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 علوم های رشته دروس برای مطلوب اهداف های شاخص شناسایی
 ها آن به توجه میزان و ها دانشگاه انسانی
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 چکیده
 انسـانی  علـو   هـا   رشـهه  دروس مطلـو   اهـداف  هـا   شـاص   شناسـایی  ،حاضـر  پژوهش هدف
 مهـوالی  اکهشـافی  نـوع  از و ترکیبـی  طرح از پژوهش، این در .ستها آن به توجه میزان و ها دانشگاه
 بـه  پیمایشـی  - توصـیفی  روش ی،کمّ بخش در و پدیدارشناسی روش کیفی، بخش در شد. اسهفاده
 نظـر  اهـ   و کشور ها  دانشگاه علمی هیئت اعضا  از و مهخص  20 با کیفی بخش در .رفت کار
 هـا   داده آور  جمـ   ابزار آمد. عم  به ساصهاریافهه نیمه ةمصاحب درسی، ةبرنام و اهداف ةحوز در

 بخـش  آمـار   ةجامعـ  بود. کیفی بخش از مسهخرج ةنام پرسش و ساصهاریافهه نیمه ةمصاحب پژوهش
 انهخا  نفر 360 ا ، چندمرحله ا  صوشه روش به که بودند ها دانشگاه کارشناسی دانشجویان یکمّ

 بـرا   و محهـوایی  و صـور   روایـی  از نامـه  پرسـش  و مصـاحبه  هـا   سؤال روایی تعیین برا  شدند.
 در پـژوهش  هـا   داده تحلی  برا  شد. اسهفاده کرونباخ آلفا  ضریب از نامه پرسش پایایی برآورد
 گرفهه بهره اسهنباطی و توصیفی آمار از یکمّ بخش در و تفسیر  و ساصهار  روش از کیفی بخش
 اهـداف  هـا   شـاص   تـرین  مهم شوندگان مصاحبه ار شاص  ده پژوهش کیفی ها  یافهه طبق شد.

 علـو   هـا   رشـهه  دروس بـرا   اهـداف  هـا   شاص  به عم  میانگین یکمّ ها  یافهه طبق .دانسهند
 دارد. نیاز بیشهر  توجه به ،بوده نامطلو  ها دانشگاه انسانی
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Abstract 

The present study is aimed towards identification the indices of desirable goals with 

regard to the Humanity Courses for universities and the extent to which these 

indices are taken into consideration. In the present study, exploratory mixed-

methods research was used. In the quantitative section, Phenomenology method and 

in the quantitative section, a descriptive-survey method was employed. For the 

qualitative section, we administered quasi-structured interviews with 20 

distinguished and qualified experts and faculty members of universities having their 

expertise in curriculum and goals. Also, 360 of the students of universities 

comprised the quantitative statistical population. This number of participants was 

selected using multistage cluster sampling method. To examine the reliability of 

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

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

questionnaires. We also employed in the qualitative analysis, the structural and 

interpretative method was administered in the quantitative analysis, descriptive and 

inferential statistics was also used to assess the data. The results indicated that the 

interviewees outlined ten indices as the salient indices of goals and it can be argued 

that the recognized indices can be used to assess and revise the goals of courses in 

different majors of the humanities. The quantitative findings also indicated that the 

range and degree of attention to the goal indices seem to be less than desirable 

which seem to require far more significant attention. 
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 مقدمه
 پاسخگویی برا  عالی آموزش کشیدن چالش به موجب زندگی و جامعه در سری  تغییرات

 European) هـا  دانشـگاه  بـرا   اروپـا  ةاتحادیـ  کـار  دسـهور  .اسـت  شـده  جامعـه  نیازهـا   بـه 

Commission, 2017)، ــش ــی نق ــدی  ب ــوزش ب ــالی آم ــ  در را ع ــه کم ــوآور  ب ــان  و ه
 (.Keinänen et al., 2018) کنـد  مـی  برجسـهه  کارآمـد  و مـؤرر  آموزشـی  سیسهم ها  صواسهه
 اسـت   مهناسـب  درسـی  ةبرنامـ  همچـون  ابزارهـایی  نیازمنـد  هـا  رسـالت  و وظایف این تحقق
 ,.Dehghani et al) اسـت  عـالی  آمـوزش  کیفیت ارتقا  مهم عوام  از درسی ةبرنام چراکه

 انـد. صوانـده  تربیت و تعلیم قلب را درسی ةبرنام (287 :1390) 1ارنشهاین و لوننبرگ (.2011
 (،Jordens & Zepke, 2009) یـادگیر   محـی   آموزشی، ها  فعالیت همجموع ،درسی برنامه

 هـا   هـدف  بـه  دسـهیابی  منظـور  بـه  کـه  است ا  شده ریز  برنامه ها  تجربه و ها دسهورالعم 
 از ا  عـده  (.Scott & Brysiewicz, 2016  Abell et al., 2005) شـود  مـی  ارائـه  یـادگیر  
 بـه  صـراحت  بـه  ،انـد  کـرده  ارائـه  درسـی  برنامـه  از که گوناگونی تعاریف در نظران صاحب
ـ  بـه  (Klein, 1985) کالیـن  مثـال،  بـرا   :انـد  پرداصهـه  درسـی  ةبرنام عناصر  آیزنـر   عنصـر  هن 

(Eisner, 1994) بوشـام    عنصـر  هفـت  به (Beauchamp, 1981: 128)  تـایلر   عنصـر  دو بـه 
(Tyler, 1949)  اکـر  و عنصـر  چهـار  بـه (Akker, 2003)  عناصـر  ایـن  از یهـی  عنصـر.  ده بـه، 

 )ملهـی،  اسـت  اهـداف  سـاصهن  مشـخ   درسـی،  ةبرنامـ  در گا  ترین اساسی است. اهداف
 تـدار   بـا  کـه  هسهند هایی مقوله ترین اساسی جمله از اهداف درسی، ةبرنام هر در (.1392
 هـر  در تنهـا  نـه  اهداف، شوند. می تسهی  درسی برنامه مراح  و اقدامات سایر ،ها آن مناسب
 درسـی،  ریز  برنامه بنیاد  ابعاد از یهی هسهند. راهنما لزوماً بلهه اند، ضرور  درسی ةبرنام
 و محهـوا  معقـول  انهخـا   در فرد توانایی باعث رازی است  روشن و صریح ها  هدف داشهن
 هـا  هـدف  یابـد.  مـی  اهمیت معهبر ارزشیابی طراحی در ،شده یادگیر  و یاددهی ها  فعالیت
 پویـایی  مـان   کـه  باشـند  پـذیر  انعطاف چنان نباید اما هسهند، دانشجویان و مدرسان راهنما 

