسـب  گی هـای فیزیکـی دانشـکده و  فوق برنامه هـا، نامطلـوب بـودن ویژ
کالس ها  اجـرای برنامـه درسـی اسـت. همچنیـن، در بعـد زمان این چالش ها شـامل نامناسـب بودن سـاعت 
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کفایت زمان اختصاصـی به درس های  کالس هـا در طـول هفتـه و عـدم  در طـول روز، نامناسـب بـودن سـاعت 
تخصصـی و عملـی اسـت. در بعـد ارزشـیابی برنامـه درسـی از نظـر دانشـجویان برنامـه درسـی مهندسـی بـرق  
کـم بـه خودارزیابی دانشـجویان،  کـه ایـن چالش هـا شـامل توجـه  بـا چالش هایـی در  ارزشـیابی مواجـه اسـت 
ک هـای مختلـف در ارزیابـی و عـدم ارزیابـی  کـم از مال عـدم امـکان بازخـورد اصالحـی از یادگیـری، اسـتفاده 

واقعـی از یادگیری اسـت.
پرسـش 3: آیـا بیـن نگـرش اعضـای هیأت علمـی و دانشـجویان در خصـوص چالش هـای برنامـه درسـی 

مهندسـی بـرق تفـاوت معنـاداری وجـود دارد؟
جدول 3: آزمون تی مستقل نگرش اعضای هیأت علمی و دانشجویان در خصوص چالش های برنامه درسی

شاخص های آماری 
ابعاد برنامه درسی 

تی مستقل

Tمیانگینتعداد
sig

اهداف
222/75اعضای هیأت علمی 

-.0/360/720
1642/80دانشجویان

محتوا
222/67اعضای هیأت علمی 

-.0/7700/442
1642/79دانشجویان

فعالیت های یادگیری
223/16اعضای هیأت علمی 

-2/340/023
1642/42دانشجویان

راهبردهای تدریس
222/21اعضای هیأت علمی 

-2/760/022
1642/86دانشجویان

مواد یادگیری
222/49اعضای هیأت علمی 

-2/770/020
1642/99دانشجویان

گروه بندی
223/16اعضای هیأت علمی 

2/790/006
1642/94دانشجویان

مکان یادگیری
223/19اعضای هیأت علمی 

3/010/003
1642/54دانشجویان

زمان یادگیری
223/52اعضای هیأت علمی

3/520/001
1642/87دانشجویان 

ارزشیابی
222/36اعضای هیأت علمی 

-.540/652
1642/58دانشجویان

کـه بیـن نظـر اعضـای هیأت علمـی و دانشـجویان در مـورد  گرفـت  بـر اسـاس جـدول بـاال می تـوان نتیجـه 
چالش هـای برنامـه درسـی مهندسـی بـرق تفـاوت وجـود دارد. ایـن تفاوت هـا بـه جـز در ابعـاد هـدف، محتـوا 
کـه دانشـجویان نسـبت بـه اعضـای  و ارزشـیابی در بقیـه ابعـاد معنـادار اسـت. تفاوت هـا نشـانگر ایـن اسـت 
گروه بندی و فعالیت های یادگیری احسـاس می کنند و  هیأت علمـی چالـش بیشـتری در ابعـاد زمـان، مـکان، 
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اعضـای هیأت علمـی در ابعـاد راهبردهـای تدریـس و مواد یادگیری چالش بیشـتری را نسـبت به دانشـجویان 
احسـاس می کننـد.

