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ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎره ی  ۱۰ﭘﺎﻳﻴﺰ  ۹۴ )١٣٨٨ﺗﺎ (۱۲۹

ﺿﺮورت و راه ﺎرﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻱ درﺳﻲ دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ دورهﻱ
ﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ*
دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺎرﻓﯽ

۱

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ

۲

ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺿﺎﻳﯽ زاده

۳

ﭼﻜﻴﺪه
ﺣﻴﻄﻪی آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ )ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ آن( در ﻛﻨﺎر ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪی
داﻧﺶ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در دﻧﻴﺎی ﻛﻨﻮﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دارای اﻃﻼﻋﺎت و
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺛﺮ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اراﺋﻪی راه ﺣﻞﻫﺎ ،ﺗﻔﻜﺮ
ﺧﻼق و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻠﯽ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﯽ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و از اﺳﻨﺎد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ
ﻧﻈﺎمﻫﺎو ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
روش اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ــ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری آن ،ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دورهی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ)۱۶۳۸
ﻧﻔﺮ( و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ) ۷۹ﻧﻔﺮ( ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول
ﻣﻮرﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ،ﻃﺒﻘﻪای ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی
ﺑﺴﺘﻪﭘﺎﺳﺦ و ﺑﺎزﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮد.
ﺳﺆاﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد» :آﻳﺎ وﺟﻮد دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺿﺮوری اﺳﺖ؟« و »ﭼﻪ راهﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد؟« ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺎس ،اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺰان ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﺳﭙﺲ راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ دو
ﺳﺮﻓﺼﻞ راهﮐﺎرﻫﺎی »ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ــ ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ« و »اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ ــ ﺳﺎﺧﺘﺎری« ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اوﻟﻮﻳﺖﮔﺬاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺿﺮوری
اﺳﺖ و راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ــ ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﮐﻠﻴﺪ واژهﻫﺎ :دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ.
* .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ۸۷/۲/۱۰ :
ﺗﺎرﻳﺦ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ٨٧/٣/٦ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ۸۷/۷/۹ :
 .٢اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ  .٣ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رﺷﺘﻪی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
 .١اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﻧﺸﺎﻧﯽ :وﻟﻨﺠﻚ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ و روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﻠﻔﻦ ،۰۹۱۲۳۸۴۴۳۸۴ :ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽArefi6@Gmail.com :

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ...
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺳﻄﻮح ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن
ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهی آدﻣﯽ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﺪف ﻏﺎﻳﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق و ﻧﮕﺮش ﻧﻘﺎداﻧﻪ ،ﻛﺴﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ،
ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﻛﺴﺐ روﺣﻴﻪی ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻢزﻳﺴﺘﯽ،
رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺪﻧﯽ در ﻛﻨﺎر رﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ ،ﻛﺴﺐ روﺣﻴﻪی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اراﺋﻪی ﻧﻮآوریﻫﺎ ،ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ...ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪی ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ و روشﻫﺎی اﺟﺮاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی ﻛﻠﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺟﻬﺖﮔﻴﺮیﻫﺎی ﻋﻤﺪهی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ آن در
ﭼﻨﺪ ﺣﻴﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻴﻄﻪی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺣﻴﻄﻪی ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪی داﻧﺶ ،ﺣﻴﻄﻪی ﭘﺮورش ﻣﺮﺑﻴﺎن و در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﻴﻄﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ،
ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﺪاوم و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ،ﻧﻘﺶ ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺆﺛﺮی در ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺣﻴﻄﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و اﻫﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺧﺎص ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﺑﻌﺎد آن
از ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت »آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ«
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺧﺎص ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﻚ رﺷﺘﻪی ﺧﺎص ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ از آﻣﻮزش دورهی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر درسﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و
اﺻﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮك اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد)Conrad , 1978 ; Toombs & Chen,
.(1989
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ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

در ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻘﺶ
و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻛﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ،ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺪﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد) ،(Maclup, 1974وﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﯽ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و
ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻌﺪدی در ﺧﺼﻮص اﺑﻌﺎد ﻛﻤﯽ و ﻛﻴﻔﯽ آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاردادن ﺣﻴﻄﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان آنرا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻫﻤﻪی رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻋﻢ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ،ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﭘﺰﺷﻜﯽ اﻳﻔﺎ ﻣﯽﻛﻨﺪ ،از ﺣﻴﻄﻪﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻛﺮد و از آن در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ)ﻋﺎرﻓﯽ .(١٤٤ :١٣٨٤ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻳﻦ
ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﻮع دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد(Dressel & De
) .Lisle , 1969ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ(Gaff,
).1991 ; Ratcliff, 1997
در ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﻧﻴﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻴﻄﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺧﺘﻴﺎری درﺳﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ از
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ،اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣ ًﻼ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﻣﺤﺪود
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻨﻮع ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪی ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن
روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ،
ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ از اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻻزم ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻫﻤﻴﺖ دروس
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزد).(Brubacher , 1988 – p.73

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ٩٧ ...
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪهی ﺗﺤﻮﻻت در دﻧﻴﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﻤﮏ ﺑﻪ »ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺻﺮف ﻳﺎدﮔﻴﺮی« ،ﺑﻪ »ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ« ﺗﺤﻮل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .(Boyer, 1987در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻔﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ،
روﻳﮑﺮدﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻗﺎرهﻫﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎ،
اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻳﺎ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،از ﻗﺒﻞ از ﻗﺮن ﻫﺠﺪه ﻣﻴﻼدی و ﺗﺎ
اواﻳﻞ آن ،ﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان »آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ« ،١ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح »آﻣﻮزش ﻟﻴﺒﺮال« ٢ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﺪ .در آﻣﻮزش
ﻟﻴﺒﺮال ،ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ ﮐﻼﺳﻴﮏ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ،
زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻴﺎن ،ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪل ،ﺑﻪ داﺷﺘﻦ
ﻣﺒﺎﻧﯽ وﺳﻴﻊ و ﺟﺎﻣﻊ از داﻧﺶ ،ﭘﺮورش ﺣﺲ ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ از داﻧﺶ ،داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻔﮑﺮ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ،
ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزده ﻣﻴﻼدی و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻮﻻت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﻮاﻣﻊ آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ و اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ
آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﮐﺮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮای دﻧﻴﺎی ﮐﺎر)در آن زﻣﺎن( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﺗﺼﻮﻳﺐ »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرﻳﻞ« ٣در  ١٨٦٢م .ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ اراﺋﻪی رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺗﮑﻨﻴﮑﺎل
در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪی اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻮد .ﻟﺬا رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ،ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ و ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ).(Stark,1996
در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدی ،ﻧﻬﻀﺖ دﻳﮕﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ و اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪی ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﺪاران »ﺗﺨﺼﺺﮔﺮاﻳﯽ
و ﺣﺮﻓﻪﮔﺮاﻳﯽ ﻣﺤﺾ« ٤در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آنﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اذﻋﺎن
ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی ﺧﻴﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺤﺪود و ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﺳﻮق داده ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﺗﺤﻮﻻت روزاﻓﺰون ﻓﻨﺎوری و داﻧﺶ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ داﺷﺘﻦ روﻳﮑﺮد ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﮐﺮد؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﮏ ﺳﻮ در راﺳﺘﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
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ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﻳﯽ ﺷﻐﻞﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ارزشﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ).(Lattuca, 1996
ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪای ــ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺧﻮد را در آﻣﻮزشﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ)در دورهﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ (١ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻢﭼﻮن» :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺘﺮک«» ،٢ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ« ٣و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺰء ﺟﺪاﻳﯽﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺣﺪود  ٨٥درﺻﺪ از ﮐﺎﻟﺞﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻠﺰم
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ) .(Stark, 1996در ﮐﺸﻮر اﻳﺮان ،ﺻﺪ درﺻﺪ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ
و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﻳﻦ دروس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﺗﻔﺎوتﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای و
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ دو ،ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺶ ﺿﺮوری ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪای و ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ،آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰﺋﯽ از آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ و آﻣﻮزشﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺪون آن از ﺧﻼٔ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از آنﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻴﻦ
ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻴﻢ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻳﻦ دو ،ﺑﺪون دﻳﮕﺮی ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ(Pring,
).1993, p. 71
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎﻟﺞﻫﺎ ،در ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ و آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮا
ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻫﺪاف ،رﺳﺎﻟﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و در ﺟﻬﺖ دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اروﭘﺎﻳﯽ و آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ارﻧﺴﺖ ﺑﺎﻳﺮ ٤و ﭘﺎﺳﮑﺎرﻻ  ٥و دﻳﮕﺮان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
٢. Core Curriculum
٤. Ernest Boyer