ــد( عــالی آمــوزش ةالزمــ) دانشــجویان ــد ان  و التوکــا (.1394 همهــاران، و )موســو  گردن
 نظـر  در ،آموصـت  بایـد  که هایی مهارت و دانش را هدف (Lattuca & Stark, 2009) اسهار 
 معنـا   اساسـاً  اهـداف  د.انـ  یـده نام مطلـو   یـا  شده قصد پیامدها » را مؤلفه این و ندا گرفهه
ــی ــد کیف ــه و دارن ــزان، ب ــت می ــت و ماهی ــادگیر  کیفی ــجویان ی ــا دانش ــی ی ــا  ویژگ  ه
 برنامـه  طراحـی  هدایت اصول درسی، برنامه اهداف درواق ، کنند. می اشاره یالنالهحص فارغ

                                                                                                                                        
1. Lunenburg & Ornstein 
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 طراحــی بــرا  اساســی ةپایــ ،درســی برنامــه شــروع ةنقطــ آمــوزش، ةنهیجــ انهظــار درســی،
 ةکننـد  بینـی  پـیش  و فعالیـت  یـا  رفهـار  ی  دادن انجا  ،(Huang, 1991) آموزشی ها  یتفعال

 است. (Bandura, 1986) ا  حرفه و دانشگاهی رفهارها 
 هنگـامی  ،1941 سـال  در شـیهاگو  دانشـگاه  در اهداف، اهمیت به توجه عطف ةنقط

 بـه  داد، انجـا   ملـی  درسـی  ةبرنام مورد در را (1941ـ1933) ساله هشت ةمطالع ی  تایلر که
 ةبرنامـ  بـرا   را منطقـی  بـار،  اولـین  بـرا   (Tyler, 1949) تایلر (.Berry, 2014) پیوست وقوع
 درسـی  موضـوعات  و فراگیـران  جامعـه،  نیازهـا   بـه  ابهـدا  دبای آن طی که کرد ارائه درسی
 اسـت  معهقـد  (Warton, 2001) وارتـون  کـرد.  اقـدا   اهـداف  تدوین به ،سپس و داشت توجه
 ،گـردد  اتخـا   بایـد  کـه  تصـمیماتی  تـرین  مهـم  و تـرین  مشـه   درسـی،  برنامه تدوین هنگا 

 اهـداف  ةدربـار  افـراد  را هـا  دیـدگاه  از وسـیعی  طیـف  رازیـ  هاسـت   هـدف  کـردن  مشخ 
 کننـد،  تغییـر  زمـان  طـول  در تواننـد  مـی  اهداف همچنین کنند. می مطرح آموزشی مؤسسات

 بینـی  پـیش  و جامعـه  نیازهـا   سـری   تغییـرات  جملـه  از ،عوامـ   از بسـیار   تـثریر  تحت زیرا
 اسـت  اقـداماتی  از دسهه آن درس اهداف مفهو  (.Warton, 2001) دارند قرار آینده نیازها 

 مبنـا   هـا،  هـدف  (.Kirsten, 2019) دهنـد  یمـ  انجـا   تـدریس  فعالیـت  یـ   طی اسهادان که
 ایـن  از  اسـت  درسـی  ریـزان  برنامه کارها  و فیوظا تما  اصلی ةهسه و درسی ریز  برنامه
 هـا   هـدف  بـه  نیازسـنجی  ةمرحل در شده تحلی  نیازها  تبدی  ریزان، برنامه اصلی کار رو،

 بینانـه،  واقـ   انهظـارات  آرزوهـا،  شام  اهداف دیگر، عبارت به  است جدید ةبرنام آموزشی
 اساسـی  کـارکرد  سـه  آموزشـی  ها  هدف هاست. برنامه و دسهاوردها به رسیدن در پایدار 
  اهـداف  عامالن به کردن کم  ها  برنامه مجریان و یادگیرندگان اسهادان، راهنمایی :دارند
 توافـق  مـورد  منبـ   سـه  ریزان، برنامه نظر از (.1388 )کیامنش، ها آن فعالیت به دادن جهت و

 هـا   راه از یهـی  کـه  فراگیـران  عالئـق  و انهظـارات  نیازهـا،  (1 شـوند:  بررسـی  باید ها هدف
 نیازهـا   بررسـی  ریـزان،  برنامه مطلو  وضعیت با فعلی وضعیت بین موجود ةفاصل شناسایی
 :دارد وجـود  هـا  روش ایـن  فراگیـران  عالئـق  و نیازهـا  شناسـایی  برا   است فراگیران واقعی
ــدگان، ةمشــاهد هــا  روش ــا مصــاحبه یادگیرن ــدگان، ب ــه پرســش از اســهفاده یادگیرن  و نام
 .مسـئله  ح  ها  توانایی و ها نگرش دانش، ها، مهارت فعلی وضعیت تعیین برا  هایی آزمون

 در هـایش  موقعیـت  و هنجارهـا  هـا،  ارزش طریـق  از مهـم،  منبـ   این که اجهماعی نیازها  (2
 بــه اهمیـت  (3 و کنـد  مــی ایفـا  را صـود  نقــش درسـی  ةبرنامـ  هــا  هـدف  تـدوین  و طراحـی 

 و هـا  داده توانـد  مـی  درسـی  موضوع مهخص  ی  زیرا ،درسی موضوع یا رشهه مهخصصان
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 ،نمــوده تحلیــ  دارد نیــز تخصــ  حــوزه آن در کــه رشــهه یــ  مــورد در را هــا موقعیــت
 (.1393 )یارمحمدیان، دهد پیشنهاد را موقعیت ترین مطلو 