بحث� 5
کـه از دیـدگاه اعضـای هیأت علمـی، برنامـه درسـی مهندسـی بـرق دانشـگاه  نتایـج تجزیه وتحلیـل نشـان داد 
صنعتـی ارومیـه در ابعـاد نه گانـه برنامـه درسـی بـا چالـش مواجـه اسـت. در بعـد هـدف عـدم تناسـب اهـداف 
اهـداف  تناسـب  اهـداف،  تعییـن  در  دانشـجویان  نیازهـای  و  عالیـق  بـه  توجـه  عـدم  آموزشـی،  امکانـات  بـا 
کامـل آن از جملـه مهم تریـن چالش هـا اسـت. در بعـد  کار و تـالش بـرای تحقـق  تعیین شـده بـا نیازهـای بـازار 
گیـران بـه  گی هـا و دانـش مخاطبـان در تدویـن محتـوا، عـدم ترغیـب فرا کـم بـه ویژ محتـوای آموزشـی توجـه 
کـه  یادگیـری فعـال و ناتوانـی در ایجـاد آمادگـی الزم بـرای انجـام فعالیت هـای حرفـه ای چالش هایـی هسـتند 
برنامـه درسـی مهندسـی بـرق در بعـد محتـوا از نظـر هیأت علمـی بـا آن روبـه رو اسـت. به منظـور بهبـود برنامـه 
درسـی در تدویـن محتـوا بایـد توجـه مسـئوالن بـه ابعـاد و زوایـای مختلف باشـد تا محتـوای ارائه شـده بتواند 
گیـران بـه یادگیـری فعـال  گی هـای مخاطبـان، ترغیـب فرا اهـداف تعیین شـده را پوشـش دهـد. توجـه بـه ویژ
کـه در تدویـن محتـوای برنامـه  و ایجـاد آمادگـی بـرای انجـام فعالیت هـای حرفـه ای از جملـه عواملـی اسـت 
درسـی بایـد بـه آن توجـه ویـژه شـود. بـرای بهبود برنامه درسـی در بعـد  فعالیت های یادگیری ایـن فعالیت ها 
کننـد و دانشـجویان را در فعالیت هـا درگیـر  گروهـی را تشـویق  کـه یادگیـری  بایـد به نحـوی تـدارک دیـده شـود 
فـردی در  تفاوت هـای  بـه  کـم  آورد. توجـه  بـه وجـود  یادگیـری در دانشـجویان  بـرای  را  کنـد و چالش هایـی 
فنـاوری  و  تدریـس  روش  بیـن  کـم  تناسـب  گروهـی،  یادگیـری  بـه  کـم  توجـه  تدریـس،  روش هـای  انتخـاب 
کـم بـه پـرورش خالقیـت و ابتـکار دانشـجویان بـا روش هـای مختلـف تدریـس چالش هایـی  آموزشـی و توجـه 
روبـه رو  بـا آن  از نظـر هیأت علمـی  بعـد فعالیت هـای تدریـس  بـرق در  برنامـه درسـی مهندسـی  کـه  هسـتند 
اسـت. توجـه ویـژه بـه مخاطبـان در انتخـاب روش هـای تدریـس از جملـه اصـول مهـم در آمـوزش و یادگیـری 
اسـت. بـدون توجـه بـه نیازهـا و عالیـق دانشـجویان فعالیت هـای تدریـس به هیچ وجـه موفـق نخواهنـد بـود؛ 
گروهـی و پـرورش خالقیـت در دانشـجویان بـه موفقیـت  لـذا توجـه بـه تفاوت هـای فـردی، توجـه بـه یادگیـری 
هرچه بیشـتر تدریس و یادگیری منجر خواهد شـد. از نظر اعضای هیأت علمی، برنامه درسـی مهندسـی برق 
گیـران  گروه بنـدی فرا کـم بـه  کـه عبـارت اسـت از توجـه  گیـران مواجـه اسـت  گروه بنـدی فرا بـا چالش هایـی در 
گیـران براسـاس شایسـتگی ها باعـث عملکـرد بهتـر سیسـتم آمـوزش  گـروه بنـدی فرا براسـاس شایسـتگی ها؛ 
گـروه بنـدی بـر اسـاس شایسـتگی ها باعـث می شـود فعالیت هـای  و دانشـجویان می شـود امـا عـدم توجـه بـه 
کارایـی الزم را نداشـته باشـند و نتایـج مـورد نظـر بـه دسـت نیایـد. مـکان یادگیـری یکـی از عوامـل  آموزشـی 
کیفیت محیط های  کافی به عوامـل محیطی و فیزیکـی  مهـم در بحـث آمـوزش و یادگیـری اسـت. عـدم توجـه 
کافی به چالش های اشاره شـده  آموزشـی  و نتیجـه آمـوزش را به شـدت تحـت تأثیـر قرار خواهـد داد. لذا توجه 
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بعـد  بـه  کم توجهـی  اسـت.  یادگیـری  و  تدریـس  فراینـد  در  مرحلـه  مهم تریـن  ارزشـیابی  بـود.  خواهـد  مهـم 
در  آنچـه  باشـد.  ناقـص  و  نتیجـه  بـدون  فراینـدی  یادگیـری  و  آمـوزش  فراینـد  تـا  می شـود  سـبب  ارزشـیابی 
ارزشـیابی مهـم اسـت توجـه بـه خودارزیابـی دانشـجویان اسـت. بایـد ایـن فرصـت بـه دانشـجویان داده شـود 
که فرایند یادگیـری نتیجه بهتری خواهد داشـت.  کـه بتواننـد بـه خودارزیابـی بپردازنـد؛ در ایـن صـورت اسـت 
کـه میـزان  گیـرد، بـه نحـوی  همچنیـن در ارزشـیابی ها بایـد قـدرت تجزیه وتحلیـل دانشـجویان مـد نظـر قـرار 
کنـد. ایـن یافته هـا بـا نتایـج تحقیـق لطفـی )1390(، قـادری و  قـدرت تجزیه وتحلیـل دانشـجویان بهبـود پیـدا 
کهـن و همـکاران )1395(، خاقانـی زاده و همـکاران )1391(، زمانی فـر و همـکاران )1395(،  همـکاران )1392(، 
صدیقـی و همـکاران )1392(، موسـوی )1390(، حسـینی )1388(، الورنـس و آرتـور )2017(، ارکان و همـکاران 

