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 .1کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
 .4 ،3 ،2استادیاران گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
(تاریخ دریافت -00/02/22 :تاریخ تصویب)02/03/13 :
چکیده
این تحقیق با هدف مطالعة ضرورت بازنگری در برنامهریزی درسی رشتة کشاورزی با تأکید بر مشارکت
اعضای هیئتعلمی در فرایند برنامهریزی درسی انجام شده است .این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی
به شمار میآید .جامعة آماری تحقیق شامل  151نفر از اعضای هیئتعلمی دانشکده و دانشگاههای
کشاورزی (دولتی) استان خوزستان بوده است که  113نفر از آنها به طور تصادفی و متناسب با حجم هر
طبقه انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .روایی پرسشنامه با نظر اعضای هیئت-
علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی تأیید و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان
آن برای بخشهای مشارکت برنامهریزان و مخاطبان در برنامهریزی درسی ،کیفیت برنامهریزی درسی و
چالشهای نظام برنامهریزی درسی مطلوب به ترتیب ( )α=./91 ./11 ،./90محاسبه شد .نتایج نشان داد که
در رتبهبندی "میزان شایستگی گروههای مختلف برای مشارکت در برنامهریزی درسی از دیدگاه
پاسخگویان" ،اعضای هیئتعلمی بیشترین شایستگی را در این زمینه دارند .در اولویتبندی راهکارهای
باالبردن کیفیت برنامههای درسی رشتة کشاورزی" ،تدوین برنامة درسی حوزة تخصصی مبتنی بر اصول و
روشهای علمی به دست متخصصان ذیصالح" و "تناسب محتوای برنامة درسی رشتة تخصصی با
پیشرفتهای روز" بیشترین اهمیت را داشتند .نتایج آزمون  tنیز نشان داد که اعضای هیئتعلمی با
ویژگیهای فردی و حرفهای متفاوت با هم دربارة ضعف مطلوبیت نظام برنامهریزی درسی توافق دارند و
تفاوت آماری قابل مالحظهای میان آنها دیده نشد .نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین میل به مشارکت
اعضای هیئتعلمی در برنامهریزی درسی دانشگاهی و "آشنایی هیئتعلمی با اصول الزم برای برنامهریزی
درسی دانشگاهی" و "تصور توانایی هیئتعلمی برای مشارکت در برنامهریزی درسی دانشگاهی" و
"میزان اطالعات هیئت¬علمی در مورد روند برنامهریزی درسی دانشگاهی"رابطة مثبت و معنیداری در
سطح  0/01و  0/05درصد وجود دارد .نتایج آزمون  fنیز نشان داد بین میزان اطالعات اعضای هیئتعلمی
با مرتبة علمی گوناگون تفاوت آماری معنیدار وجود دارد.
واژههای کلیدی :آموزش عالی کشاورزی ،اعضای هیئتعلمی ،بازنگری ،برنامهریزی درسی ،مشارکت
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مقدمه
امروزه ،تدوين برنامة درسی مناسب و بازنگری در نظام
برنامهريزی درسی در کشورهای در حال توسعه مانند ايران
نیاز است؛ زيرا عوامل مختلفی همچون بحرانهای اقتصادی
و کاهش بودجة مالی دولتها بازارهای کار را به سمت
خصوصیشدن هدايت میکند تا بار مالی کمتری را بر عهدة
دولت گذارد ).(Mchayekh, 2008
در اين حال ،کشورها نیازمند نظامهای برنامهريزی
ويژهای هستند که چنین گرايشی را در نظر میگیرند و به
سمت سیاستهای نبود تمرکز در برنامهريزی درسی پیش
میروند ) .(Salsebily, 2007شواهد نشان میدهد که در
آموزش عالی کشاورزی تأکید نظام آموزشی به کاربردی-
کردن علوم نظری ،بیش از نیمی از دانشآموختگان بیکارند
و از سوی ديگر فقط بخش ناچیزی از دانشآموختگان
(7/8درصد) به صورت خوداشتغالی مشغول به کارند و مابقی
آنها در دستگاه دولتی اشتغال دارند .اين يافتهها
نشاندهندة نبود تناسب آموزشهای ارائهشده در آموزش
کشاورزی با بازار کار و ضعف اين نظام در تربیت
دانشآموختگان است ) .(Khosravipour et al., 2007در
تعدادی از کشورهای در حال توسعه ،بهويژه آفريقای جنوبی،
آسیا و آمريکای التین ،نظام آموزش عالی کشاورزی
مشکالت بسیاری دارد؛ از جمله کیفیت پايین بسیاری از
بخشهای نظام آموزشعالی ،نامناسببودن ،کمبود سرمايه،
زيربنای ضعیف و میزان باالی بیکاری دانشآموختگان که
بايد برای حل اين مشکالت برنامهريزی کرد تا نظام آموزش
عالی بتواند بیشتر پاسخگوی نیاز توسعة کشاورزی باشد
).(Maredia, 2007