١. Undergraduate Education
٣.Key Skills
٥. Pascarella

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ٩٩ ...
ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪی ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 75درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﮐﺎﻟﺞﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دروس در ﺗﻘﻮﻳﺖ
و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺳﺎﻳﺮ دروس ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آنﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ).(Boyer, 1987; Pascarella, 1991
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ
اﻧﺴﺠﺎم و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ دروس دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ و ﺑﺮای آن دﻻﻳﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻴﻦ دروس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ) (Ratcliff, 1992ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدهاﻧﺪ .راتﮐﻠﻴﻒ در اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺮای »ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﯽﻛﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ:
•اﻋﻼم واﺿﺢ و روﺷﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن)ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﺎن از
اﻳﻦ اﻫﺪاف اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ(.
• اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
• اﻳﺠﺎد ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن .ﻫﻤﺮاهﺑﻮدن آﻣﻮزش ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ،
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ،ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻮﻓﻖﺗﺮی را ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد.
• ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﻴﻨﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و درﮔﻴﺮﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺟﺮﻳﺎن
آﻣﻮزش در ﮐﻼسﻫﺎی درس.
• ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن و ﺣﺘﯽ اﻟﺰام ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﺮﺧﯽ دروس از ﺟﻤﻠﻪ در
درس زﺑﺎن .ﺑﺮﺧﯽ از ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ درس زﺑﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درس زﺑﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ ﻳﺎ زﺑﺎن دوم ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺎز دارد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﺪاوم ﺿﻌﻴﻒ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
• اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺪاوم از ﻳﺎدﮔﻴﺮیﻫﺎ و اراﺋﻪی ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎد ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮد ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی
ﺳﺎزﻧﺪهای از ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﺎدان ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻼشﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﺸﺎن درﻳﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
• ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮔﺮوﻫﯽ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن .آﻧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری و

 ١٠٠ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﺣﻤﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮان ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
• وﺟﻮد زﻣﺎن و دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻓﻘﺪان
زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﯽدﻗﺘﯽ در ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ و
اﻧﺠﺎم ﺑﺤﺚ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
• ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی و روشﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺘﻨﻮع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.
ﻫﻤﻪی ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻳﮏ روش ﻳﺎد ﻧﻤﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻞ ،وﻟﯽ
اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
• ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻳﺎدی را در ﺑﺮ
دارد.
• وﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻳﮏ دﻫﻪ ،ﻳﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﺗﺎ  ،۲۰۰۰م .در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ)در رده ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت(
ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪهای ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ و ﭘﻮﻳﺎ ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﯽ
ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺬاﺑﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﮔﺴﺘﺮدهی
داﻧﺶ ،ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد) .(Johnson & Ratcliff, 2004اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻴﻦ
ﻣﻴﺮاث ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ)(Mardirosian, 2004
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ دﻳﮕﺮی ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،در ﺗﺤﻘﻖ
اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ آنﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
دورهﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻳﺮان ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﻌﺎرف
و ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺳﻼﻣﯽ و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ« ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪی ﻣﻮرخ ۱۳۶۱/۶/۱۳
»ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪ .اﻳﻦ دروس ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و رﺷﺪ ﺑﻴﻨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﺎن ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف و
ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ و روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﺬراﻧﺪن اﻳﻦ
دروس ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
و ﻓﻨﺎوری و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﻳﻦ وزارتﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در
دوره ﻫﺎی ﻛﺎرداﻧﯽ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .ﺑﺎزﻧﮕﺮی در اﻳﻦ دروس در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺤﺪود ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ١٠١ ...
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻃﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪی ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳/۴/۲۳اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺰ در
ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ در دﻧﻴﺎی ﺣﺎﺿﺮ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص دروس
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻮزهی اﻧﺪﻳﺸﻪﭘﺮوری ،ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ دروس در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻳﺮان از اﻫﻤﻴﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
درس ﺧﺎص ،ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺒﺎری ــ اﺧﺘﻴﺎری در ﻫﻤﻪی
اﻧﻮاع دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در آنﻫﺎ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﮑﺮ ،اﻧﺪﻳﺸﻪ،
ﻋﻼﻗﻪ و اﺑﺘﮑﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،اﻓﺮاد
درﮔﻴﺮ و ذیرﺑﻂ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪﮐﺎر
ﺑﺮﻧﺪ)دﻳﺎﻣﻮﻧﺪ.(۶۱ :۱۳۸۵ ،
آنﭼﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ ﻣﺪاوم ،ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ روز ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﺎماﻟﺪﻳﻦ اﺷﺮﻓﯽزاده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ« در ﺳﺎل  ،۱۳۸۱ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺴﻦ ﻧﻮروزی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
دروس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻳﻚ و دو از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ«
در ﺳﺎل  ،۱۳۸۳ﭘﮋوﻫﺶ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺠﻮت ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﻴﻮهﻫﺎی اراﺋﻪی آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﭘﺎﻳﻪ ،اﺻﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ _ ﻛﺎرﺑﺮدی« در ﺳﺎل  ،۱۳۷۳ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺒﺎر ﺑﺸﻴﺮی
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ  ۱و  «۲و ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺠﺖ اﻟﻠﻪ اﻳﺰدی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ
در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« در ﺳﺎل  ۱۳۸۳اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﻼﺣﻈﻪی ﺣﻴﻄﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی دروس در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ دروس ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ و
ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و اﻃﻼﻋﺎت
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ای را ﺑﺮای ﺑﺎز ﻧﮕﺮی اﻳﻦ دروس اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻜﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 ١٠٢ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ و ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪی
آﻣﺎری در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دورهی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ،ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﮏ
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ از ﻫﺮ داﻧﺸﮑﺪه ۷۹ ،ﻧﻔﺮ و ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دورهی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎل آﺧﺮ)ورودی (۱۳۸۲
ﻧﻴﺰ ۱۶۳۸ ،ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دورهی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺶﻓﺮض
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از واﺣﺪﻫﺎی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را
ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ
دوره ی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ :اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ  ۶۶ﻧﻔﺮ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ۳۱۳ﻧﻔﺮ .روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﻃﺒﻘﻪای
ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی ﻋﻤﺪهی رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﻮم
ﭘﺎﻳﻪ ،ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی ﺑﺴﺘﻪﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ
از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎی
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ)ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی اﺳﺘﺎدان  ۰/۸۷و ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  (۰/۸۹ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری دادهﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ،از روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ)ﻓﺮاواﻧﯽ ،درﺻﺪ و
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ) Tﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪای ،T-Test ،ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ،آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﯽ  LSDو آزﻣﻮن
ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ
۱ــ آﻳﺎ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از ﺿﺮورت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
۲ــ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺧﺼﻮص
ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد؟
۳ــ راهﮐﺎرﻫﺎی »ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ« ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از
دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﺪاماﻧﺪ؟