کیـم و همـکاران )2011( و اسـپیل و همـکاران )2006( همسـو اسـت.  )2016(، دیویـد و همـکاران )2013(  ، 
که از  همچنیـن بررسـی دیـدگاه دانشـجویان دربـاره چالش هـای برنامـه درسـی مهندسـی بـرق نشـان داد 
دیـدگاه دانشـجویان، برنامـه درسـی مهندسـی بـرق دانشـگاه صنعتـی ارومیـه در ابعـاد نه گانـه برنامـه درسـی 
کـه  بـا چالـش مواجـه اسـت. از نظـر دانشـجویان ایـن برنامـه درسـی بـا چالش هایـی در اهـداف مواجـه اسـت 
کم به عالیـق و نیازهـای دانش آمـوزان در تعیین  کـم اهـداف بـا امکانـات آموزشـی، توجـه  ایـن شـامل تناسـب 
کامـل اهـداف تعیین شـده بـرای رشـته مهندسـی بـرق اسـت. در تعییـن اهـداف برنامـه  اهـداف، عـدم تحقـق 
کـه اهـداف تعیین شـده بـا امکانـات آموزشـی تناسـب داشـته باشـد  درسـی بایـد توجـه خـاص بـه ایـن باشـد 
بـدون ایـن تناسـب اهـداف به هیچ وجـه قابـل وصـول نخواهنـد بـود. توجـه به عالیـق و نیازهای دانشـجویان 
کـه بی توجهـی بـه آن سـبب خواهـد شـد تـا اهـداف از سـوی دانشـجویان  نیـز از جملـه عوامـل مهمـی اسـت 
کامـل اهـداف  مقبولیـت نداشـته و درنتیجـه بـرای دسترسـی بـه آنهـا تـالش نکننـد. همچنیـن عـدم تحقـق 
کـه برنامـه درسـی مهندسـی بـرق دانشـگاه صنعتـی ارومیـه بـا آن مواجـه  تعیین شـده چالـش دیگـری اسـت 
کـه قابـل سـنجش و قابـل دسـترس باشـند.  اسـت. اهـداف تعیین شـده بایـد بـه نحـوی تـدارک دیـده شـوند 
کـه ایـن چالش هـا  از نظـر دانشـجویان برنامـه درسـی مهندسـی بـرق بـا چالش هایـی در محتـوا مواجـه اسـت 
گیران بـه یادگیری فعال  گی هـا و دانـش مخاطبـان در تدویـن محتوا، عدم ترغیـب فرا کـم بـه ویژ شـامل توجـه 
کـم بیـن محتـوا و تعـداد واحدهـا و ناتوانـی در ایجـاد آمادگـی الزم بـرای انجام فعالیت هـای حرفه ای(  تناسـب 
گیـرد، مخاطبـان هسـتند.  کـه بایـد مدنظـر قـرار  اسـت. در تدویـن محتـوای برنامـه درسـی مهم تریـن عاملـی 
کـه متناسـب بـا نیازهـا و عالیـق مخاطبان و متناسـب با سـن آنها باشـد.  محتـوا بایـد بـه صورتـی تدویـن شـود 
کند. محتوا  کند و آنها را به یادگیـری فعال ترغیب  همچنیـن محتـوا بایـد مخاطبـان را در امـر یادگیـری دخیل 
بـه چالش هـای  کافـی  توجـه  کنـد.  ایجـاد  را در مخاطبـان  مربـوط  بـرای حرفه هـای  بایـد مهارت هـای الزم 
کیفیـت  کمّیـت و  ح شـده باعـث می شـود تـا محتـوای تعیین شـده بـرای برنامـه درسـی مهندسـی بـرق از  مطر
کامـاًل امکان پذیـر باشـند.  برنامـه درسـی مهندسـی برق  الزم برخـوردار باشـد و در نتیجـه اهـداف تعیین شـده 
در بعـد فعالیت هـای یادگیـری بـا چالـش مواجـه اسـت. از نظـر دانشـجویان برنامـه درسـی مهندسـی بـرق بـا 
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فعالیت هـای  کـم  ترغیـب  شـامل  چالش هـا  ایـن  کـه  اسـت  مواجـه  یادگیـری  فعالیت هـای  در  چالش هایـی 
گون یادگیری و توجه  گونا کم بین فعالیت های یادگیری با سـبک های  گروهـی، ارتباط  یادگیـری بـه یادگیـری 
کم فعالیت های یادگیری به تحقیق مسـتقل اسـت. فعالیت های یادگیری باید به نحوی تدارک دیده شـوند 