يکی از موضوعات مهم در برنامهريزی درسی ،اهمیت
نوسازی و تجديد نظر در برنامههای درسی و هماهنگکردن
محتوا و روشهای تدريس با شرايط در حال تغییر و
نامطمئن است ) .(Saba, 1994در برنامههای درسی فعلی،
بازبینی و تغییری که همراه با تعديل و اصالح اساسی در
برنامة درسی باشد بهندرت انجام و در اکثر موارد فقط
تغییرات کوچکی اعمال میشود )Baradaran et al.,
 .(2006به اين معنا که برنامة درسی بهدرستی ارزشیابی
نمیشود ،متناسب با تغییرات اجتماعی موجود و نیاز روز
کشور تغییر نمیکند و در طراحی برنامة درسی از فراگیران
و دانشجويان نظرخواهی نمیشود .اين موضوع سبب میشود
که برنامههای درسی فقط از ديدگاه برنامهريزان طراحی شود

و انعطاف الزم را نداشته باشد .قطعاً با توجه به شرايط
متحول سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه چنین نظامی
مورد پذيرش نخواهد بود ).(Hejazi et al., 2000
امروزه ،چالشهای بسیار جدی در زمینة برنامة درسی در
دانشگاه ايجاد شده است .يکی از اين چالشها مشارکت مؤثر
اعضای هیئتعلمی در برنامهريزی درسی دانشگاهی است
).(Fathi vajargah and momeni mahmuyi, 2008
نخستین نشانههای مفهوم برنامهريزی در آرای مارکس وبر
جامعهشناس آلمانی ديده میشود که آن را به صورت تقسیم
کار عقالنی و کارآمد امور مطرح کرده است )Matteson and
 .(Ivancevich, M, 1993يکی از مهمترين اصول آن اصل
مشارکت است که بر اساس آن هیچگاه برنامهريزی مخصوص
افرادی که در رأس سازمان قرار دارند نیست .برنامهريزی
جريانی است که مشارکت همة افراد را میطلبد
).(Mchayekh, 2008

عدهای برنامهريزی درسی دانشگاهی را کاری گروهی تلقی
میکنند و آن را بر عهدة دانشکدهها میگذارند که به ايجاد
حوزههای بین رشتهای متعددی منجر میشود )Fathi
 .(vajargah and Azadmanesh, 2006پیش از ارائة
هرگونه تعريف در مورد برنامهريزی درسی و برنامهريزی
آموزشی بايد يادآوری کرد که بر طبق گفتة بوشامپ
برنامهريزی درسی و آموزشی در پرتو برنامة درسی توضیح
داده خواهند شد ) .(Posner, 1974منابع متعدد نشان
میدهد که چهار جزء ضروری برنامة درسی عبارتند از :اهداف،
محتوا ،برنامهای از فعالیتها و روش ارزيابی )Dunstan
.(Atkinson, 1987
 (1994) Eisnerدر معرفی ابعاد و عناصری که بايد در
فرايند ساخت برنامة درسی به آنها توجه شود ،عناصر
هفتگانهای را نام میبرد که عبارتند از :هدف ،مالکهای
انتخاب محتوا ،مالکهای سازماندهی محتوا ،انتخاب
فرصتهای يادگیری ،اشکال ارائه (تدريس) و اشکال واکنش
(يادگیری و ارزشیابی)؛ بنابراين برنامهريزی درسی به طور
منطقی بر روی دو جنبة مشابه معین از محتوا و هدف از
برنامه و سازمانشان تمرکز میکند ).(Buscher, 2006
در نهايت ،برنامهريزی درسی آموزش عالی عبارت است
از طرحی علمیکه دربرگیرندة اين هشت عنصر متفاوت
است :هدف ،محتوا ،توالی ،يادگیرندگان ،فرايندهای
يادگیری ،منابع آموزشی ،ارزشیابی و اصالح و تعديل که
هدف آن رشد و پرورش دانشجويان است و بیانگر فرايند

عابدی و همکاران :ضرورت بازنگری در برنامه ریزی درسی رشته کشاورزی...