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ١٠٣ ...
۴ــ راهﮐﺎرﻫﺎی »اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری« ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از
دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﺪاماﻧﺪ؟
۵ــ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در زﻣﻴﻨﻪی
راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد؟
۶ــ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در زﻣﻴﻨﻪی
راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد؟
۷ــ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در زﻣﻴﻨﻪی
راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد؟

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوریﺷﺪه از اﻋﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﻴﮏ ،ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ:
ﺳﺆال  :١آﻳﺎ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از ﺿﺮورت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﺳﺆال را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ .در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ ،ﺑﺮای ﮔﺰﻳﻨﻪی »ﻛﻢ« ﻋﺪد  ،۱ﺑﺮای ﮔﺰﻳﻨﻪی »ﻣﺘﻮﺳﻂ«
ﻋﺪد  ،۲و ﺑﺮای ﮔﺰﻳﻨﻪی »زﻳﺎد« ﻋﺪد  ۳در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻼف :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از ۲
ﻓﺮض ﺻﻔﺮ :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎوی و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۲ﻓﺮض
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﻮدن ﻓﺮضﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ،اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻳﻦ ﺳﺆال را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  Tﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ
آﻣﺪه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻀﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ.

 ١٠٤ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﺟﺪول ۱ــ ﺟﺪول ﻓﺮاواﻧﯽ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  Tﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﻴﺰان ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس
ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﺳﺆال
ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در

اﻧﺤﺮاف
ﮔﺮوه ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

T

درﺟﻪی ﺳﻄﺢ
آزادی ﻣﻌﻨﯽداری

داﻧﺸﺠﻮ

۲۶۱

۲/۳۷۵۵

۰/۷۲۱۱۲

۸/۴۱۲

۲۶۰

۰/۰۰۰

اﺳﺘﺎد

۴۶

۲/۴۱۳۰

۰/۷۴۷۶۲

۳/۷۴۷

۴۵

۰/۰۰۰

داﻧﺸﺠﻮ

۲۵۳

۲/۳۲۸۱

۰/۷۵۰۰۵

۶/۹۵۷

۲۵۲

۰/۰۰۰

اﺳﺘﺎد

۴۵

۲/۵۷۷۸

۰/۶۵۶۷۴

۵/۹۰۲

۴۴

۰/۰۰۱

داﻧﺸﺠﻮ

۲۵۷

۲/۴۰۰۸

۰/۷۰۰۷۸

۹/۱۶۸

۲۵۶

۰/۰۰۰

اﺳﺘﺎد

۴۶

۲/۵۶۵۲

۰/۶۵۴۹۷

۵/۸۵۳

۴۵

۰/۰۰۰

داﻧﺸﺠﻮ

۲۵۸

۲/۲۶۷۴

۰/۷۴۴۷۵

۵/۷۶۸

۲۵۷

۰/۰۰۰

اﺳﺘﺎد

۴۶

۲/۶۰۸۷

۰/۵۷۶۵۱

۷/۱۶۱

۴۵

۰/۰۰۰

داﻧﺸﺠﻮ

۲۵۷

۲/۲۹۹۶

۰/۷۴۹۸۲

۶/۴۰۶

۲۵۶

۰/۰۰۰

اﺳﺘﺎد

۴۶

۲/۳۶۹۶

۰/۷۴۱۱۳

۳/۳۸۲

۴۵

۰/۰۰۰

داﻧﺸﺠﻮ

۲۵۶

۲/۳۹۰۶

۰/۷۲۷۴۴

۸/۵۹۲

۲۵۵

۰/۰۰۱

اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺿﺮورت ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
رﺷﺪ ﺑﻴﻨﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺿﺮورت درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ آﺛﺎر ادﺑﯽ ﺷﺎﻋﺮان
و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ اﻳﺮاﻧﯽ
ﺿﺮورت درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و ادب
ﻓﺎرﺳﯽ و آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش و وﻳﺮاﻳﺶ
ﺿﺮورت درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﻘﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺿﺮورت درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت ﺳﺨﻨﻮری و ذوق و
اﺳﺘﻌﺪاد ادﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﻴﻄﻪی

اﺳﺘﺎد

۴۶

۲/۶۰۸۷

۰/۶۴۹۰۴

۶/۳۶۱

۴۵

۰/۰۰۰

ﺗﻔﻜﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ
ﺿﺮورت درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ

داﻧﺸﺠﻮ

۲۵۶

۲/۵۵۴۷

۱۳/۶۸۶ ۰/۶۴۸۴۸

۲۵۵

۰/۰۰۰

اﺳﺘﺎد

۴۶

۲/۵۸۷۰

۵/۸۰۶

۴۵

۰/۰۰۰

ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۰/۶۸۵۶۰

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ...
ﺿﺮورت درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮای
ﺗﺮﺟﻤﻪ از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن دﻳﮕﺮ
ﺿﺮورت درس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای
اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺿﺮورت و
روشﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای

١٠٥

داﻧﺸﺠﻮ

۲۶۰

۲/۵۹۲۳

۱۴/۶۰۳ ۰/۶۵۴۰۲

۲۵۹

۰/۰۰۰

اﺳﺘﺎد

۴۶

۲/۶۷۳۹

۰/۵۹۸۳۱

۷/۶۳۹

۴۵

۰/۰۰۰

داﻧﺸﺠﻮ

۲۳۴

۲/۶۹۶۶

۱۹/۸۰۴ ۰/۵۳۸۰۷

۲۳۳

۰/۰۰۰

اﺳﺘﺎد

۴۵

۲/۷۳۳۳

۰/۵۳۹۳۶

۹/۱۲۱

۴۴

۰/۰۰۰

داﻧﺸﺠﻮ

۲۵۴

۲/۳۲۲۸

۰/۷۵۸۴۲

۶/۷۸۴

۲۵۳

۰/۰۰۰

ﺗﻌﻤﻴﻖ و ﮔﺴﺘﺮش اﻃﻼﻋﺎت و آﺷﻨﺎﻳﯽ
دﻳﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﻣﻌﺎد ،ﻧﺒﻮت ،اﻣﺎﻣﺖ ،وﻻﻳﺖ

اﺳﺘﺎد

۴۶

۲/۵۸۷۰

۰/۶۱۷۳۸

۶/۴۴۸

۴۵

۰/۰۰۰

و...
ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای

داﻧﺸﺠﻮ

۲۵۳

۲/۲۱۷۴

۰/۷۴۸۱۳

۴/۶۲۲

۲۵۲

۰/۰۰۰

ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪی
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼم و اﻧﻮاع
ﺣﻘﻮق و آزادی ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن از