گـون یادگیـری  گونا کنـد؛ همچنیـن توجـه بـه سـبک های  کامـل در مباحـث درگیـر  کـه دانشـجویان را به طـور 
داشـته باشـند تـا باتوجه بـه تفاوت هـای فـردی دانشـجویان فعالیت هـای یادگیـری در نظرگرفته شـده بتوانند 
نتایـج خوبـی ارائـه دهنـد. همچنیـن فعالیت هـای یادگیـری بایـد دانشـجویان را مسـتقل بـار آورد به طوری که 
دانشـجویان بتواننـد به تنهایـی مسـتقل بـه یادگیـری بپردازنـد. الزمـه یادگیـری موفـق توجـه همه جانبـه بـه 
فـردی  تفاوت هـای  کـه متوجـه  باشـد  بـه صورتـی  بایـد  تدریـس  فعالیت هـای  اسـت.  تدریـس  فعالیت هـای 
دانشـجویان باشـد، قـوه تفکـر و خالقیـت را در آنهـا پـرورش دهـد، روش هـا متناسـب بـا فنـاوری روز انتخـاب 
کننـد. ازنظـر دانشـجویان برنامه درسـی مهندسـی بـرق در بعد  گروهـی را تشـویق  شـوند و همچنیـن یادگیـری 
کـم بـه اصـل تنـوع مـواد آموزشـی. توجـه  کـه عبـارت اسـت از توجـه  مـواد یادگیـری بـا چالشـی مواجـه اسـت 
کـه دانشـجویان عالقـه بیشـتری نسـبت بـه یادگیـری نشـان دهنـد  بـه تنـوع مـواد آموزشـی سـبب می شـود 
همچنیـن ایـن امـر بـه توجـه بـه تفاوت هـای فـردی منجـر می شـود؛ در نتیجـه عملکـرد تحصیلی دانشـجویان 
گروه بنـدی دانشـجویان براسـاس شایسـتگی ها بـه ایجـاد عالقـه و انگیـزه بیشـتر تحصیلـی  تقویـت می شـود. 
در دانشـجویان می انجامـد و همچنیـن بـه یادگیـری مشـارکتی در دانشـجویان می رسـد؛ لـذا توجـه بـه این امر 
گروه بنـدی برنامـه  کـه از نظـر دانشـجویان به عنـوان محدودیـت و چالشـی در بعـد  گروه بنـدی الزم اسـت  در 
گی هـای الزم مـکان یادگیـری  درسـی مهندسـی بـرق اسـت. الزمـه یـک فراینـد آموزشـی موفـق توجـه بـه ویژ
ازجملـه مطلـوب بـودن محیـط فیزیکـی و تجهیـزات الزم و وجـود مـکان مناسـب بـرای فوق برنامه هـا اسـت. 
برنامـه مهندسـی بـرق بـرای اینکـه عملکـرد بهتـری داشـته باشـد، بایـد بـه ایـن مسـائل و چالش هـا توجـه 
کنـد. زمـان اختصاصـی بـه برنامـه درسـی بایـد به نحـوی  جـدی داشـته باشـد و چالش هـای ذکرشـده را رفـع 
کـه دانشـجویان  کـه بیشـترین اثربخشـی را داشـته باشـد. سـاعات درسـی بایـد در طـول روز ارائـه شـود  باشـد 
کالس هـا بایـد بـه نحـوی  حاضـر باشـند و بتواننـد بهتریـن عملکـرد را نشـان دهنـد. همچنیـن در طـول هفتـه 
کـه دانشـجویان بتواننـد حضـور پیـدا بکننـد. زمان اختصاصی بـرای درس های عملی معمـواًل باید به  باشـند 
که  کامل یـاد بگیرند. آنچه  که الزم اسـت، به طور  کافـی باشـد تـا دانشـجویان به راحتـی بتواننـد آنچه را  انـدازه 
مشـخص می کنـد یادگیـری اتفـاق افتـاده یـا نـه ارزشـیابی اسـت، بـدون ارزشـیابی نمی تـوان در مـورد یادگیری 
و اقدامـات اصالحـی الزم اقدامـی انجـام داد. در ازشـیابی بایـد بـه خودارزیابـی اهمیـت زیـادی داده شـود، 
ک های مختلف ارزیابی اسـتفاده شـود. این یافته  بازخورد اصالحی حتمًا به دانشـجویان داده شـود و از مال
کریمـی و همـکاران )1392( و خاقانـی و همـکاران )1391(،  اوود و  کهـن و همـکاران )1395(،  بـا نتایـج تحقیـق 