مشارکت غیر رسمی تعداد زيادی از اعضای هیئتعلمی
دانشکدههاست که در زمینة تحقیقات وسیع دربارة رشتهها
و طراحی برنامههای دروس مختلف با برنامهريزان همکاری
میکنند ).(Fathi vajargah and Azadmanesh, 2006
اصولی که در برنامهريزی درسی برای يک دوره بايد ارائه
شوند عبارتند از:
 .5اصل انتخاب محتوا :مطالبی که بايد ياد گرفت و ياد
داد؛
 .0اصل توسعة استراتژی آموزشی :مطالب چگونه آموزش
داده و آموخته میشوند؛
 .3اصل تصمیمگیری :ترتیب و توالی مطالب؛
 .4اصل تشخیص توانايیها و ضعفهای فردی دانشجويان
و افتراق اصول کلی ).(Smith, 2000
محققان برنامهريزی درسی را در پنج مرحله ترسیم
میکنند :شناخت و درک متن ،برنامهريزی و تأمین مالی،
اجرا ،نظارت مداوم و ارزيابی و بازبینی ).5(DEECD, 2007
اين پنج مرحله الزم و ضروری و در تمام تعاريف مستتر
هستند .فوايد ارزشیابی برای برنامهريزان شامل اين موارد
است :بهبود موسسة آموزشی ،شناخت منابع مربوط به محتوا
و برنامة درسی ،تعیین تناسب برنامة درسی ،شناسايی نیازها،
بهبود استادان و فراگیران و ارائة بازخورد به جامعه در مورد
سطح دستیابی به اهداف )and Chikumbu, 2000
.(Makamure
با توجه به اينکه ارتباط میان مشارکت و اثربخشی
يادگیری همیشه مهم بوده است )،(Chambers, 1997
يکی از مدلهای برنامهريزی درسی ،تدوين برنامة درسی به
صورت مشارکتی است که تالش آن در جستوجو و
شناسايی تمام گروههای مؤثر در برنامهريزی درسی برای
مشارکت در ساختن برنامة درسی است.
 (1994) Schamhart and den Borبرنامهريزی
درسی مشارکتی را برنامهريزی درسی منطقی توصیف و آن
را رهیافتی برای ايجاد توازن بین خواستههای جامعة جهانی
و محلی معرفی کردهاند .تهیة برنامة درسی نبايد تنها به يک
گروه کوچک منتخب از کارشناسان متعلق باشد ،بلکه در اين
فرايند ،در زمان حاضر ،تا حد ممکن بهرهبرداران زيادی
دخالت دارند .از میان اين گروهها ،افرادی از درون نظام
1. Department of education and early childhood
development
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آموزشی خواهند بود که دانش نزديکی در مورد نظام آموزش
عالی دارند؛ مانند اعضای هیئتعلمی ،فراگیران و
تولیدکنندگان مواد آموزشی .ممکن است افرادی خارج از
نظام آموزشی هم در اين گروهها باشند؛ برای مثال
کشاورزان ،مروجان ،کارفرمايان ،سیاستگذاران و کارشناسان
آموزشی؛ البته همة اين افراد در فرايند برنامهريزی آموزشی
نقش دارند ).(Taylor, 1999
برنامهريزان برنامههای درسی بايد به نیازهای آموزشی
دانشجويان دانشکدههای کشاورزی توجه کنند و
دانشکدههای کشاورزی بايد دوباره با جوامع خود ارتباط
برقرار سازند .اين مسئله زمانی اهمیت پیدا میکند که
اعضای هیئتعلمی کشاورزی برای تسهیل تغییرات
برنامههای درسی و برای ارتقای کامل برنامهها در پاسخ به
تغییرات اجتماعی و زيستمحیطی تالش میکنند
) .(Borsari and Vidrine, 2010بسیاری از صاحبنظران
معتقدند برای پیشگیری از انزوای اعضای هیئتعلمی،
استفاده از رويکرد مشارکتی اجتنابناپذير است .در اين
زمینه ،آراسته معتقد است تصمیمگیری مبتنی بر اجماع و
افزايش قدرت و اختیار هیئتعلمی دو اقدامی هستند که
تحقق اين رويکرد را ممکن میسازند ).(Arasteh, 2004
 (1997) Stark et al.به بررسی ديدگاه اعضای هیئت-
علمی دانشگاههای مختلف دربارة برنامهريزی درسی
دانشگاهی پرداختند .نتايج نشان داد که محققان سازمانی
میتوانند به ايجاد فضای حمايتی برای برنامهريزی منظم و
پاسخگو کمک کنند تا برنامهريزی و ارزيابی دقیق را بیشتر
به همديگر مرتبط کند.
 (1994) Schamhart and den Borدر مطالعهای با
عنوان "توسعة برنامة درسی در آموزش عالی :مطالعة موردی
بنین" موردی خاص از بازسازی برنامة درسی در دانشکدة
کشاورزی بنین را به بحث میگذارند .آنها در اين مطالعه
برای تحريک فرايند اصالح برنامة درسی ،سازماندهی سمینار
در آموزش مهندسان کشاورزی را در چارچوب يک پروژة
مشترک دانشگاهی بینالمللی پیشنهاد دادند.
 (2003) Hodges and burchellدر تحقیقی برای
بررسی مهارتهای دانشآموختگان کشاورزی نشان داد آنچه
دانشآموختگان کشاورزی در زمینة شايستگیهای عمومی
مورد نیاز بازار کار در دوران تحصیل فراگرفتهاند با آنچه نیاز
واقعی دنیای کار است تفاوت بسیاری دارد؛ بنابراين تجديد
نظر در برنامة درسی رشتههای کشاورزی برای پرورش
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مهارتهای آمادگی شغلی مورد نیاز امری اجتنابناپذير
است.
 (1992) jayarajدر مطالعة خود با عنوان "آموزش
کشاورزی در هند" دربارة نیاز به متخصصان عمومی و الگوی
برنامهريزی درسی بحث کرد و بر تجديد نظر در برنامههای
درسی موجود برای انجام فعالیتهای متناسب با نیازهای
ملی و منطقهای حال و آينده تأکید کرد.
 (1994) Eisnerدر مطالعهای با عنوان "ابتکار آموزشی
در طراحی و ارزشیابی برنامههای مدرسه" به لزوم توجه به
بازنگری در برنامة درسی اشاره کرده و نتیجه گرفته است که
هر برنامة درسی که با شرايط تغییريافتة فرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی و تکنولوژيکی تناسب ندارد ،برنامة درسی پوچ يا
بسته است.
(2008) Fathi vajargah and momeni mahmuyi