اﺳﺘﺎد

۴۶

۲/۵۴۳۵

۰/۶۵۶۸۱

۵/۶۱۲

۴۵

۰/۰۰۰

دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم
ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای

داﻧﺸﺠﻮ

۲۵۶

۲/۱۸۷۵

۰/۷۶۴۴۰

۳/۹۲۵

۲۵۵

۰/۰۰۰

آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ و
دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرهی

اﺳﺘﺎد

۴۶

۲/۶۳۰۴

۰/۵۷۱۸۹

۷/۴۷۷

۴۵

۰/۰۰۰

اﺧﻼق
ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺶ دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺸﺠﻮ

۲۵۳

۲/۲۹۲۵

۰/۷۷۲۴۳

۶/۰۲۳

۲۵۲

۰/۰۰۰

اﺳﺘﺎد

۴۶

۲/۵۰۰۰

۰/۶۵۸۲۸

۵/۱۵۲

۴۵

۰/۰۰۰

داﻧﺸﺠﻮ

۲۵۱

۲/۳۲۶۷

۰/۷۰۲۰۳

۷/۳۷۳

۲۵۰

۰/۰۰۰

ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای
آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
اﻛﺮم)ص( و ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش

اﺳﺘﺎد

۴۵

۲/۶۶۶۷

۰/۶۰۳۰۲

۷/۴۱۶

۴۴

۰/۰۰۰

اﺳﻼم
ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای
آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻮع و
ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺸﺠﻮ

۲۵۲

۲/۱۹۸۴

۰/۷۴۱۷۰

۴/۲۴۷

۲۵۱

۰/۰۰۰

اﺳﺘﺎد

۴۴

۲/۴۳۱۸

۰/۶۹۵۴۲

۴/۱۱۹

۴۳

۰/۰۰۰

 ١٠٦ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ
ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای
آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ)ﻗﺮآن و
ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ(
ﺿﺮورت دروس ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای
ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺿﺮورت دروس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﻛﺴﺐ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺿﺮورت دروس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ورزﺷﯽ
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

داﻧﺸﺠﻮ

۲۴۹

۲/۱۷۶۷

۰/۷۴۶۵۶

۳/۷۳۵

۲۴۸

۰/۰۰۰

اﺳﺘﺎد

۴۶

۲/۶۰۸۷

۰/۶۴۹۰۴

۶/۳۶۱

۴۵

۰/۰۰۰

داﻧﺸﺠﻮ

۲۴۳

۲/۴۳۲۱

۰/۷۰۳۰۹

۹/۵۸۰

۲۴۲

۰/۰۰۰

اﺳﺘﺎد

۴۵

۲/۶۰۰۰

۰/۶۱۷۹۱

۶/۵۱۴

۴۴

۰/۰۰۰

داﻧﺸﺠﻮ

۲۴۴

۲/۴۷۵۴

۱۰/۸۹۷ ۰/۶۸۱۴۸

۲۴۳

۰/۰۰۰

اﺳﺘﺎد

۴۵

۲/۶۰۰۰

۰/۵۷۹۹۷

۶/۶۴۰

۴۴

۰/۰۰۰

داﻧﺸﺠﻮ

۲۴۵

۲/۳۳۰۶

۰/۶۹۶۰۷

۷/۴۳۴

۲۴۴

۰/۰۰۰

۴/۳۱۳

۴۴

۰/۰۰۰

اﺳﺘﺎد

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  tو ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪی ﺳﺆاﻻت از
دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ،ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۲اﺳﺖ ،ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه
و ﻓﺮض ﻳﻚ رد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻛﻨﻮﻧﯽ
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از ﺿﺮورت ﻛﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮورت ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ،اﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪیﻫﺎ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮدﻳﻢ:
ﺟﺪول ۲ــ اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی ﻣﻴﺰان ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ)از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ( از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دورهی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺘﻮن
اﺳﻼﻣﯽ)ﻗﺮآن و ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ(

۹/۱۹

ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪی وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼم و اﻧﻮاع ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم

۹/۲۷

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ...

١٠٧

ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻮع و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

۹/۲۸

ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان
اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرهی اﺧﻼق

۹/۳۲

ﺿﺮورت درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ و آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش و
وﻳﺮاﻳﺶ

۹/۵۱

ﺿﺮورت درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﻘﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۹/۷۳

ﺿﺮورت دروس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ورزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۹/۹۵

ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺶ دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در رﺷﺪ ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۱۰/۰۲

ﺿﺮورت ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﻴﻨﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۱۰/۲۴

ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( و ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم

۱۰/۲۶

ﺿﺮورت درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت ﺳﺨﻨﻮری و ذوق و اﺳﺘﻌﺪاد ادﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
ﺣﻴﻄﻪی ﺗﻔﻜﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ

۱۰/۳۸

ﺿﺮورتدروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﻴﻖ و ﮔﺴﺘﺮش اﻃﻼﻋﺎت و آﺷﻨﺎﻳﯽ دﻳﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن
اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﻣﻌﺎد ،ﻧﺒﻮت ،اﻣﺎﻣﺖ ،وﻻﻳﺖ...

۱۰/۵۱

ﺿﺮورت درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ آﺛﺎر ادﺑﯽ ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ اﻳﺮاﻧﯽ

۱۰/۹۰

ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۱۱/۰۸

ﺿﺮورت دروس ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺑﺪﻧﯽ

۱۱/۳۲

ﺿﺮورت دروس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﻛﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۱۱/۳۳

ﺿﺮورت درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۱۲/۱۴

ﺿﺮورت درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﺮﺟﻤﻪ از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن دﻳﮕﺮ

۱۲/۴۶

ﺿﺮورت درس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺿﺮورت و روشﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده

۱۳/۱۲

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  ۲ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

 ١٠٨ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ» ،ﺗﺄﺛﻴﺮ دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در
آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ)ﻗﺮآن و ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ(« و »دروس
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪی وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼم و
اﻧﻮاع ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم« دارای ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮورت و »درس
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺿﺮورت و روشﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده« و درس زﺑﺎن
ﺧﺎرﺟﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن دﻳﮕﺮ« دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺿﺮورت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺪول ۳ــ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﻴﺰان ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ)از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ( از دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

ﺿﺮورت درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﻘﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۹/۰۱

ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻮع و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

۹/۲۱

ﺿﺮورت دروس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ورزﺷﯽ

۹/۳۸

ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۹/۵۱

ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺶ دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در رﺷﺪ ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۹/۸۵

ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪی وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼم و اﻧﻮاع ﺣﻘﻮق و آزادی ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم

۱۰/۱۶

ﺿﺮورت درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ آﺛﺎر ادﺑﯽ ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ اﻳﺮاﻧﯽ

۱۰/۵۷

ﺿﺮورت درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۱۰/۶۲

ﺿﺮورت دروس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﻛﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۱۰/۶۳

ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺘﻮن
اﺳﻼﻣﯽ)ﻗﺮآن و ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ(

۱۰/۷۲

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ...

ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﻴﻖ و ﮔﺴﺘﺮش اﻃﻼﻋﺎت و آﺷﻨﺎﻳﯽ دﻳﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن
اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﻣﻌﺎد ،ﻧﺒﻮت ،اﻣﺎﻣﺖ ،وﻻﻳﺖ...