ک )2009( همسـو اسـت. همـکاران )2005( مؤمنـی )1390(، داتـا
که بیـن نظر اعضـای هیأت علمی و دانشـجویان  گروه هـای مسـتقل نیـز نشـان می دهـد  نتایـج آزمـون تـی 
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در مـورد چالش هـای برنامـه درسـی مهندسـی بـرق تفـاوت وجـود دارد. ایـن تفاوت هـا به جـز در ابعـاد هـدف، 
کـه دانشـجویان نسـبت بـه  محتـوا و ارزشـیابی در بقیـه ابعـاد معنـادار اسـت. تفاوت هـا نشـانگر ایـن اسـت 
گروه بنـدی و فعالیت هـای یادگیـری احسـاس  اعضـای هیأت علمـی چالـش بیشـتری در ابعـاد زمـان، مـکان، 
می کننـد و اعضـای هیأت علمـی در ابعـاد راهبردهـای تدریـس و مـواد یادگیـری چالـش بیشـتری را نسـبت بـه 

دانشـجویان احسـاس می کننـد. 
مطابق یافته های مبتنی بر پرسش 1 پژوهش پیشنهاد می شود:

جلسـاتی بین مدیران و اعضای هیأت علمی و برنامه ریزان درسـی تشـکیل شـود و هر یک به تشـریح  _
مشـکالت و چالش های مدنظر خود بپردازند و در همان جلسـه با حضور مسـئوالن تصمیمات الزم 

گرفته شود. 
در  _ و عالیـق شـرکت کنندگان  نیازهـا  بـا  و متناسـب  کار  باتوجه بـه مقتضیـات  آموزشـی  اهـداف دوره 

شـود.  طراحـی  آموزشـی  دوره هـای 
گی ها و دانش و عالیق مخاطبان توجه شود. _ در تدوین محتوای آموزشی به ویژ
در تمـام فعالیت هـای یادگیـری، مشـارکت دانشـجویان وجـود داشـته باشـد، در فراینـد تدریـس بـه  _

گـون تدریـس اسـتفاده شـود. گونا گروهـی توجـه شـود و از سـبک های  تفاوت هـای فـردی و یادگیـری 
محیـط یادگیـری از نظـر امکانـات و تجهیـزات غنـی شـود و محیطـی بانشـاط بـرای یادگیـری فراهـم  _

شـود و در ارزشـیابی بازخـورد اصالحـی داده شـود و بـه خودارزیابـی توجـه شـود. همچنیـن شـرایط 
الزم بـرای ارزشـیابی واقعـی مهیـا شـود. 

که از نظر دانشـجویان برنامه درسـی مهندسـی  باتوجه به یافته های مبتنی بر پرسـش 2 پژوهش از آنجا 
فعالیت هـای  آموزشـی،  محتـوای  آموزشـی،  اهـداف  چالش هـای  بـا  درسـی  برنامـه  نه گانـه  ابعـاد  در  بـرق 
گیـران، مـکان آموزش، زمان آموزش و ارزشـیابی روبه روسـت،  گروه بنـدی فرا یادگیـری، راهبردهـای تدریـس، 

پیشـنهاد می شـود:
مسـئوالن برنامه ریـزی درسـی و اعضـای هیأت علمـی توجـه ویـژه بـه نقطـه نظـرات دانشـجویان در  _

ح شـده از نظـر دانشـجویان در ابعـاد نه گانـه برنامـه درسـی مهندسـی بـرق  رابطـه بـا چالش هـای مطر
داشـته باشـند. 

در اهـداف و محتـوا بـه نیازهـا و عالیـق و تفاوت هـای فردی دانشـجویان توجه بیشـتر معطوف شـود.  _
گروهی باشـد. همچنیـن بیشـتر جـّو یادگیـری به صورت مشـارکتی و 

در تدریـس از روش هـای متنـوع تدریـس اسـتفاده شـود و همچنیـن از روش هـای تدریـس مشـارکتی  _
گروهـی اسـتفاده شـود.  و 

محیـط فیزیکـی مناسـب بـرای یادگیـری تـدارک دیده شـود و همچنین سـاعات درسـی در طـول روز و  _
که برای دانشـجویان خسـته کننده نباشـد. هفتـه بـه نحـوی باشـد 
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که در ارزشـیابی ها بازخورد اصالحی  _ در ارزشـیابی به خودارزیابی توجه داده شـود و دقت داده شـود 
به دانشـجویان داده شود.  

باتوجه بـه یافته هـای پرسـش 3 پژوهـش بیـن نظـرات اسـتادان و دانشـجویان درباره چالش هـای برنامه 
که  درسـی مهندسـی بـرق دانشـگاه صنعتـی ارومیـه تفاوت وجـود داد. برمبنای این یافته پیشـنهاد می شـود 
به منظـور اینکـه برنامـه درسـی مهندسـی بـرق در ایـن دانشـگاه بتوانـد بـه اهـداف و نتایـج مطلـوب موردنظـر 
از هریـک  کـه  را  چالش هایـی  و  باشـد  داشـته  توجـه  دانشـجویان  و  اسـتادان  دیـدگاه  بـه  بایـد  برسـد   خـود 
کـه دانشـجویان  ایـن اسـت  کنـد. تفاوت هـا نشـانگر  کردنـد، رفـع  ح  گروه هـا )اسـتادان و دانشـجویان( مطـر
گروه بنـدی و  فعالیت هـای یادگیری  نسـبت بـه اعضـای هیأت علمـی چالـش بیشـتری در ابعـاد زمان، مـکان، 
احسـاس می کننـد و در ابعـاد راهبردهـای تدریـس و مـواد یادگیـری چالش بیشـتری را نسـبت به دانشـجویان 
در  دانشـجویان  مناسـب  همـکاری  عـدم  قبیـل  از  محدودیت هایـی  بـا  حاضـر  تحقیـق  می کننـد.  احسـاس 
تکمیـل پرسـش نامه ها، محدودیت هـای موجـود در تحقیـق بـه لحـاظ جامعه انتخاب شـده، روش توصیفی 

و اجـرای پرسـش نامه مواجـه اسـت.