در تحقیقی با عنوان "بررسی نقش عوامل مؤثر بر مشارکت
اعضای هیئتعلمی در فرايند برنامهريزی درسی دانشگاهی"
به اين نتیجه رسیدند که عوامل علمی ،حرفهای درون
سازمانی ،برون سازمانی ،انگیزشی بیرونی و انگیزشی درونی
بر مشارکت اعضای هیئت¬علمی در برنامهريزی درسی تأثیر
دارند.
 (2007) Sakiدر پژوهشی با عنوان "بررسی ساختار
مناسب برنامهريزی درسی در دانشگاه اصفهان" دريافت که
در مورد ترکیب مناسب شورای برنامهريزی درسی گروههای
آموزشی در دانشگاهها ،عضويت متخصصان برنامهريزی
آموزشی ،متخصصان موضوع درسی و برنامهريزی درسی در
ترکیب پیشنهادی شورای برنامهريزی درسی گروه ضروری و
حائز اهمیت است.
 (2010) Sharifian et al.در پژوهشی با عنوان
"شیوههای مشارکت اعضای هیئتعلمی در برنامهريزی
درسی دورة تحصیالت تکمیلی در دو دانشگاه اصفهان و
صنعتی اصفهان" به اين نتیجه رسیدند که بیشتر اعضای
هیئتعلمی هر دو دانشگاه در مرحلة اجرای برنامة درسی بر
نقش خود با عنوان مجری برنامة درسی تأکید ويژهای
داشتهاند؛ اما در مراحل ارزشیابی و تغییر برنامة درسی
تمايل داشتهاند تا اعضای هیئت علمی برجستة گروه و
نمايندة اعضای هیئت علمی در اين دو گام مشارکت کنند.
يافتههای گوناگون پژوهشی که به آنها اشاره شد
ضرورت بازنگری در برنامهريزی درسی را نشان میدهند .به
طور کلی بايد بهبود مستمر را در مراکز و مؤسسات آموزشی

نهادينه کرد و آن را جزئی از زندگی روزانة افراد قرار داد؛ به
ويژه در مراکز آموزش عالی و دانشگاههای کشاورزی اگر
بهبود مستمر فعالیتهای آموزشی مد نظر باشد ،هر اقدامی
کیفیت وضع موجود را بهبود میبخشد و بینشها ،تجربهها و
استعدادهای هريک از اعضای گروه برای رفع نیازها و حرکت
به سوی کیفیت و سرانجام دستیابی به وضعیت مطلوب در
نظام آموزش عالی کشاورزی به کار گرفته میشود )2000
 .(Osborn and Dyer,با توجه به مباحث فوق ،اين پژوهش
با هدف ضرورت بازنگری در وضعیت موجود برنامهريزی
درسی آموزش عالی کشاورزی انجام شده است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت ،تحقیقی کاربردی است .در
اين پژوهش ،از روش مطالعة میدانی و کتابخانهای استفاده
شده است .جامعة آماری شامل اعضای هیئتعلمی دانشگاه
کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،مجتمع
کشاورزی و منابع طبیعی بهبهان و دانشکدة کشاورزی
دانشگاه شهید چمران بودهاند .تعداد کل اعضای هیئتعلمی
 598نفر بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 550
نفر تعیین شد .نمونهگیری به روش تصادفی انجام شده
است .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد و
روايی محتوايی پرسشنامه با استفاده از نظر برخی از اعضای
هیئتعلمی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
تأيید شد .برای سنجش پايايی پرسشنامه از آزمون آلفای
کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای بخشهای مشارکت
برنامهريزان و مخاطبان در برنامهريزی درسی ،کیفیت
برنامهريزی درسی و چالشهای نظام برنامهريزی درسی
مطلوب به ترتیب ( )α=./75 ./88 ،./75محاسبه شد .توصیف
و تجزيهوتحلیل دادهها با استفاده آزمونهای توصیفی و
استنباطی  Fو  tو با نرمافزار  spss51صورت پذيرفت.
نتایج و بحث
میزان شایستگی مشارکت گروههای ذینفع در برنامهریزی
درسی

نتايج در زمینة میزان شايستگی مشارکت گروههای ذینفع
در برنامهريزی درسی آموزش عالی نشان میدهد که از ديدگاه
پاسخگويان اولويت اول برای مشارکت به اعضای هیئتعلمی
تعلق دارد و به نظر آنها اعضای هیئت يا مجريان برنامههای
درسی از میان ساير گروهها شايستگی بیشتری برای مشارکت

عابدی و همکاران :ضرورت بازنگری در برنامه ریزی درسی رشته کشاورزی...