 ها فراینـد  سپس بررسی، محهوا و مناب  انهخا  با که اند معیارهایی آموزشی اهداف
 ةبرنامـ  هـا   جنبـه  تمـا   د.نشـو  مـی  اجـرا  هـا  آزمون و امهحانات نهایت در و تدوین آموزشی
 یـ   بررسـی  برا  رو، این از است. آموزشی اساسی اهداف تحقق برا  ا  وسیله آموزشی

 و یافـت  اطمینـان  آموزشـی  اهـداف  از بایـد  ،هوشـمندانه  و مـنظم  طـور  بـه  ،آموزشـی  ةبرنام
et Gamson ) گیرنـد  یم شه  درسی برنامه عناصر سایر اهداف، شدن مشخ  با گونه بدین

al., 2019.) برنامـه  هـا   مدل تمامی در دانشجویان به آن ةارائ و درس اهداف وجود لزو  بر 
 آنـان  بـه  موزنـد، ابی دانشـجویان  اسـت  قـرار  آنچـه  رازیـ  اسـت   شده تثکید آموزش و درسی
 (.Dent et al., 2017) کنند می معرفی

 
 مبانی نظری پژوهش

 سـطح  در اسـهادان  مقاصـد  و هـا  ارزش باورهـا،  دانـش،  هـا،  انهخـا   سـو   و سمت اهداف،
 دیـدگاه  دو اهـداف  بند  صورت ةزمین در (.Walker, 2003) ندنک می تعیین را درس کالس
 ا  شده تعریف الگوریهم تاب  و مند قاعده اهداف اول، دیدگاه در :دارد وجود نگر ک  و فنی

ــهند ــه و هس ــا  ب ــمیم معن ــا  تص ــین ه ــر در پیش ــه نظ ــی گرفه ــو م ــن در د.نش ــرد، ای  رویه
 قالـب  در را اهداف که است رفهار  رویهرد به اهداف بند  صورت الگو، ترین شده شناصهه
 Fenstermacher) سـولیهس  و فنسـهرماصر  نظر به کند. می بیان رفهار  و جزئی کلی، اهداف

& Soltis, 2004) سـو   از دانـش  کسـب  در آن ارزش و دارد ابزار  ماهیهی هدف نوع این 
 سـاز   سـاده  و تفهیـ   تحلیـ ،  و تجزیـه  بند ، طبقه بر تمرکز دلی  به اما ،است یادگیرنده

 دو  دیـدگاه  در دهـد.  می دست از را ک  با ارتباط یادگیرنده شناسایی، موضوع رونده پیش
 یـا  صودجـوش  اهـداف  معنـا   بـه  اهـداف  اسـت،  نزدی  نگر ک  یا فنی غیر رویهرد به که

 وجـود   ماهیـت  در اهـداف  رویهـرد،  ایـن  در (.Marsh, 2009) دنشـو  مـی  معرفی برآمدنی
ــده ــد ریشــه یادگیرن ــی ســعی آن در و دارن ــا شــود م ــه ب ــر تهی ــز ب ــی ةانگی ــده،  ات  یادگیرن
 شـود  دیـده  تـدار   یادگیرنـدگان  تمـامی  اسـهعداد  و هـا ظرفیـت  رشـد  بـرا   هایی موقعیت
 (.1399 همهاران، و )احمد 
 هـا   هـدف  درسـی،  ریـز   برنامـه  فراینـد  ابهدا  در باید (Tyler, 1949) تایلر زعم به
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 اهـداف  از درسـی  ریـز   برنامـه  ةحـوز  در بعـد   هـا   تصمیم تما  ،شده مشخ  آموزشی
 طراحی درسی ةبرنام که این از قب  ابهدا که است این ایده، این برا  تایلر منطق کنند. تبعیت
 ،محهـوا  آموزشـی،  مـواد  انهخـا   بـه  مربـوط  تصـمیمات  و بیان وضوح به اهداف باید شود،
 التهـا   و ال  (.Cheng, 2012) شود اتخا  اهداف، از تب  به ارزشیابی و آموزشی ها  روش

(Locke & Latham, 1990)  مهـم  ةجنب دو آن، در که کردند ارائه را هدف تعیین ةنظری ی 
 هـدف  بـه  هـدف  انهخـا   .اسـت  هدف به رسیدن برا  شدن مهعهد و هدف انهخا  ،هدف
 بـه  تعهـد  شـود.  مـی  اطـال   یابنـد  دسـت  آن بـه  کوشند می افراد که سطحی و روشن واقعی،
 و مشـها   آن بـه  قـدر  چـه  و نـد پایبند هـدف  بـه  شـدتی  چـه  بـا  افـراد  که کند می بیان هدف
 هـدف،  تعیـین  ةنظریـ  اسـاس  بـر  هسـهند.  مصـمم  آن بـه  رسـیدن  بـرا   قـدر  چه یا مند عالقه
 (2 باشـند   ابهـا   از صـالی  کـه  ا  گونـه  به ،دنباش روشن و ویژه (1 :باید اهداف ها  ویژگی
 صـارج  یادگیرنـدگان  هـا   توانـایی  ةمحـدود  از حال عین در و باشند برانگیز چالش و دشوار
 نـد نک تعیـین  یادگیرندگان برا  را بلندمدت اهداف هم و مدت کوتاه اهداف هم (3 نباشند 

 بـه  دسـهیابی  بـرا   شـان  صودکارآمد  تا ندنک فراهم یادگیرندگان برا  بازصوردهایی (4 و
  (.1392 همهاران، و کار )نی  یابد افزایش اهداف

 اهداف ها  ویژگی ینتر مهم صود پژوهش در (Sen et al., 2017) شهمهاران و سن
 مـرتب   و مهم موضوعات و مفاهیم یادگیر  ا رب مثبت صفات ةتوسع (1 ند:ندا می چنین را
 جامعـه،  در مشـارکت  بـرا   فـرد   هـا   ظرفیت و دانش ایجاد (2 ریز   برنامه در عدالت با

 انجـا   برا  مهارت کسب شخصی، موقعیت از آگاهی و انهقاد  صوداندیشی جامعه، ةتوسع
 عمـ   هـا   روش یادگیر  (3 مهنوع  ةپیشین با هایی گروه و مخهلف ها  محی  در کار دادن
  پاسـخگو  فرهنگـی،  محـور،  عـدالت  کـه  یشـناصه  روان رویهردهـا   و پژوهش و ا  حرفه
 ایمـن،  کـار  و یادگیر  محی  ةتوسع در دیگران با همهار  (4 جنسیت  با مهناسب و جامعه
 ضـمن  اجهمـاعی  مثبـت  تحـوالت  بـه  کمـ   هـا، تفـاوت  به احهرا  رعایت با مشارکت و باز