نتیجه گیری� 6
کـه  آموزش عالـی در توسـعه جوامـع نقـش مهمـی ایفـا می کنـد. نظــام آمــوزش عــالی یکــی از نهادهایـی اسـت 
مـی توانــد افــراد مســئول و شایســته و برخــوردار از دانــش، مهــارت و تخصـص را پـرورش دهـد. فعالیت هـای 
برنامه هـای  می گیرنـد.  شـکل  درس  کالس هـای  در  و  درسـی  برنامه هـای  قالـب  در  دانشـگاه ها  آموزشـی 
کـز دانشـگاهی محسـوب  درسـی در تحقـق بخشـیدن بـه اهـداف آمـوزش عالـی نقـش بسـزایی دارد و قلـب مرا
می شـود. تحقیـق حاضـر بـا هـدف بررسـی چالش هـای برنامـه درسـی رشـته مهندسـی بـرق در ابعـاد نه گانـه 
کـه از دیـدگاه اسـتادان و  گرفـت. بـر اسـاس یافته هـای تحقیـق مشـخص شـد  کالیـن انجـام  برنامـه درسـی 
کالیـن  گونـی در ابعـاد نه گانـه  گونا دانشـجویان ایـن رشـته برنامـه درسـی رشـته مهندسـی بـرق بـا چالش هـای 
ح شـده  مواجـه اسـت و الزمـه اثربخـش بـودن برنامـه درسـی مهندسـی بـرق توجـه بـه چالش هـا و نواقص مطر
از سـوی اعضـای هیأت علمـی و دانشـجویان و اتخـاذ تدابیـر و راهکارهایـی از قبیل تمرکززدایـی از نظام برنامه 
درسـی و اسـتفاده از رویکردهـای مشـارکتی، توجـه ویـژه به نیازسـنجی و ایجاد امکان انعطـاف در برنامه های 

درسـی بـرای رفـع ایـن چالش هـا اسـت.

مراجع
z	 برنامه ریـزی بـر میـزان اهمیـت و به کارگیـری دسـتاوردهای علمـی حـوزه  امین خندقـی، محمـد )1389(. تحلیلـی 

درســی در نظام هـای آموزشـی شـرکت های صنعتـی: فرصت هـا و تهدیدهـا، فصلنامه مطالعات برنامه درسـی ایران، 
.139-169 ،)19(5

z	 جمالـی، عیسـی) 1379(. سـیر برنامه هـای تعلیـم و تربیـت آموزشـگاهی، حرف هـا و نمونه هـا، تهـران: وزارت آمـوزش



گمیچی و همکاران 23 کبری بحری 

و پرورش.
z	 کیفیت سـنجی برنامه هـای درسـی تحصیـالت تکمیلـی دانشـگاه اصفهـان، پایان نامـه حسـینی، میرقاسـم )1388(. 

کارشناسـی ارشد.
z	 خاقانـی زاده، مرتضـی؛ ملکـی، حسـن؛ عباسـی، محمـود؛ عباسـپور، عباس و محمـدی، عیسـی )1391(. چالش های

کیفـی. مجلـه ایرانـی آمـوزش در علـوم پزشـکی، 11)7(،  برنامـه درسـی اخـالق پزشـکی مرتبـط بـا اسـاتید: مطالعـه 
.916-903

z	 روشـنی، حسـن )1393(. آسیب شناسـی برنامـه درسـی آمـوزش الکترونیکـی دانشـگاه شـهید بهشـتی از نظـر اعضای
کارشناسـی ارشـد رشـته برنامه ریـزی درسـی.  هیأت علمـی و دانشـجویان، دانشـگاه شـهید بهشـتی، پایان نامـه 

z	 کیفیت برنامه درسـی در زمانی فـر، مریـم؛ محمـدی، رضـا و صادقی منـدی، فاطمـه )1395(. ارزیابـی درونـی و بهبود 
گروه هـای آمـوزش مهندسـی، فصلنامه آموزش مهندسـی، 18)72(، 45-67.

z	.سراجی، فرهاد )1387(. یادگیری الکترونیکی، همدان: دانشگاه بوعلی سینا
z	.کبر ) 1382(. اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تهران: دوران سیف، علی ا
z	 شـیرازی، محمدعلـی )1389(. ارزیابـی رونـد بازنگـری و نوسـازی برنامه های درسـی در دانشـگاه شـیراز و ارائه برنامه