١٠٩
۱۰/۷۸

ﺿﺮورت دروس ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺑﺪﻧﯽ ۱۰/۸۰
ﺿﺮورت درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت ﺳﺨﻨﻮری و ذوق و اﺳﺘﻌﺪاد ادﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﻴﻄﻪ ۱۰/۸۲
ﺗﻔﻜﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ
ﺿﺮورت درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ و آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش و
وﻳﺮاﻳﺶ

۱۰/۸۸

ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان
اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرهی اﺧﻼق

۱۰/۸۹

ﺿﺮورت ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﻴﻨﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۱۱/۲۶

ﺿﺮورت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( و ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم

۱۱/۴۱

ﺿﺮورت درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﺮﺟﻤﻪ از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن دﻳﮕﺮ

۱۱/۸۷

ﺿﺮورت درس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺿﺮورت و روشﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده

۱۲/۱۱

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  ۳ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ» ،درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﻘﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن« و »دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻮع و
ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« دارای ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮورت و »درس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
از ﺿﺮورت و روشﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده« و »ﺗﺄﺛﻴﺮ درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ در
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن دﻳﮕﺮ« دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮورت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺆال ٢ــ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در
ﺧﺼﻮص ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد؟

 ١١٠ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال از آزﻣﻮن  T-Testاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ.
ﺟﺪول  .٤ﺟﺪول آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ و  T-Testﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
اﻧﺤﺮاف
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

t

۳/۵۲۳

ﮔﺮوه

ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

داﻧﺸﺠﻮ

٢٦٤

۴۲/۸۴۰۹

۹/۸۹۳۹۹

ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ

٤٦

۴۸/۲۸۲۶

۸/۲۲۱۰۱

درﺟﻪی آزادی ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری

۳۰۸

۰/۰۰۰

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻤﺘﺮ از  ۰/۰۵اﺳﺖ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان
ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد.
ﺳﺆال ٣ــ راه ﮐﺎرﻫﺎی »ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ« ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﺪام اﻧﺪ؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ۱۸ ،ﺳﺆال ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی ﻃﺮح و درﺑﺎرهی ﻣﻴﺰان ﺿﺮورت اﻳﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ ،از
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺷﺪ .دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه ،ﭘﺲ
از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرهی ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ،اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺪول  ،۵اوﻟﻮﻳﺖ اﻳﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ را از
دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ...
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ﺟﺪول  .۵ﺟﺪول اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی راهﻛﺎرﻫﺎی)ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ( ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
اوﻟﻮﻳﺖ راهﻛﺎر

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

اﺳﺘﺎدان

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻛﺎرﺑﺮد در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۰/۹۳

۱

۱۰/۴۷

۶

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ و زﻣﺎن از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۰/۸۰

۲

۱۰/۲۵

۹

ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۰/۶۸

۳

۱۱/۳۴

۱

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﻋﻠﻤﯽ از ﻃﺮﻳﻖ
دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۰/۶۰

۴

۱۰/۳۵

۷

اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻔﺎده از
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ و ...از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۰/۳۶

۵

۱۰/۷۵

۳

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس
ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۰/۲۵

۶

۱۰/۷۳

۴

اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﺗﻨﺪ ﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﻪﻳﺎدﺳﭙﺎری ،ﻳﺎدآوری و(...
در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۹/۹۱

۷

۱۱/۰۷

۲

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۹/۹۱

۸

۸/۴۹

۱۵

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺧﺼﻮص ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۹/۸۹

۹

۱۰/۵۸

۵

اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﯽ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ
دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۹/۸۴

۱۰/۳۳ ۱۰

۸

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻗﺘﺼﺎد زﻧﺪﮔﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۹/۷۲

۹/۲۲

۱۲

۱۱

 ١١٢ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ ،اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از
ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۹/۶۶

۱۲

۹/۷۵

۱۰

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﻧﻴﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۹/۶۰

۱۳

۸/۹۲

۱۳

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
آن از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ

۹/۰۸

۱۴

۸/۹۰

۱۴

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻔﺎده از آن در اﻣﻮر
ﺟﺎری زﻧﺪﮔﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۸/۹۷

۱۵

۹/۵۵

۱۱

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻋﻠﻢ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۷/۴۷

۱۶

۷/۸۴

۱۶

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل و ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ رﻳﺎﺿﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس
ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۷/۰۳

۱۷

۶/۴۴

۱۷

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول  ۵اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ »اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺮد در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ«،
»اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ و زﻣﺎن« و »ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن« از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ» ،اﻓﺰاﻳﺶ
آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل و ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ رﻳﺎﺿﯽ« و »اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻋﻠﻢ« از
ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ را در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ دارﻧﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ» ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﻣﻬﺎتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن« »اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﺗﻨﺪ ﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﻪﻳﺎدﺳﭙﺎری،
ﻳﺎدآوری و (...در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن« ،و »اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮهی
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ و «...از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ» ،اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل و ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ رﻳﺎﺿﯽ« و »اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ« از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽﮐﻤﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ را در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ دارﻧﺪ.

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ...

١١٣

ﺳﺆال ٤ــ راه ﮐﺎرﻫﺎی »اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری« ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﺪام اﻧﺪ؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ۱۰ ،ﺳﺆال ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ راهﮐﺎرﻫﺎی اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح و درﺑﺎرهی ﻣﻴﺰان ﺿﺮورت اﻳﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ از
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺷﺪ .دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ،ﭘﺲ
از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرهی ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ،اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺪاول  ۶و  ،۷اوﻟﻮﻳﺖ اﻳﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ را
از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺟﺪول ۶ــ ﺟﺪول اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی راهﻛﺎرﻫﺎی)اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری( ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
اوﻟﻮﻳﺖ راهﻛﺎر

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

اﺳﺘﺎدان

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ

۷/۲۶

۶/۵۳ ۱

۳

ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۷/۱۷

۶/۹۲ ۲

۲

ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻋﻨﺎوﻳﻦ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۶/۷۸

۷/۰۷ ۳

۱

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ

۶/۱۲

۵/۹۱ ۴

۵

اﺧﺘﻴﺎری ﺑﻮدن دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

۵/۹۸

۴/۸۷ ۵

۹

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ۵/۵۴

۶/۰۴ ۶

۴

اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل در ﻛﻼسﻫﺎی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ۵/۱۱

۵/۸۳ ۷

۶

ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﺻﻼح دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ۵/۰۳
ﺑﻪ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

۵/۶۴ ۸

۷

اداﻣﻪی اراﺋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در دورهی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

۴/۷۰

۵/۳۶ ۹

۸

اﺳﺘﻤﺮار اراﺋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﯽ)ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮا( داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

۳/۴۵

۳/۵۹ ۱۰

۱۰

 ١١٤ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺑﻴﻦ راهﮐﺎرﻫﺎی اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن» ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درس زﺑﺎن
ﺧﺎرﺟﻪ«» ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« و »ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻋﻨﺎوﻳﻦ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ و »اﺳﺘﻤﺮار اراﺋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ«» ،اداﻣﻪی اراﺋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در دورهی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« و »ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﻳﮕﺎه و
اﺻﻼح دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« دارای
ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ» ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در
ﻋﻨﺎوﻳﻦ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ«» ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« و »اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد
واﺣﺪﻫﺎی درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ« دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ و »اﺳﺘﻤﺮار اراﺋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در دورهﻫﺎی
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ«» ،اﺧﺘﻴﺎری ﺑﻮدن دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« و »اداﻣﻪی اراﺋﻪی
دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در دورهی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« دارای ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرهی ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ،اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی راهﻛﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ)ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ( اﻋﻢ از »ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ ،و اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری« ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﻢ.
ﺟﺪول  ۷ــ ﺟﺪول اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی راهﻛﺎرﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮای
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
اوﻟﻮﻳﺖ

راهﻛﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

۱

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ

۱۹/۴۵

۲

ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

۱۹/۲۲

۳

ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻋﻨﺎوﻳﻦ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

۱۸/۶۰

۴

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺮد در زﻧﺪﮔﯽ و ۱۶/۴۴
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ

۵

۱۶/۳۳

ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ...
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۶

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ و زﻣﺎن از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۶/۱۰

۷

ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ

۱۶/۰۷

۸

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﻋﻠﻤﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۶/۰۳

۹

اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ ۱۵/۷۰
و ...از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۰

اﺧﺘﻴﺎری ﺑﻮدن دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

۱۵/۵۵

۱۱

اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﻪﻳﺎدﺳﭙﺎری ،ﻳﺎدآوری و (...در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۵/۴۴

۱۲

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۵/۴۲

۱۳

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﻳﻖ
دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۵/۲۶

۱۴

اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﯽ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۵/۰۹

۱۵

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

۱۴/۹۵

۱۶

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ ،اﻧﺴﺎندوﺳﺘﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﻃﺮﻳﻖ دروس
ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۴/۸۲

۱۷

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۴/۷۶

۱۸

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻗﺘﺼﺎد زﻧﺪﮔﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۴/۷۰

۱۹

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﻧﻴﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۴/۴۷

۲۰

اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل در ﻛﻼسﻫﺎی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ

۱۳/۷۰

۲۱

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻔﺎده از آن در اﻣﻮر ﺟﺎری زﻧﺪﮔﯽ از
ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۳/۶۹

 ١١٦ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

۲۲

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن از ﻃﺮﻳﻖ
دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۳/۵۴

۲۳

ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﺻﻼح دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دروس
ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

۱۳/۵۰

۲۴

اداﻣﻪی اراﺋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در دورهی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

۱۲/۷۸

۲۵

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻋﻠﻢ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

۱۱/۴۲

۲۶

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل و ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ رﻳﺎﺿﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۱۰/۳۳

۲۷

اﺳﺘﻤﺮار اراﺋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﯽ)ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮا(

۹/۲۰

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺪول  ،۷ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ از ﻧﻈﺮات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺧﺼﻮص راهﮐﺎرﻫﺎی »ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ
و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ« و »اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری« ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را اراﺋﻪ
داده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی راهﮐﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ» ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ«» ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ«» ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻋﻨﺎوﻳﻦ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ«» ،اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل
روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺮد در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ« و »ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن« از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﭘﻨﺞ اوﻟﻮﻳﺖ اول ،و »اﺳﺘﻤﺮار اراﺋﻪی
دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﯽ«» ،اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل و ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ
رﻳﺎﺿﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ«» ،اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻋﻠﻢ از ﻃﺮﻳﻖ
دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« و »اداﻣﻪی اراﺋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در دورهی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« در
ﭼﻬﺎر اوﻟﻮﻳﺖ آﺧﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﺆال ۵ــ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دورهی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در زﻣﻴﻨﻪی راهﻛﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد؟

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ...

١١٧

ﺳﺆال ۶ــ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در
زﻣﻴﻨﻪی راهﻛﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد
دارد؟

ﺟﺪول  ۸ــ ﺟﺪول آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ در زﻣﻴﻨﻪی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
داﻧﺸﮑﺪه
۱

ﻣﻌﻤﺎری

۲

ﺣﻘﻮق

۳

ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ

۴

ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

۵

ﻋﻠﻮم

۶

ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

۷

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری

۸

ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﯽ و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﮔﺮوه

ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۱۰

۵۳/۴

۱۵/۳۴۲۰۳

اﺳﺘﺎدان

۶

۵۹

۷/۹۴۹۸۴

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۱۶

۵۹/۳۱۲۵

۱۱/۲۷۰۷۲

اﺳﺘﺎدان

-

-

-

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۱۸

۶۴/۸۳۳۳

۱۰/۰۳۶۷۰

اﺳﺘﺎدان

۷

۶۷/۲۸۵۷

۱۴/۶۱۴۰۸

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۲۲

۶۱/۲۷۲۷

۸/۷۴۶۰۶

اﺳﺘﺎدان

-

-

-

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۳۲

۶۵/۱۸۷۵

۱۰/۳۰۶۳۹

اﺳﺘﺎدان

۸

۵۹/۷۵

۱۰/۲۶۴۳۶

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۳۶

۵۸/۸۸۸۹

۱۵/۸۹۰۳۰

اﺳﺘﺎدان

۱۰

۶۰/۱

۱۵/۰۳۶۶۲

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۳۶

۵۹/۵

۱۳/۹۳۳۵۲

اﺳﺘﺎدان

-

-

-

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۳۶

۵۹/۴۷۲۲

۱۲/۲۵۳۲۵

اﺳﺘﺎدان

۵

۶۵/۸

۱۱/۲۱۱۶۰

 ١١٨ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

۹

ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ

۱۰

ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ

۱۱

ﺟﻤﻊ

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۱۹

۵۶/۸۴۲۱

۱۱/۹۵۰۱۹

اﺳﺘﺎدان

۶

۶۸/۶

۹/۱۲۶۸۸

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۴۴

۵۸/۷۰۴۵

۱۵/۰۱۵۶۲

اﺳﺘﺎدان

-

-

-

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۲۶۹

۶۰/۰۳۷۲

۱۳/۰۸۳۴۹

اﺳﺘﺎدان

۴۲

۶۲/۸۳۳۳

۱۱/۸۸۷۵۱

ﺑﺮای اﻳﻦﮐﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺧﺼﻮص راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری
وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ۸از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ.
ﺟﺪول ۹ــ ﺟﺪول ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ درﺑﺎرهی راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
آﻣﺎره

ﺳﻄﺢ

ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ

درون ﮔﺮوه ﻫﺎ

ﺟﻤﻊ

ﮔﺮوه

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات

درﺟﻪی آزادی ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات وارﻳﺎﻧﺲ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۲۰۸۶/۸۳۹

۹

۲۳۱/۸۷۱

۱/۳۷۱

۰/۲۰۱

اﺳﺘﺎدان

۵۸۸/۰۰۵

۶

۹۸/۰۰۱

۰/۶۵۹

۰/۶۸۳

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۴۳۷۸۸/۷۸۹

۲۵۹

۱۶۹/۰۶۹

اﺳﺘﺎدان

۵۲۰۵/۸۲۹

۳۵

۱۴۸/۷۳۸

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۴۵۸۷۵/۶۲۸

۲۶۸

اﺳﺘﺎدان

۵۷۹۳/۸۳۳

۴۱

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۰/۰۵
اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺧﺼﻮص راهﻛﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻳﻦ

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ...