در اين فرايند دارند .دانشجويان مقاطع تحصیالت تکمیلی و
مديران ارشد آموزش عالی نیز به ترتیب رتبههای دوم و سوم
را به خود اختصاص دادهاند .اين نتیجه نشان میدهد که
اعضای هیئتعلمی اهمیت فراوانی برای مشارکت دانشجويان
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مقاطع تحصیالت تکمیلی در برنامهريزی درسی برای مقاطع
پايینتر قائل هستند و حضور آنها را مؤثر و ضروری میدانند
که با يافتههای  (2010) Sharifian et al.تا حدودی
همخوانی دارد (جدول .)5

جدول  .2میزان شایستگی مشارکت گروههای ذینفع در برنامهریزی درسی از دیدگاه پاسخگویان
میزان شایستگی مشارکت در برنامهریزی درسی
میان

گین

ف

معیار

انحرا

ات

تغییر

یب

ضر

رتبه

گویهها

وضعیت مطلوب

اعضای هیئتعلمی

1/49

2/11

0/25

1

دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی برای مشارکت در
برنامهریزی درسی مقطع قبل

0/00

2/55

0/42

2

مدیران ارشد آموزش عالی

0/19

3/01

0/43

3

دانشآموختگان مقاطع مختلف که سه سال از
دانشآموختگی آنها گذشته باشد

5/90

2/00

0/40

4

مولدان بخش کشاورزی

5/30

2/52

0/49

5

دانشجویان برتر هر گروه

5/03

2/93

0/41

0

کارفرمایان
دانشجویان کلیة مقاطع درسی

5/13
5/21

2/90
2/13

0/52
0/53

9
1

*تمام پاسخها در مقیاس عددی 55-5و در يک طیف فاصلهای سنجیده شده است.

راهکارهای افزایش کیفیت برنامههای درسی رشته
کشاورزی

نتايج نشان میدهد که در مورد راهکارهای افزايش کیفیت
برنامههای درسی رشتة کشاورزی در بررسی ديدگاههای
افراد برای داشتن وضعیتی مطلوب راهکارهای تدوين برنامة
درسی حوزة تخصصی مبتنی بر اصول و روشهای علمی و
به دست صاحبنظران و متخصصان ذیصالح و تناسب
محتوای برنامة درسی رشته تخصصی با پیشرفتها و شرايط
روز دو اولويت اول هستند و قابلیت رقابت و انطباق
برنامههای درسی حوزة تخصصی در سطح جهانی در جايگاه
سوم قرار گرفته است .اين نتیجه بیانگر آن است که برای
دستیابی به وضعیت مطلوب بايد برنامههای درسی در زمینة
تخصصی را افراد صاحبنظر و ذیصالح مبتنی بر اصول و
روشهای علمی تدوين کنند تا برنامههايی شايان رقابت با
برنامههای درسی در سطح جهان تهیه شود؛ همچنین بايد
برای باالبردن کیفیت برنامههای درسی آنها را با پیشرفتها

و شرايط روز و با برنامههای درسی ساير کشورها هماهنگ
کرد (جدول .)0
رتبهبندی برخی از عناصر و روند برنامهریزی درسی

از میان گويههای جدول  3برای رتبهبندی و مشخصکردن
وضعیت مشارکت اعضای هیئتعلمی در برنامهريزی درسی
رشتة کشاورزی ،گويههای میزان اطالعات پاسخگويان در
مورد روند برنامهريزی درسی و آشنايی آنها با اصول الزم
برای برنامهريزی درسی دانشگاهی اولويت اول و دوم را به
خود اختصاص دادند .اين نتیجه گويای آن است که از نظر
پاسخگويان آشنايی با اصول برنامهريزی درسی دانشگاهی و
میزان اطالعات فرد با روند برنامهريزی درسی مهمترين
مسائل برای اعضای هیئتعلمی هستند .همانطور که جدول
نشان میدهد ،بعد از اين دو گويه توانايی مشارکت در
برنامهريزی درسی مرتبة سوم را دارد.
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جدول  .1راهکارهای افزایش کیفیت برنامههای درسی رشتة کشاورزی از دیدگاه پاسخگویان
وضعیت مطلوب

راهکارهای افزایش کیفیت برنامههای درسی رشتة کشاورزی
گویهها

میانگین

انحراف معیار

تناسب محتوای برنامة درسی رشته تخصصی با پیشرفتها و شرایط روز
تدوین برنامة درسی حوزة تخصصی مبتنی بر اصول و روشهاای علمای و باه دسات
صاحبنظران و متخصصان ذیصالح
قابلیت رقابت و انطباق برنامههای درسی حوزة تخصصی در سطح جهانی
هماهنگی برنامة درسی تهیهشده در کشور با برنامههای درسی سایر کشورها
تشکیل کمیتة ارزیابی برنامة درسی که در مدت زمان معین ،برای مثال هر چهاار ساال
یکبار برنامة درسی را بازبینی و بازنگری کند.
توجه به مشکالت کشاورزی در سطح کالن کشور و گنجاندن آن در برنامة درسی
تشکیل کمیتة برنامهریازی متشاکل از اعضاای هیئاتعلمای ،نماینادگان تحقیقاات و
رؤسای مراکز خدمات (کارفرمایان) برای بررسی مشکالت برناماة درسای موجاود در
طول اجرای برنامه
توجه به مشکالت کشاورزی در سطح خرد منطقه در برنامة درسی
تدوین برنامههای درسی متناسب با نیازهای هر منطقه
تشکیل کمیتة برنامهریزی درسی متشکل از اعضای هیئتعلمی ،نماینادگان کشااورزان
منطقه ،دانشجویان مقطع باالتر و کارفرمایان
انطباق و نبود همپوشانی محتوای برنامة درسی در مقاطع مختلف
ایجاد مرکز برنامهریزی درسی مخصوص رشتة کشاورزی در سطح ملی