 بـا  تعام  طریق از اجهماعی عدالت و مهنوع موضوعات به پرداصهن در ا  حرفه ةتجرب کسب
 و یحقـوق  هنـوع، م موضـوعات  از مـا  در  بـه  که  ا چندرسانه مواد تولید با تعام  و جامعه
 انجامد. می اجهماعی عدالت
 اهــداف تــدوین دریافــت کــه کــرد بررســی صــود پــژوهش در (Islam, 2019) ســال یا
 و فرهنگـی  عوامـ   جامعـه،  اساسی نیازها  ریرثت تحت اهداف تدوین و بوده پیوسهه فرایند آموزشی



 231      های ... های اهداف مطلوب برای دروس رشته شناسایی شاخص

 

 (Küçüktepe & Uğurlu, 2014) یوگورلـو  و کوکوکهـ   .اسـت  سـنهی  و اصالقـی  هـا   ارزش
 نیازهـا   و شرای  با بودن مهناسب از: اند عبارت اهداف ها  ویژگی ترین مهم که ندداشه اظهار
 جامعـه   هـا   ارزش و ها آرمان با بودن مهناسب ها  انسان اساسی نیازها  شدن برآورده جامعه 
 بودن. پذیر تحقق و نظر مورد رفهار دادن تغییر اهداف  سایر با نبودن مهناقض
 (1 از: انـد  عبـارت  درسی برنامه  فاهدا یینعت بر اکمح صولا (1392) ملهی گاهدید از
 هـر  کـه  تـا  بـوده  آموزشـی  کلی ها  هدف و آموزشی مقاصد ،غایی ها  هدف سطوح دارا 
 بـا  و جامعـه  امهانـات  و شـرای   بـا  مهناسب (2  شود اصذ و تحلی  صود از باالتر سطح از سطح
 یادگیرنـدگان  امهانـات  و شـرای   با (4  دنباش تغییرپذیر (3  شوند یینعت آن نیازها  به توجه

 تعیـین  جام  صورت به (5  گردند تعیین آنان آنی و آتی نیازها  به توجه با وده،ب هماهنگ
 بـه  (6  باشـند  فـرد  معنو  و اجهماعی عواطفی، ،عقالنی بدنی، ها  جنبه بر ناظر یعنی شوند،
 هـا   هنظریـ  از و توجـه  دانـش  سـاصهار  بـه  (7  گـردد  توجـه  آموزان دانش فرد  ها  تفاوت

 و طراحـی  و هـا  هـدف  از صـحیح  ةاسـهفاد  بـرا   (8  شـود  اسـهفاده  درسـی  مواد صصانخمه
 و عـاطفی  شـناصهی،  ةحیطـ  سـه  در آموزشـی  اهداف ،درسی ةبرنام دیگر عناصر ریز  برنامه
 یازهـا  ن و ابعـاد  از ریـزان  برنامـه  غفلـت  موجـب  بایدن گرچه گردند، تعیین حرکهی ـ روانی
 (9  شـوند  گنجـد  نمـی  «حرکهـی  روان» و «عاطفی» الفاظ قالب در که انسان اساسی و فطر 
 تحقـق  یـادگیر   محـی   در هـا  فعالیـت  دادن انجـا   با تنها (10  باشند عملهرد تصریح برا 
 یـادگیر   محـی   از بیـرون  عوامـ   و مدرسـه  بین باید ها هدف تحقق و تعیین در زیرا یابند،ن

 گردند. تعیین آینده و حال زمان به توجه با (11 و  باشد داشهه وجود هماهنگی و ارتباط
 کـه  یافهنـد  دسـت  نهـای   ایـن  بـه  پژوهشـی  در (1398) همهـارانش  و عهاشـه  باباد 

 کـردن  مـرتب   شام  ،حقو  ةرشه کارورز  درسی ةبرنام در اهداف ها  شاص  ینتر مهم
 و هـا  توانـایی  شناسـایی  شـغلی،  ةآینـد  از دقیـق  تصـویر  دریافت کار، فضا  با نظر  مباحث
 در مثبـت  نگـرش  رشـد  رشـهه،  اصـلی  مفاهیم و مبانی با بیشهر آشنایی تخصصی، ها  قابلیت
 کـار   هـا   محـی   انهظار مورد عمومی ها  مهارت تمرین مرتب ، مشاغ  به نسبت دانشجو

 قابلیـت  مانند) نیاز مورد صاص ها  مهارت تقویت و (ا  رایانه و پژوهشی ها  مهارت مانند)
   است. (اطالعات پردازش

 ,Sharani) شارانی و (Cheng, 2012) چنگ (،Zeller et al., 2016) شهمهاران و زلر

 دارا  بودن، کاربرد  بودن، صریح و واضح شام : را اهداف ها  ویژگی ینتر مهم (2008
 و هارتـ   زعـم  بـه  .داننـد  یمـ  زمانی ةمحدود دارا  و بودن بینانه واق  دسهیابی، و گیر  اندازه
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 کـه  فعلـی  داشـهن  به باید درسی ةبرنام اهداف در (Hartel & Foegeding, 2004) فوگدینگ
 یادگیرنـده  کـه  شرایطی و داشت توجه دهد می نشان را یادگیرنده عم  کیفیت و یچگونگ

 و امینـی  پـژوهش  نهـای   همچنین شود. بیان دهد بروز را صود مهارت و یادگیر  باید آن در
ــاران ــان (1397) شهمه ــدداد نش ــه ن ــر از ک ــجویان نظ ــه دانش ــو  ةرش ــی عل ــانگین تربیه  می
 و روز تحـوالت  و کـار  بـازار  نیازهـا   بـا  بـودن  منطبـق  چـون  (43/3) اهـداف  ها  شاص 
 است. باالتر مهوس  حد از اجهماعی واقعیات