١١٩

داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺪ.
ﺳﺆال ٧ــ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ی راه ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد؟
ﺟﺪول ۱۰ــ ﺟﺪول ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در زﻣﻴﻨﻪی
راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﮔﺮوه

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ

۴۷

۱۲/۲۹۹۵۷ ۶۲/۶۳۸۳

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

۲۶۹

۱۳/۰۸۳۴۹ ۶۰/۰۳۷۲

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ،۱۰ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦﮐﻪ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺧﺼﻮص راه ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﻧﻪ ،از آزﻣﻮن  T-Testاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ.
ﺟﺪول ۱۱ــ ﺟﺪول  T-Testﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
درﺑﺎرهی راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
آزﻣﻮن Test-T
T

۱/۲۶۸

درﺟﻪی آزادی ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری
۳۱۴

۰/۲۰۴

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه) (sig=۰/۲۰۶ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۰/۰۵اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
در ﺧﺼﻮص راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 ١٢٠ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﺑﺤﺚ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﻧﺘﻴﺠﻪی ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺆال ١ــ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از ﺿﺮورت زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎر اوﻟﻮﻳﺖ آﺧﺮ ،ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮورت وﺟﻮد دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ را از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،دروس ﻣﻌﺎرف
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ داده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮورت وﺟﻮدی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دروس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ دادهاﻧﺪ.
از دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮورت ﺑﻴﻦ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻪ درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﻘﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮورت ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ درس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ :ﮔﺮﭼﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
و اﺳﺘﺎدان ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ از اﻫﺪاف دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺿﺮورت
آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی
ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ،ﺧﻮد ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .در راﺳﺘﺎی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :درس »ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر »ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﻘﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن« ﺿﺮورت
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﺎﻳﺪ در اﻫﺪاف اﻳﻦ درس ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ اﻫﺪاف ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ،از
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :ﺿﺮورﺗﯽ
ﺑﺮای وﺟﻮد درس »ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر »آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻮع و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ« و »ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪی وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼم و اﻧﻮاع
ﺣﻘﻮق و آزادی ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن« وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻳﻦ دروس ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
اﻫﺪاف ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﺿﺮورت
دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف ،از ﻃﺮﻳﻖ درس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮد.
از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ درسﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺿﺮورت ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻣﺮوزه و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد .ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ آنﻫﺎ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﻬﺘﺮی ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ ﺿﺮورت وﺟﻮد درس »ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ«
ﺑﺮای »ﺗﻌﻤﻴﻖ و ﮔﺴﺘﺮش اﻃﻼﻋﺎت و آﺷﻨﺎﻳﯽ دﻳﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﻣﻌﺎد،

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ١٢١ ...
ﻧﺒﻮت ،اﻣﺎﻣﺖ ،وﻻﻳﺖ و ،«...ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ زﻳﺎد ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ
ﺿﺮورت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و اﻗﺪام ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
ﻧﺘﻴﺠﻪی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺆال  ۲ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ :ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
در ﺧﺼﻮص ﺿﺮورت دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه
از ﺿﺮورت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی اﻧﺪک ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎی ﻧﻈﺮات دو
ﮔﺮوه ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار ﺣﺎﺻﻞ ،ﻧﺎﺷﯽ از آزﻣﻮنﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهی آﻣﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻳﻦ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد :اﺳﺘﺎدان
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻋﻴﻨﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ وﺟﻮد ﺳﻠﺴﻠﻪ دروﺳﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﺣﻴﻄﻪی ﺗﺨﺼﺼﯽ
رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ،
واﻗﻒﺗﺮﻧﺪ ،و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﻳﻦ دروس در
ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه و از ﻋﺪم اﺟﺮای درﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪﺗﺮﻧﺪ)ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ( .ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی در ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﻈﺮات اﻳﺸﺎن در ﺧﺼﻮص ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯽﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در دورهی ﮔﺬار و ﻋﺪم ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ،ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻼﻗﻪی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن دروﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﻣﺎﻫﻴﺖ وﺟﻮدی آنﻫﺎ
آﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دوره را ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺆال  ۳اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ -ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و اوﻟﻮﻳﺖﮔﺬاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس،
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ راهﮐﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺣﻴﻄﻪی ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ،
از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ »اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻛﺎرﺑﺮد در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« ،و از دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ »ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« اﺧﺘﺼﺎص
ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪاول ،ﻳﮑﯽ از ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺿﻌﻴﻒﺗﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺣﻴﻄﻪی ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﻫﻢ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻫﻢ از دﻳﺪﮔﺎه
اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻪ »اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل و ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ رﻳﺎﺿﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس

 ١٢٢ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮات آنﻫﺎ در ﺧﺼﻮص اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻳﺎد ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی دﻗﻴﻖ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎی روز و در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ
و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﮐﻤﯽ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺑﺮﺧﻮرداری اﻏﻠﺐ راهﮐﺎرﻫﺎ از اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺎﻻ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان اﺳﺖ.
درﺑﺎرهی ﻋﻠﺖﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ:
• داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎرهی اﺻﻞ ﺿﺮورت وﺟﻮد دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﻟﺬا از راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح اﻳﻦ دروس
ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮات اﻳﺸﺎن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﻻﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻳﻦ دروس ﻧﻴﺰ
در اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راهﮐﺎرﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺑﯽﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
• ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان از دﻳﺪﮔﺎه ﺧﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ
اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎرهی اﻳﺠﺎد ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
از اﻳﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ دروس
ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ» ،اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ از اﺻﻮل روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺮد در زﻧﺪﮔﯽ
و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« و از دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ» ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ،ﻧﻈﺎماﻟﺪﻳﻦ اﺷﺮﻓﯽزاده ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎزﻧﮕﺮی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ
دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ« اﻧﺠﺎم داد و در ﺷﻤﺎرهی  ۱۵ﻣﺠﻠﻪی »آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻳﺮان« ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺿﺮورت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻠﻢ رﻳﺎﺿﻴﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ راهﮐﺎرﻫﺎی
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺒﻮد اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﻘﺪان ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ١٢٣ ...
و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻋﻠﻢ رﻳﺎﺿﻴﺎت در ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﻧﻴﺎز در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻧﻘﺶ
وﻳﮋه ای دارد .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت روزاﻓﺰون ﻳﺎدﮔﻴﺮی رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ آن در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻛﺮد و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی
اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز و اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﻋﺪم اﺻﻼح و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ دراز ﻣﺪت ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ اﻳﺮان را ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮی در ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ راهﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ دروس ﺑﺮﺷﻤﺮد .از ﺳﺎل  ۱۳۶۴ﮐﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻮرد
ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮐﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  ۲۲ﺳﺎل از آن زﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﻪﺟﺰ ﻳﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻪ در ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻴﭻ اﻗﺪام دﻳﮕﺮی
ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﯽ اﻳﻦ دروس ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز و ﻫﺪاﻳﺖﮐﻨﻨﺪهی اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ رﮐﻮد
و رﺧﻮﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﻳﺮان وﺟﻮد دارد ،داﻧﺸﮕﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻔﺎی
اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﻴﺪی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد .ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ رﺧﻮت  ۲۲ﺳﺎﻟﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻮﺟﻪ
وﻳﮋهی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺆﺛﺮ
داﻧﺴﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد:
• درسﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ» :روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان«» ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ«» ،روش
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﻳﺴﯽ«» ،ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ«» ،ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و روشﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ«» ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ« و »ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯽ« ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دروس
ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ،اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و اﻧﺪﮐﯽ را ﺑﺮای وﺟﻮد
درس »اﺻﻮل و ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ رﻳﺎﺿﯽ« در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮی ﻗﻮی و ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درس رﻳﺎﺿﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻓﺮاد و ارﺗﻘﺎی ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﻘﺪ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻋﻠﻞ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ درس رﻳﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی درس رﻳﺎﺿﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان در