ضریب تغییرات رتبه

0/053
1/952

1/103
1/490

0/121
0/101

1
2

1/115
9/031
9/900

1/010
2/030
2/445

0/230
0/250
0/314

3
4
5

9/300
9/514

2/319
2/024

0/320
0/345

0
9

0/115
9/011
9/101

2/414
2/020
2/913

0/300
0/300
0/311

1
0
10

0/001
0/004

2/919
2/131

0/311
0/400

11
12

*تمام پاسخها در مقیاس عددی 55-5و در يک طیف فاصلهای سنجیده شده است.
جدول  .9دیدگاه پاسخگویان دربارة برخی از عناصر و روند برنامهریزی درسی
بررسی وضعیت موجود

دیدگاه اعضای هیئتعلمی دربارة برخی عناصر و روند برنامهریزی درسی
گویهها

میانگین

میزان اطالعات شما در مورد روند برنامهریزی درسی
آشنایی شما با اصول الزم برای برنامهریزی درسی دانشگاهی
توانایی شما برای مشارکت در برنامهریزی درسی
میل به مشارکت شما در برنامهریزی درسی
رعایت سرفصلهای ارائهشدة شورای عالی برنامهریزی درسی در کالس درس شما

2/121
2/510
2/110
1/021
1/001

انحراف معیار ضریب تغییرات

0/404
0/051
0/500
0/943
0/100

0/221
0/251
0/211
0/315
0/431

رتبه
1
2
3
4
5

*تمام پاسخها در مقیاس عددی 55-5و در يک طیف فاصلهای سنجیده شده است.

با توجه به هدف اصلی پژوهش با تجزيهوتحلیل و انجام
استنباطهای آماری از دادههای جمعآوریشده اطالعاتی از
اعضای هیئتعلمی به دست آمد که به آنها پرداخته میشود.
مقایسة میانگین دیدگاه پاسخگویان دربارة میزان مطلوبیت
نظام برنامهریزی درسی

میانگین میزان مطلوبیت نظام برنامهريزی درسی آموزش
عالی کشاورزی در وضعیت موجود مقدار  0/53از  55امتیاز

محاسبه شد و نتايج جدول  4بر اين اساس تفسیر شده
است.
نتايج آزمون  tدربارة ارتباط اعضای هیئتعلمی با
سازمانهای اجرايی ،آموزشی و پژوهشی مرتبط با رشته به-
وضوح بیانگر آن است که ارتباط با اين سازمانها میان
ديدگاه اعضای هیئتعلمی دربارة میزان مطلوبیت نظام
برنامهريزی درسی تفاوت آماری معنیداری ايجاد نمیکند.
اين نتیجه نشان میدهد که در محدودة بررسیشده تمام

عابدی و همکاران :ضرورت بازنگری در برنامه ریزی درسی رشته کشاورزی...

اعضای هیئتعلمی که با سازمانهای اجرايی ،آموزشی و
پژوهشی ارتباط دارند و نیز تمام پاسخگويانی که با اين
سازمانها ارتباط ندارند ديدگاه يکسانی دربارة وضعیت
برنامهريزی درسی داشتهاند (جدول .)4
دربارة آخرين مدرک تحصیلی و محل اخذ آخرين
مدرک آزمون فرض نشان میدهد میان ديدگاه افراد در هر
دو گروه دکتری و کارشناسی ارشد دربارة میزان مطلوبیت
نظام برنامهريزی درسی تفاوت آماری معنیداری وجود ندارد.
اين نتیجه نشان میدهد که پاسخگويان با هر دو مدرک در
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مورد پايینبودن مطلوبیت نظام برنامهريزی درسی آموزش
عالی در رشتة کشاورزی اتفاق نظر دارند؛ همچنین نتیجة
آزمون  tدر مورد با محل اخذ مدرک تحصیلی اعضای
هیئتعلمی نشان میدهد که محل اخذ مدرک تحصیلی بر
ديدگاههای پاسخگويان دربارة میزان مطلوبیت نظام
برنامهريزی درسی تفاوت آماری معنیداری ايجاد نمیکند.
بررسی دادهها نیز بیانگر آن است که عضويت در انجمنهای
علمی داخلی و خارجی رشتة تخصصی نیز در ديدگاه افراد
تفاوت آماری معنیداری ايجاد نمیکند (جدول .)4

جدول  .4نتایج مقایسة میانگین دیدگاه پاسخگویان دربارة میزان مطلوبیت نظام برنامهریزی درسی
با توجه به برخی متغیرهای فردی و حرفهای
متغیر