 اهـداف  هـا   شـاص   که دریافهند صود پژوهش در (1393) شهمهاران و حاجهمند
 دانشـجویان،  نگـرش  و مهارت دانش، جانبه همه پرورش در اهداف نبودن جام  کم )قابلیت
 از اهـداف(  روشـنی  و صراحت بودن، دسهرسی قاب  جامعه، تغییر حال در نیازها  با تناسب
 بهـیس  ةمطالعـ  نهـای   دارد. بیشهر  توجه به نیاز ،بوده نامطلو  دانشجویان و اسهادان دیدگاه

(Betees, 2004) را درســی برنامــه اهــداف دهنــدگان پاســ  از درصــد 7/47 تنهــا داد نشــان 
   است. نامطلو  اهداف که داشهند ابراز آنان از درصد 3/52 که حالی در ،اند دانسهه مطلو 
 

 پژوهش های سؤال
 انسـانی  علـو   هـا   رشـهه  دروس مطلـو   اهـداف  هـا   شاص  :(کیفی) اول سؤال

 است؟ موارد  چه هادانشگاه
 هـا   رشـهه  دروس در مطلو  اهداف ها  شاص  به توجه میزان ی(:کمّ) دوم سؤال

 است؟ میزان چه مطالعه مورد دانشگاه در انسانی علو 
 علـو   هـا   رشـهه  در مطلـو   اهداف ها  شاص  به توجه میزان ی(:کمّ) سوم سؤال

 است؟ میزان چه مطالعه مورد دانشگاه در انسانی
 مـورد  دانشـگاه  در مطلـو   اهداف ها  شاص  به توجه میزان ی(:کمّ) چهارم سؤال

 است؟ میزان چه مطالعه
 هـا   شـاص   به توجه میزان مورد در دانشجویان نظرات بین آیا ی(:کمّ) پنجم سؤال

 وجـود  معنـادار   تفـاوت  مطالعـه  مـورد  دانشگاه در انسانی علو  ها  رشهه حسب بر اهداف
 دارد؟

 هـا   شـاص   به توجه میزان مورد در دانشجویان نظرات بین آیا ی(:کمّ) ششم سؤال
 معنـادار   تفـاوت  مطالعـه  مورد دانشگاه در انسانی علو  ها  رشهه جنسیت برحسب اهداف
 دارد؟ وجود
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 پژوهش روش
 نـوع  از مهـوالی  و اکهشـافی  ترکیبـی  ،روش لحـاظ  بـه  و کاربرد  هدف نظر از حاضر پژوهش
 و آور  جمـ   نامه پرسش تنظیم به کم  منظور به کیفی ها  داده آن در که است ابزار ساصت
 و اهـداف  ةحـوز  انمهخصص و کشور ها  دانشگاه اسهادان دیدگاه کیفی بخش در شد. تحلی 
 یهـی  کارشناسـی  ةدور چهـار   و سو  سال دانشجویان دیدگاه یکمّ بخش در و درسی ةبرنام
 بخش است. شده آور  جم  1399-1398 تحصیلی سال در کشور ی  سطح 1ها  دانشگاه از

 گردیـده  اجرا پیمایشی نوع از توصیفی روش به یکمّ بخش و پدیدارشناسی روش به کیفی
  .(Cres Well & Plano Clark, 2007) (1 )شه  است

 

 )بخش کیفی( دومة مرحل                                                               (کمّی )بخش اولة مرحل
 
 
 

 
 ابزارساز  نوع از مهوالی اکهشافی ترکیبی تحقیق یندافر   1 شکل

 
 پژوهش کنندگان شرکت
ــاددهی اهــداف ةحــوز در مهخصــ  افــراد ــه ،دروس درســی ةبرنامــ و یــادگیر  و ی ــة ب  منزل

 2کـانونی  افـراد  گیـر   نمونـه  روش و هدفمنـد  رویهـرد  از اسهفاده با ،بالقوه کنندگان مشارکت
 4«نظـر   اشـباع » کفایـت  معیـار  نیـز  و (3کلیـد   نظـران  صـاحب ) پـژوهش  موضـوع  با مهناسب
 و رسـید  نظـر   اشباع به محقق که رفت پیش جایی تا ها مصاحبه که گونه بدین  شدند انهخا 

 اسـهادان  از نفـر  20 رو، ازایـن  .نیامـد  دسـت  بـه  جدیـد   اطالعـات  دیگر بیشهر، ها  مصاحبه با
 بـه  توجـه  بـا  شـدند.  داده مشـارکت  پژوهش این در اهداف ةحوز در کشور نظر اه  و مجر 
 شـوندگان  مصـاحبه  تجـار   و دانـش  توانمند ، به ها پژوهش قبی  این در ها یافهه اعهبار که این

  هـا  سـؤال   پاسـخگو  توانسـهند  مـی  بـالقوه  که گردند انهخا  افراد  شد سعی دارد، بسهگی

                                                                                                                                        
 اشـاره کـرد،  نـا  دانشـگاه   نبایـد بـه    ،هـا  آور  داده برا  جمـ   ،دانشگاه ازبرا  کسب مجوز  که از آنجا  .1

 ها  جام  و سطح ی  کشور است. دانشگاه مورد نظر یهی از دانشگاهشود که  اطمینان داده می

2. critical cases sampling 

3. critical case 

4. theoretical saturation 

 آوریجمع
های داده
 یکیف

  تحلیل
های داده

 کمّی

های یافته
 کیفی

تهیة 
 ابزار

 آوریجمع
های داده

 کمّی

 تحلیل
های داده

 کیفی

نتایج 
کلی 
 تفسیر
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 مـورد  ةپدیـد  از غنـی  ةتجربـ  و علمـی  تسـل   و عملی، و اجرایی سوابق دارا  ،باشند ژوهشپ
 و یفتـثل  دارا  و باشـند  داشـهه  را آن صریح بیان به تمای  و واضح بیان توانایی و بوده بررسی
 نظـر  از و مـرد  14 و زن 6 شـوندگان  مصـاحبه  میان از باشند. شاص  پژوهش و آموزش در نیز
  مصـاحبه  دموگرافیـ   مشخصـات  بودند. اسهاد نفر 7 و دانشیار  ةمرتب در نفر 13 علمی ةمرتب