 ١٢٤ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﻗﺎﻟﺐ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب و ﺟﺰوه ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﻫﻤﺎﻳﺶ و ﻧﺸﺴﺖ ،و ...ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
• ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درس رﻳﺎﺿﯽ،
ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و ﻣﻮاﺟﻬﻪی اوﻟﻴﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ درس ﺑﺎزﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻌﺮﻳﻒ و
اراﺋﻪی درس رﻳﺎﺿﯽ در دورهی ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﻳﯽ ،راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺟﺪی ﺷﻮد و ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﺻﻼح دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ درس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی
و اﻗﺪام ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺆال  ۴ﺗﺤﻘﻴﻖ ،راهﮐﺎرﻫﺎی اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ ــ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ
و اوﻟﻮﻳﺖﮔﺬاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ» :اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درس زﺑﺎن
ﺧﺎرﺟﻪ« از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و »ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻋﻨﺎوﻳﻦ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« از دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎی
ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ» ،اﺳﺘﻤﺮار اراﺋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« از دﻳﺪﮔﺎه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ دارای ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
»ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ« و »ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﺤﺘﻮا و ﻋﻨﺎوﻳﻦ دروس
ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« از اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» .اﺧﺘﻴﺎری ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎب دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« ﻧﻴﺰ از
اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ راهﮐﺎر از اوﻟﻮﻳﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎدان
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ .در ﻋﻮض» ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی درﺑﺎرهی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻮد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و در اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎدان ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ،
ﺟﺰو اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﺷﺮﻓﯽ زاده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎزﻧﮕﺮی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﻐﻴﻴﺮ در زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎو ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺮﺿﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺠﻮت در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﻴﻮهﻫﺎی اراﺋﻪ آﻣﻮزش
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘﺎﻳﻪ ،اﺻﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی« ،ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻨﺎﺳﺐ روشﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﺷﻴﻮهی آﻣﻮزش اﻳﻦ دروس ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﻦ ﻧﻮروزی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دروس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۱

ﺿﺮورت و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ١٢٥ ...
و  ۲از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ« اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهی اراﺋﻪی دروس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را روش اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪ اﺟﺒﺎری
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﻤﻪی ﺣﻮزهﻫﺎ ،روش اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪ اﺧﺘﻴﺎری را ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر اﺟﺒﺎری راﺿﯽ
ﻧﻴﺴﺘﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﻧﻮروزی اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ،
ﻣﻬﺪی ﻧﺠﻔﯽﺧﻮاه در ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻳﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﭙﻴﻞ  «۵ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اراﺋﻪ و ﺗﺪرﻳﺲ درس ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻳﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘ ًﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰاری
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد در ﺗﺪرﻳﺲ درس رﻳﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و اراﺋﻪی راه ﺣﻞﻫﺎ و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺟﺪول  ۷ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرهی
ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻴﺎن اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ در
ﺣﻮزهﻫﺎی »ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ« و »اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری« ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،اﻓﺰاﻳﺶ
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در
ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻋﻨﺎوﻳﻦ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺮد در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ از
ﻃﺮﻳﻖ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﭘﻨﺞ اوﻟﻮﻳﺖ اول داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،اﺳﺘﻤﺮار اراﺋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﯽ ،اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺻﻮل و ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ رﻳﺎﺿﯽ ،اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻋﻠﻢ از ﻃﺮﻳﻖ دروس
ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،و اداﻣﻪی اراﺋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در دورهی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﻨﺞ اوﻟﻮﻳﺖ آﺧﺮ
راهﮐﺎرﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻬﺎر راهﮐﺎر از ﭘﻨﺞ اوﻟﻮﻳﺖ اول ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺑﺮای
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ راهﮐﺎرﻫﺎی اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ راهﮐﺎر ﺑﻪ
ﺣﻮزهی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﻪ راهﮐﺎر از ﭘﻨﺞ راﻫﮑﺎر
دارای ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
و ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و دو راهﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪی اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ

 ١٢٦ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راهﮐﺎرﻫﺎی اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﺷﯽ از اﻳﻦ ﺳﺆال ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
• ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﻴﻦ راهﮐﺎرﻫﺎی اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری
اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻳﻦ راهﮐﺎر از
دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﺳﺘﺎدان ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ،
ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻋﻨﺎوﻳﻦ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ.
• ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهای در
اوﻟﻮﻳﺖﮔﺬاری اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻫﺮ ﮐﺪام از دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد در ﺣﻴﻄﻪی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد در دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺎن
آزادی ﻋﻤﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻴﺎراﺗﺸﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺧﺘﻴﺎری ﻛﺮدن اﻧﺘﺨﺎب
دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و اﺳﺘﺎدان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﺠﺎم اﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪی ﺗﻮﻓﻴﻖ ﮐﻢ دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺧﻮد و اﺟﺮای
ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ دروس و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﺗﺒﻴﻴﻦ درﺳﺖ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص اﻳﻦ دروس در زﻧﺪﮔﯽ
و ﮐﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻻﻳﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ راهﮐﺎرﻫﺎی اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
• اﻳﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻮﺻﻮلﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
• اﻳﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻋﻴﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺑﺎ آنﻫﺎ ،از ﺿﺮورت
و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
• اﻳﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در راﺳﺘﺎی اﺻﻼح وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮاردی را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ
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و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﻳﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ،اﻳﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺎﻟﺖ
اﻧﺘﺰاﻋﯽﺗﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ آنﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
• اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎدان ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮای اﻳﻦ
ﻣﻮارد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺳﺆال ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد :ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ
در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ؛ »ﻣﺤﺘﻮا« و »ﻋﻨﺎوﻳﻦ« دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺟﺪی ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد؛ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دروس »ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ« در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮای ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ
ﺷﺪن اﻳﻦ دروس در زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﻮد؛ ﻋﻠﻞ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎوﻳﻦ دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ
راهﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺆاﻻت  ۶ ،۵و  ۷ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان در زﻣﻴﻨﻪی راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺼﻮل اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ،
ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ــ »راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد« اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺗﺠﺮﺑﻪ ای از اﺟﺮای اﻳﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﻣﻴﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺛﺮ ﮔﺬاری ﺷﺮاﻳﻂ دروﻧﯽ ﻫﺮ داﻧﺸﮑﺪه را در ﻫﺮ راهﮐﺎر ﺳﻨﺠﻴﺪ .ﻟﺬا ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ــ راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ »ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ«،
ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻴﻄﻪی داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ و ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻔﺎوت در رﺷﺘﻪ ،داﻧﺸﮑﺪه و ﺣﻴﻄﻪی ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﺗﺄﺛﻴﺮی در اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ ﺳﺆال ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن درﺑﺎرهی اﻳﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﺪ.
ــ راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ »اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری« ،ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و اراﺋﻪی دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ،داﻧﺸﮑﺪه و ﺣﻴﻄﻪی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﭘﻴﺪا ﻧﮑﻨﺪ.
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