کارشناسـی مهندسـی برق، فصلنامه آموزش مهندسـی ایران، 10)18(، 118-89. جدید پیشـنهادی 
z	 صـدری، علـی و زاهـدی، احمـد )1388(. مطالعـه پیگیرانـه عملکـرد نظـام تربیـت تکنیسـن آموزشـکده های فنـی و

حرفـه ای ایـران. فصلنامـه پژوهـش و برنامه ریـزی در آمـوزش عالـی، 54، 99-112.
z	 رفتـار و  شـخصیت  شـکل گیری  در  مـدارس  پنهـان  درسـی  برنامـه  نقـش   .)1380( مریـم  تاجـی،  و  احمـد  عابـدی، 

.10-14  ،9 آمـوزه،  فصلنامـه  دانش آمـوزان. 
z	 .کار: آماده سـازی جوانـان بـه صالحیت هـا و مهارت هـای اساسـی عزیـزی، نسـیم )1382(. آمـوزش و پـرورش و بـازار 

مجلـه علـوم اجتماعـی و انسـانی دانشـگاه شـیراز،20)1(، 58-70.
z	 آمـوزش( دانشـگاهی  درسـی  برنامـه  کیفیـت  ارزشـیابی   ،)1386( ناهیـد  شـفیعی،  و  کـورش  واجـارگاه،  فتحـی 

.1-27  ،)5(2 درسـی،  برنامـه  مطالعـات  فصلنامـه  بزرگسـاالن(.  
z	 کرمی، مرتضی و جعفری ثانی، حسـین )1392(. بررسـی و شناسـایی ابعاد و چالش های اجرای قادری، سـیدعلی، 

برنامه هـای درسـی جدیـد نظـام آموزش عالی مهارتـی از دیدگاه مجریان، فصلنامه مهارت آمـوزی، 11،  136-120
z	 قورچیـان، نادرعلـی و تن سـاز، فـروغ )1374(. سـیمای رونـد تحـوالت برنامـه درسـی بـه عنـوان یـک رشـته تخصصـی

از جهـان باسـتان تـا جهـان امـروز. تهـران: مؤسسـه پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش عالـی.
z	 کریمـی، صدیقـه، نصـر، احمدرضـا و شـریف، مصطفـی )1392(. الزامـًا چالش هـای طراحـی برنامـه درسـی آمـوزش

عالـی بـا رویکـرد جامعـه یادگیـری، دو فصلنامـه مطالعـات برنامـه درسـی آمـوزش عالـی، 4)8(، 89-126.
z	 عبـدی و  زیبـا  تقـی زاده،  فریبـا،  طالقانـی،  فریبـا،  حقانـی،  میتـرا،  مالیی نـژاد،  مسـعود،  بهرامـی  شـهناز،  کهـن،   

یـک  بـاروری:  بهداشـت  تخصـص  دکتـری  دوره  درسـی  برنامـه  چالش هـای  تبییـن   .)1395( مهشـید  شهشـهانی، 
.27-42   ،)1(11 یـزد،  پزشـکی  علـوم  آمـوزش  توسـعه  و  مطالعـات  مرکـز  مجلـه  کیفـی،  تحقیـق 

z	.ملکی، حسن )1384(. برنامه ریزی درسی )راهنمای عمل(. مشهد: پیام اندیشه
z	 ،مؤمنـی، حسـین )1390(. آسیب شناسـی ارزشـیابی برنامـه درسـی در آمـوزش عالـی، فصلنامـه راهبردهـای آمـوزش

.95-100 ،)4(2
z	.مهر محمدی، محمود )1381(. برنامه درسی : نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها، تهران، به نشر
z	 قـدس آسـتان  مشـهد:  چشـم اندازها،   و  رویکردهـا  نظرگاه هـا،  درسـی:  برنامـه   .)1381( احمدرضـا  نصراصفهانـی، 

رضـوی. 



24  بررسی چالش های برنامه درسی رشته مهندسی برق...

z	 ،پـرورش و  آمـوزش  وزارت  بین المللـی  علمـی  همکاریهـای  دفتـر  ترجمـه  درون.  گنـج  یادگیـری   .)1376( یونسـکو 
تزکیـه. تهـران: 

	zAkrami, S. K. (2004). Higher education and the islamic revolution. Encyclopedia of Higher Education. 
Tehran: Great Persian Encyclopedia Foundation. 1, 47.

	zAnderson, T. (2004). Theory and practice in online learning. Available at:http://cde.athbascau,ca/on-
line_book/tpol_book.pdf.

	zDavid, M. and Melo, M. (2013).  Challenges of multicultural curriculum in higher education for indig-
enous people.  Educ. Pesqui., São Paulo, 39(1), 111-124.

	zEdwards, R.; Miller, N.; Small, N. and Tait, A. (2002). Supporting lifelong learning. London and New 
York: The Open University.