 است: شده ارائه 1 جدول در کیفی بخش ها  شونده
 

 شوندگان مصاحبه دموگرافی  مشخصات   1 جدول

 کد
 کننده شرکت

 جنسیت
 ةسابق
 کار

 ةمرتب
 علمی

 مدت
 زمان

 مصاحبه

 کد
 کننده شرکت

 جنسیت
 ةسابق
 کار

 ةمرتب
 علمی

 مدت
 زمان

 مصاحبه
 دقیقه 51 اسهاد 28 مرد 11 دقیقه 56 اسهاد 26 مرد 1
 دقیقه 50 دانشیار 12 زن 12 دقیقه 50 اسهاد 27 مرد 2
 دقیقه 54 اسهاد 26 مرد 13 دقیقه 51 دانشیار 12 زن 3
 دقیقه 51 دانشیار 11 زن 14 دقیقه 48 دانشیار 14 مرد 4
 دقیقه 52 دانشیار 9 مرد 15 دقیقه 45 دانشیار 15 زن 5
 دقیقه 46 دانشیار 10 مرد 16 دقیقه 54 اسهاد 26 مرد 6
 دقیقه 44 دانشیار 11 زن 17 دقیقه 50 اسهاد 23 مرد 7
 دقیقه 46 اسهاد 25 مرد 18 دقیقه 55 دانشیار 13 مرد 8
 دقیقه 43 دانشیار 12 مرد 19 دقیقه 44 دانشیار 14 زن 9
 دقیقه 44 دانشیار 14 مرد 20 دقیقه 47 دانشیار 10 مرد 10

 
 چهـار   و سـو   سـال  دانشـجویان  تمـامی  شـام   پژوهش میکّ بخش در آمار  ةجامع

 .اسـت  1399-1398 تحصـیلی  سال در کشور ی  سطح ها  دانشگاه از یهی کارشناسی ةدور
ـ  بخش در گیر  نمونه روش  گیـر   نمونـه  جـدول  اسـاس  بـر  و ا  چندمرحلـه  ا  صوشـه  یکمّ

ــین از کــه صــورت بــدین اســت  بــوده (Krejcie & Morgan, 1970) مورگــان و کرجســی  ب
 و جغرافیـا  علـو   شناسـی،  روان و تربیهـی  علـو   ها  دانشهده انسانی، علو  ةحوز ها  دانشهده
 و 1کارشناسـی  ةرشـه  بـا  گـروه  دو دانشـهده،  هر از سپس، ،اقهصاد و ادار  علو  و ریز  برنامه

                                                                                                                                        
ریـز    هـا  برنامـه   شناسـی، رشـهه   شناسی از دانشـهده علـو  تربیهـی و روان    ها  علو  تربیهی و روان رشهه .1

هـا  حقـو  و مـدیریت     ریـز  و رشـهه   ریز  شهر  از دانشهده علو  جغرافیا و برنامـه و برنامهروسهایی 
 دولهی از دانشهده علو  ادار  و اقهصاد انهخا  شدند.
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 بـین  در هـا  نامـه  پرسش نیز و ندشد انهخا  رشهه هر 1تخصصی ها  درس از درس دو رانجا ،س
 عنـوان  به دانشجویان از نفر 360 کلی طور به گردید. توزی  سرشمار  صورت به آن دانشجویان

 8/17) نفـر  64 و زن دانشـجویان  (درصـد  2/82) نفـر  296 تعداد این از که شدند انهخا  نمونه
 تعـداد  بـا  حاضـر  پـژوهش  مـرد  و زن تعـداد  نسبت است گفهنی بودند. مرد دانشجویان (درصد

 از دانشـجویان  درصـد  33/33 همچنـین  اسـت.  برابـر  نظـر  مـورد  دانشگاه مرد و زن دانشجویان
 و جغرافیـا  علـو   ةدانشـهد  از دانشـجویان  درصـد  33/33 شناسی، روان و تربیهی علو  ةدانشهد
 بودند. اقهصاد و ادار  علو  ةدانشهد دانشجویاناز  درصد 33/33 و ریز  برنامه

 
 ها داده گردآوری روش
 و اجـازه  بـا  شـد.  اسـهفاده  سـاصهاریافهه  نیمـه  ةمصاحب از کیفی بخش در ها داده گردآور  برا 

 هـا   داده اعهبـار  ارتقـا   همچنـین  و ماندن محرمانه از اطمینان با و کنندگان مشارکت رضایت
 دقیقـه  43 مصاحبه ترین کوتاه شد. ضب  دیجیهال ابزارها  از گیر  بهره با ها مصاحبه مصاحبه،

 اسـت.  بـوده  دقیقـه  49 هـا  مصـاحبه  زمـان  مهوسـ   انجامیـد.  طـول  بـه  دقیقـه  56 آن بلندترین و
 هـا،  مصـاحبه  دادن انجـا   بـرا   .ادد انجـا   رسـمی  غیر شرایطی در را فرد  مصاحبه پژوهشگر
 ایـن   اراجـ  در شـونده  مصـاحبه  نقـش  و پـژوهش  اهداف  کر با را ا  نامه نخست نویسندگان
 پسـت  طریـق  از یـا  و حضـور   صـورت  بـه  و کردنـد  تنظـیم  را پـژوهش  ها  سؤال و پژوهش

 رضـایت  تا کوشیدند بسیار امر این در نویسندگان  ردندک شوندگان مصاحبه تقدیم الههرونی 
 ارسـال  .کردنـد  تنظیم شوندگان مصاحبه را مصاحبه مهان و زمان کنند. جلب را شونده مصاحبه

 بـه  قبلـی  آمـادگی  با و ببرند پی پژوهش اهمیت به شوندگان مصاحبه تا شد باعث اطالعات این
 ةمصــاحب پـژوهش،  در هـا  داده آور  جمـ   ابـزار  آمـد  کــه طـور  همـان  دهنـد.  پاسـ   هـا  سـؤال 
 بـود  الز  که موارد  در اما ،بودند مشخ  قب  از آن  ها پرسش که است ا  ساصهاریافهه نیمه

 شود. مشخ  صوبی به شوندگان مصاحبه منظور تا شد می مطرح نیز تر  جزئی ها  پرسش
 شـد.  اسـهفاده  3تفسـیر   و 2سـاصهار   ها  روش از کیفی ها  داده وتحلی  تجزیه برا 

                                                                                                                                        
بـا مشـورت بـا اسـهادان و      ،که واقعاً از دروس اساسی رشـهه باشـند   دروس تخصصی بر مبنا  اینانهخا   .1