عضویت در شوراهای برنامهریزی درسی و آموزشی
ارتباط با سازمانهای اجرایی
ارتباط با سازمانهای آموزشی
ارتباط با سازمانهای پژوهشی
عضویت در انجمنهای علمی (داخلی) رشتة تخصصی
عضویت در انجمنهای علمی (خارجی) رشتة تخصصی
آخرین مدرک تحصیلی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی

رابطة بین دیدگاه اعضای هیئتعلمی دربارة میل به
مشارکت در برنامهریزی درسی دانشگاهی با برخی از
متغیرهای پژوهش

نتايج آزمون همبستگی نشان داد که بین میل به مشارکت
هیئتعلمی در برنامهريزی درسی دانشگاهی و آشنايی آنها
با اصول الزم برای برنامهريزی درسی دانشگاهی و همچنین
تصور توانايی آنها برای مشارکت در برنامهريزی درسی
دانشگاهی رابطة مثبت و معنیداری در سطح  5/55درصد
اطمینان وجود دارد؛ همچنین بین ديدگاه اعضای هیئت-
علمی دربارة میل به مشارکت در برنامهريزی درسی

سطح

میانگین

بله

02/42

خیر
بله
خیر
بله

00/14
02/94
11/40
10/00

خیر

02/51

بله
خیر
بله
خیر

00/93
01/55
00/03
02/00

بله
خیر
داخل کشور
خارج کشور
دکتری

15/05
02/39
00/03
00/22
02/40

کارشناسی ارشد

11/05

آماره t

معنیداری

1/311

0/10

0/002

0/32

0/025

0/53

0/100

0/14

0/10

0/14

1/20

0/20

0/19

0/31

1/04

0/20

دانشگاهی با میزان اطالعات هیئتعلمی در مورد روند
برنامهريزی درسی دانشگاهی رابطة مثبت و معنیداری در
سطح  5/59درصد وجود دارد؛ بنابراين میتوان نتیجه گرفت
که میل به مشارکت هیئتعلمی در برنامهريزی درسی با
میزان اطالعات آنها ،آشنايی با اصول برنامهريزی درسی و
توانايی آنها در اين زمینه ارتباط دارد و هرچه از اين نظر
در سطح باالتری باشند ،میل به مشارکت بیشتری در
برنامهريزی درسی دارند (جدول  .)9اين نتیجه با يافتههای
(2008) Fathi vajargah and momeni mahmuyi

همخوانی دارد.
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جدول  .9رابطة بین دیدگاه اعضای هیئتعلمی دربارة میل به مشارکت در برنامهریزی درسی دانشگاهی با برخی از متغیرهای پژوهش
متغیر

ضریب همبستگی پیرسون

معنیداری

آشنایی هیئتعلمی با اصول الزم برای برنامهریزی درسی دانشگاهی
میزان اطالعات هیئتعلمی در مورد روند برنامهریزی درسی دانشگاهی
تصور توانایی هیئتعلمی برای مشارکت در برنامهریزی درسی دانشگاهی

0/31
0/19
0/52

**0/00
*0/05
**0/00

* :معنیداری در سطح  9درصد ** :معنیداری در سطح  5درصد

مقایسة میانگین متغیرهای میزان اطالعات ،میل به
مشارکت و توانایی مشارکت اعضای هیئتعلمیدر
برنامهریزی درسی بر اساس مرتبة علمیآنان
نتايج حاصل از آزمون تجزية واريانس نشان میدهد بین
میزان اطالعات اعضای هیئتعلمی دارای مرتبههای علمی
متفاوت دربارة روند برنامهريزی درسی تفاوت آماری
معنیداری  5/55درصد وجود دارد .نتايج آزمون دانکن نیز
نشان داد که اين تفاوت ناشی از تفاوت معنیدار ايجاد شده

بین مرتبة علمی مربی و دانشیار و استاديار بوده است و
میان ساير گروهها تفاوت آماری معنیدار چندانی ديده نشده
است .در حالی که مرتبة علمی نتوانسته است متغیرهای
میل به مشارکت اعضای هیئتعلمی در روند برنامهريزی
درسی و توانايی اعضای هیئتعلمی برای مشارکت در
برنامهريزی درسی را به گونهای معنیدار تحت تأثیر قرار
دهد .اين نتیجه با يافتة (2009) Fathi vajargah et al.
همخوانی نداشته است (جدول .)1

جدول  .6نتایج مقایسة میانگین متغیرهای میزان اطالعات ،میل به مشارکت و توانایی مشارکت اعضای هیئتعلمی در
برنامهریزی درسی بر اساس مرتبة علمی آنها
متغیر

میزان اطالعات اعضای هیئتعلمی در مورد روند برنامهریزی درسی*

میل به مشارکت اعضای هیئتعلمی در روند برنامهریزی درسی

تصور توانایی اعضای هیئتعلمی برای مشارکت در برنامهریزی درسی

سطح

میانگین

acاستاد

3/00

aدانشیار

2/00

cاستادیار
bcمربی
استاد
دانشیار
استادیار
مربی
استاد

2/00
3/00
2/50
1/53
1/04
2/02
2/00

دانشیار

1/03

استادیار

2/09

مربی

2/02

آماره f

معنیداری

4/05

**0/00

2/10

0/10

1/09

0/30

** :معنیداری در سطح  5درصد * :حروف مشترک در هر رديف نشاندهندة نبود معنی است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به تحوالت جهان امروز ،نیاز به بهبود مداوم
برنامههای درسی امری ضروری به نظر میرسد .اين امر به
مشارکت گروههای متفاوت نیاز دارد .نتايج نشان داد که
اعضای هیئتعلمی از میان ساير گروهها بیشترين شايستگی
مشارکت در اين فرايند را دارند؛ همچنین برای افزايش