	zEisner, E. W. (1985). Concerns and aspirations for qualitative research in the newmillennium. Qualita-
tive Research, 1(2), 135-145.

	zFarahani, M. and Ahmadi F. (2006). Doctoral nursing students’ viewpoints about the nursing PhD Cur-
riculum. Iran J Med Edu 2006; 6(1): 83-92. 

	zErcan, M. F.; Sale, D. and Kristian, N. (2016) Innovative curriculum to enhance the learning experience 
of electrical and mechanical engineering students, iJEP 6(3). http://dx.doi.org/10.3991/ijep.v6i3.5765. 

	zGoldman, R. (2004). Leaning together online: Research on asychronous learning. mahwah: N J publication.
	zKandaktla, R.; Packhem, J.; Radhakrishnan, D.; Freitas, C. and Delaine, D. (2014). Insight to global 

engineering challenges: Study and analysis, 42 Annual Conference, Birmingham, UK. 
	zKim, M. J.; Lee, H.; Kim, H. K.; Ahn Y. H.; Kim, E.; Yun, S. N. and Lee, K. J.(2010).Quality of faculty, 

students, curriculum and resources for nursing doctoral education in Korea: a focus group study. Int J 
Nurs Stud. 2010Mar; 47(3): 295-306.

	zLanenburg, F. C. and Ornstein, A. (2004). Educational administration, concepts and practices. 
Eadswarth Publishing Compaining.

	zLawrence, M. and Arthur, J. S. (2017). Graduate attributes in an electrical engineering curriculum: A 
Case Study, DSpace,and URI:http://hdl.handle.net/11462/1496.

	zLongworth, N. (2004). Lifelong learning in action; transforming educationin the 21st century. London 
and New York: Routledge Flamer.

	zNourooz Zadeh R.; Mahmoodi, R., Fathi Vajargah, K.; Nave Ebrahim, A. (2007). The universities 
participation statusin revising the curricula approved by the Higher Council for Planning. Quarter J Res 
Plan High Edu 2007;12(4): 71-92. (Persian)

	zOgude, N.; Nel, H. and Oosthuizen1, M. (2005). The challenge of curriculum responsiveness in South 
African higher education. Nelson Mandela Metropolitan University.

	zRafia, N. M.; Rodina, A. and Siti, S. S.(2010). Problems in requirements engineering education: Asur-
vey. FIT ‘10, 21-DEC-2010, Islamabad, Pakistan.

	zSaunders, Sh. T. (2007). Perceptions of quality in cross – border higher education at sojourner–Doug-
lass Bahamas Campus. Morgan State University. ProQuest Information and Teach Company, 221.

	zScott, P. (2001). Globalization and the University, CRE action: 3(115).35-46.
	zSpiel, C. Schober, B. (2006). Evaluation of curricula inhigher educationchallenges for evaluators. 

Evaluation review, 3(4), 430-450
	zTeichler, U. (2006). Changing structures of the higher education systems:The increasing complexity of 

underlying forces. Higher Education Policy19. 447-461.
	zTyler, R. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: The University of Chicago 

Press.
	zWormley, D. N. (2005). Challenges in Curriculum Renewal. Int. J. Engng Ed, 20(3), 329-332.



گمیچی و همکاران 25 کبری بحری 

Wz علـوم رشـته  در  را  خـود  ارشـد  کارشناسـی  مـدرک  گمیچـی:  بحـری  کبـری 

آزاد اسـالمی  از دانشـگاه  برنامه ریـزی درسـی در سـال 1396  گرایـش  تربیتـی 

درسـی،  برنامه ریـزی  ایشـان  پژوهشـی  زمینه هـای  کـرد.  اخـذ  ارومیـه  واحـد 

اسـت. مهندسـی  آمـوزش  و  درسـی  برنامـه  نـوآوری 

Wz گروه علـوم تربیتی دانشـگاه آزاد مریـم سـامری: اسـتادیار مدیریـت آموزشـی 

اسـالمی واحـد ارومیـه اسـت. ایشـان مدرک دکتری خـود را از دانشـگاه ارومیه 

کـرد. زمینه هـای موردعالقـه وی  تحقیـق در روش هـای  در سـال 1393 اخـذ 

تدریـس، برنامـه درسـی و مدیریت آموزشـی اسـت.

Wz درسـی ریـزی  رشـته برنامه  اسـتادیار  احمـدی:  سـلطان  عبدلـی  جـواد 

گـروه علـوم تربیتـی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد ارومیـه اسـت. ایشـان مـدرک 

حیطه هـای  کـرد.  اخـذ   1393 سـال  در  تهـران  دانشـگاه  از  را  خـود  دکتـری 

مدیریـت  و  درسـی  برنامـه  تدریـس،  روش هـای  تحقیـق،  بـرای  موردعالقـه 

اسـت. آموزشـی 