 ها آمده است. یافهه مبحثدر  ها که عناوین آنصورت گرفت و گروه  مهخصصان هر رشهه

هـا،   یزان تهرار، تعداد واژهمها بر حسب  ها، مفاهیم و ارتباط میان آن ، واژهها ساصهار  مصاحبهدر تحلی   .2
گـردد تـا    ها و میزان تهرارشان شمارش و بررسـی مـی   ها و اصطالحات به کار رفهه در جمله الفاظ، کنایه
  .(1391ها کشف شود )کریمی و نصر،  وجود در گفههالگوها  م

  ها  نهفهه در مهن نوشهار  مصاحبه را آشـهار کنـد. طبـق    کوشد پیا  در این روش تحلی ، پژوهشگر می .3
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 آور  جمـ   از پـس  مصـاحبه،  از حاص  ها  داده تحلی  و تجزیه برا  پژوهشگر منظور، بدین
 صـورت  بـه  کلمـه  به کلمه را ها آن سپس و سپرد گوش ها آن مهن به دقت به بار چندین ها، آن

 گـر  تحلیـ   تـا  صوانـد  دقیـق  طـور  به بار چندین و کرد بررسی سطر به سطر و درآورد مههو 
 مصـاحبه  هـر  بـه  ابهدا (1 شد: دنبال مراح  این سرانجا   کند کسب را ها داده از کلی اطالعات
 مشـابه  معنـا   بـا  هاییجمله پژوهش، سؤال هر  ی  در (2 .شد داده اصهصاص کد ی  شونده
 و نـا   برایشـان  هـا آن در مسـههر  مفهو  با مطابق و گرفهند قرار یهدیگر کنار ها مصاحبه تما  در
 تعریـف  کـد  صـورت  بـه  و مشـخ   معنـادار  جمالت دیگر، عبارتی به  شد گرفهه نظر در کد
 مناسـبی  عنـوان  دسـهه  هـر  بـرا   و گردیدنـد  بنـد   دسهه شده اسهخراج کدها  سپس و شدند
 هـایی  مقولـه  و گرفهنـد  قـرار  یهـدیگر  کنـار  در مشـابه  کـدها   مجدد، مرور با (3 .شد انهخا 

 و ا ـادغـ  و ـ دـش جا ـان بهـمصاح ها  ؤالـس ما ـت رو  ارـک نـای – دـندـش تشهی  تر زرگـب
 اسـاس  بـر  سـپس،  و یافـت  ادامـه  مناسـب  بند  مقوله نظا  ی  به رسیدن تا ها مقوله بند  دسهه

 دیگـر،  عبارت به .شد ارائه کلی الگو و  شدند اسهخراج فرعی و اصلی ها  مقوله ها، مشابهت
 محهـوا   دارا  کـه  هـایی  بخـش  و گرفت صورت ها داده بین مقایسه ها، داده تحلی  جریان در

 شـوند  اسـهخراج  کلـی  هـا   مقولـه  شـد  سـعی  نیـز  ند شـد  بـازنگر   یا ادغا  هم با بودند مشابه
(Creswell, 2011). 4) الز  اصـالحات  و نمودند بازنگر  اسهادان و مهخصصان را ها مقوله این 
 بخـش  در هـا داده تحلیـ   در دقـت  افـزایش  برا  گرفت. صورت فرعی و اصلی ها مقوله در

 اسـهفاده  2بـودن  معهبـر  و مقبول روش از کیفی اعهباریابی برا  و 1کیودا مهس افزار نر  از کیفی
 دانسـت.  بـاور  قابـ   و صحیح را آمده دست هب نهای  توان می که است میزانی بودن لوقبم شد.
 آور  جمـ   بـا  گردیـد  سـعی  و شـد  اسـهفاده  همسوسـاز   روش از بـاور،  ایـن  به رسیدن برا 
 بـه  کنهـرل  روش از ،عـالوه  بـه  نمـود.  ایجاد را باورپذیر  این چندگانه، مناب  از کافی ها  داده
 اسـهفاده  نهـای   بررسی برا  کنندگان مشارکت به ها داده تحلی  نهای  ةارائ طریق از اعضا وسیلة
 و بررسـی  شـوندگان  مصـاحبه  را هـا  مصاحبه از آمده دست هب ها  داده شود می یادآور گردید.
 در قبلـی  ةبرنامـ  یـ   با ها مصاحبه پژوهش، پایایی افزایش برا  د.نردک اصالح نیز را موارد 
 و سـوگیر   از دور بـه  و الز  هـا   راهنمایی با مصاحبه شرای  رعایت با و مناسب فضا  ی 

                                                                                                                                        
[[ 

گیلها  ةتوصی (Gillham, 2000:63)      برا  دسهیابی به این هدف، مهن مصاحبه بایـد بـه طـور کامـ  و بـا ،
  شرح جزئیات نوشهه شود.

1. Maxqda 

2. acceptability and validity 
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 گـردآور   بـا  زمان هم گرفت. می انجا  صوت ضب  دسهگاه از اسهفاده با و شخصی نظر اعمال
 اشـباع  از اطمینان و فرد  ها  مصاحبه برا  بازصورد هدف دو با ها آن تحلی  و تجزیه ها، داده
 شد. آغاز ها داده

ـ  بخش در ها داده گردآور  برا  ی:کمّ بخش در پژوهش ابزار  ةنامـ  پرسـش  از یکمّ
 اسـهفاده  تخصصـی  مهـون  و کیفی بخش از شده اسهخراج ها  شاص  بر مبهنی ساصهه محقق
 پـن   مقیـاس  اسـاس  بر ها آن از ی  هر است. گویه 10 شام  اهداف ةنام پرسش است. شده

 روایـی  تعیـین  منظور به شدند. گذار  نمره (5) زیاد صیلی تا (1) کم صیلی زا لیهرت ارزشی
 اظهـارنظر  آن مورد در تربیت و تعلیم مهخصصان و علمی هیئت اعضا  از نفر 8 ،نامه پرسش
  هـا  سـؤال  درونـی  همبسـهگی  و پایـایی  بـرآورد  بـرا   د.ش اعمال الز  اصالحات و کردند
 از نفـر  30 بین نامه پرسش آزمایشی اجرا  از پس شد. اسهفاده کرونباخ آلفا  از نامه پرسش
 اصهیـار  در هـا  نامـه  پرسش پایایی، ییدتث از پس .گردید برآورد 893/0 آن پایایی نمونه، افراد