کیفیت برنامههای درسی تناسب محتوای برنامههای درسی
با پیشرفتها و شرايط روز بیشترين اهمیت را دارد و رتبة
اول را به خود اختصاص داده است .بین میل به مشارکت
اعضای هیئتعلمی در برنامهريزی درسی و میزان اطالعات و
همچنین آشنايی آنها با برنامهريزی درسی و تصور توانايی
هیئتعلمی برای مشارکت در اين فرايند رابطة آماری

عابدی و همکاران :ضرورت بازنگری در برنامه ریزی درسی رشته کشاورزی...

معنیداری وجود دارد .نتايج مقايسة میانگین آزمون  fنیز
نشان داد که مرتبة علمی در میزان اطالعات اعضای هیئت-
علمی تفاوت آماری معنیداری ايجاد میکند .در نهايت آنکه
نتايج آزمون  tنشان داد میان ديدگاه اعضای هیئتعلمی
دربارة میزان مطلوبیت تفاوت آماری معنیداری وجود ندارد.
با توجه به نتايج اين پژوهش ،پیشنهادهای زير مطرح
میشود:
 .5ايجاد انگیزه در اعضای هیئتعلمی برای شناخت
مدلهای برنامهريزی درسی مناسب برای آموزش عالی
کشاورزی ،بهويژه مدلهای مشارکتی و تايلر ،از طريق اعطای
امتیاز پژوهشی ،برگزاری کارگاه آموزشی و مشوقهايی در
راستای آيیننامة ارتقا؛
 .0برقراری جلسات ساالنه برای شناسايی نیازهای بازار
کار ،يافتههای جديد تحقیقاتی و بازگوکردن روشها و
نیازهای جديد آموزشی ،برای تعديل و اصالح برنامههای
درسی بر اساس نیازهای جديد؛
 .3تمرکز بیشتر بر کیفیت فرايند تدريس ،يادگیری و
بهبود آموزشهايی که دانشجويان در مراکز آموزش عالی
کسب میکنند از طريق بهبود مهارتهای آموزشی اعضای
هیئتعلمی ،بهبود فضاهای آموزشی و رفاهی و ايجاد تناسب
بین کیفیت امکانات و تعداد دانشجويان؛
 .4تشکیل کمیتههای مشترک برای برنامهريزی درسی
متشکل از اعضای هیئتعلمی ،متخصصان برنامهريزی درسی
و موضوع درسی ،نمايندگانی از مراکز تحقیقات کشاورزی و
کارفرمايان بهويژه در جهاد کشاورزی؛
 .9ايجاد پايگاهی اطالعاتی و آماری برای دريافت
اطالعات صحیح در مورد وضعیت دانشآموختگان و
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دانشجويان و نحوة آموزش آنها و ساير مسائل آموزشی
مرتبط برای ايجاد برنامة درسی متناسب با نیازهای جامعه از
طريق اجرای طرح استمرار ارتباط دانشآموختگان با نظام
آموزش عالی که در گذشته مصوب شده است؛
 .1استفاده از متخصصان و افراد ذیصالح نظام در
برنامهريزی درسی آموزش عالی کشاورزی برای آنکه
برنامههای درسی در گرايشهای تخصصی بر اصول و
روشهای علمی مبتنی باشد و با پیشرفتهای روز همخوانی
داشته باشد و خالقیت ،ابتکار و فراگیری مداوم را در
دانشجويان اين رشته ايجاد کند؛
 .7استفاده از يافتهها و گزارشهای تحقیقاتی جديد از
نقاط مختلف کشور و جهان برای بهبود مطلوبیت برنامهريزی
درسی و همچنین شناخت موانع موجود در اين راه و سعی
در رفع آنها از طريق شورای عالی انقالب فرهنگی و ساير
سازمانهای مرتبط؛
 .8استفاده از نظر نمايندگان کشاورزان منطقه و
مشارکت آنها در برنامهريزی درسی با هدف انطباق بیشتر
برنامههای درسی با واقعیت؛
 .5آشناسازی اعضای هیئتعلمی در زمینة اهمیت،
جايگاه ،اصول و روشهای برنامهريزی درسی به وسیلة
برگزاری کارگاههای آموزشی پیوسته در اين زمینه؛
 .55تشکیل کمیتة ارزيابی برنامة درسی متشکل از
تمامی ذینفعان برای ارزيابی برنامة درسی در فواصل زمانی
معین؛
 .55مشارکت دانشجويان مقاطع مختلف تحصیلی در
برنامهريزی درسی مقاطع پايینتر به دلیل تسلط آنها به
وضعیت سامانة آموزش عالی در مقطع مربوط.
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