 اهـداف  موجـود  وضـعیت  بـه  توجـه  بـا  شـد  صواسهه ها آن از و گرفت قرار کنندگان شرکت
 هـا   تحلیـ   مبنـا   و ندشـد  دریافت ها نامه پرسش تمامی ،نیز دهند. پاس  ها سؤال به دروس
 مطالعه مورد ها  گروه شناصهی جمعیت ها  ویژگی تحلی  و تجزیه برا  گرفهند. قرار یکمّ
 اسهنباطی آمار  ها  روش از تحقیق، ها  پرسش به پاسخگویی منظور به و توصیفی آمار از

 همچنـین  ت.اسـ  شـده  اسهفاده ها فرض پیش رعایت با مانوا( آزمون و ا  نمونه ت  t )آزمون
 اطالعات بودن محرمانه صصوص در ها شونده مصاحبه به بخشی اطمینان جمله از ،توضیحاتی

 از کـه  صودشـان  تمای  به بنا پژوهش در آنان شرکت و نامشان  کر و آنان از آمده دست هب
 شد. ارائه ،است یاصالق ةشد رعایت نهات

 

 پژوهش یها یافته
 گردند: می ارائه تفهی  به پژوهش ها  سؤال به توجه با پژوهش ها  یافهه

 چه ها دانشگاه انسانی علو  ها  رشهه دروس مطلو  اهداف ها  شاص  اول: سؤال
 تـدوین  زیـر  شـرح  به مقوله ده نظر، اه  افراد و نظران صاحب نظر به توجه با است؟ موارد 
 است: شده

 شـوندگان  مصـاحبه  ةهمـ  دیـدگاه  از بشـر :  دانـش  موجود ساصهار بر بودن مبهنی .1
   داشت: اظهار 9 کد ةشوند مصاحبه است. ضرور  دروس اهداف در مؤلفه این به توجه

 در علم روز هر رازی باشد  یهی پیش سال دو با نباید کند می انهخا  اسهاد ی  که اهدافی
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 از اهـداف  دیگـر،  عبارتی به کند. می تغییر روز روزبه اهداف لحاظ این از و است تغییر حال
 اصالحات یهسر  ناصودم و ستا قدیمی هنوز اهداف موارد  در اما ،ستا مشخ  قب 
 کـه  گـویم  مـی  دانشـجویان  و آمـوزش  به البهه کنیم. می روز هب را ها آن و یمهد می انجا  را

 مثـال،  بـرا   کـنم.  مـی  روز بـه  را ها آن دباش مفید که این برا  و اند قدیمی اهداف از برصی
 همان با توان می آیا ،بگیرید نظر در را کامپیوتر یا آموزشی تهنولوژ  ها  رشهه ها  درس
 بـا  مهناسـب  را درس اهداف باید لذا است. منفی پاس  قطعاً کنیم. تدریس را درس اهداف
 کنیم. روز هب جدید ها  فناور  و جهانی تحوالت

 داشت: ا عان 17 کد همچنین
 کـه  طـور  همان این، بر عالوه مهغیرند. دانشجویان نیازها  و دروس ها  سرفص  اطالعات،
 بـه  وقفـه  بـی  رود مـی  انهظـار  آن از هم مهقابالً ،است جامعه در ارزش و ارج دارا  دانشگاه
 لذا  سازد مهوازن و موزون بومی فرهنگ با را صود و بیندیشد جامعه و دانشجویان نیازها 
 را هـا  آن بهوانیم زمان از ا  لحظه هر در که باشند داشهه را الز  پذیر  انعطاف اهداف باید
 هـا   قالـب  و اهـداف  اگـر  سـازیم.  برقرار ها آن بین در را هماهنگی و انسجا  و دهیم تغییر

 ها  محدودیت موجب یهسان ها  قالب این ،شود گرفهه نظر در دانشجویان برا  یهسانی
 دیگـر  و کنـد  مـی  سـلب  انآنـ  از را ابههـار  و صالقیـت  ،شـده  دانشجویان در عملی و  هنی
 د.نرو پیش جدید دانش ساصهار با مطابق ندنتوا نمی
 ایـن  بـر  شـوندگان  مصـاحبه  تمـامی  جامعـه:  نیازهـا   و کار بازار با بودن مهناسب .2
 :12 کد ةشوند مصاحبه ةعقید بر بنا داشهند. تثکید مؤلفه

 ةهمـ  در امـروزه  برگزیننـد.  را صـود  اهـداف  مشـاغ   و کـار  بازار با مهناسب باید همهاران
 داشـهه  ناصودمـ  تـدریس  کنـار  در را فناور  باید لذا د،زن می را اول حرف فناور  مشاغ 
 جـو و جسـت  را کـار  بـازار  نیازهـا   بایـد  ما است. گونه این ها درس برصی برا  البهه باشیم.
 یهسـر   و کنـیم  اعهمادسـاز   و بنشـینیم  ا  شیشه اتا  در صودمان که این نه بیابیم  و کنیم

  کنیم. تدوین نیسهند کار بازار با مهناسب که اهداف
 :15 کد ةشوند مصاحبه زعم به همچنین

 صودتـان  شـما  دهد. جهت کار بازار سمت به را دانشجویان که باشد ا  گونه به باید اهداف
 مـا  درسـی  ةبرنامـ  اگر دارند. را بیهار  ةدغدغ کشور نمسئوال و ها صانواده میزان چه ببیند
 بـود.  صواهـد  پـایین  بسـیار  مـا  بیهـار   معضـ   درصـد  ،باشـد  مهناسب و مطابق کار بازار با
 اساسـی  عوام  از دانشجویان مهارت و کار بازار نیازها  به عالی آموزش نظا  توجهی کم
 هـا  مهـارت  کار، بازار بین باید عالی آموزش نماید.می تشدید را بیهار  معض  که است
 قبـ   را دانشـجویان  و نماید برقرار منطقی تناسب دروس اهداف و دانشجویان علمی و فنی
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 بایـد  دانشـجویان  کـه  گونـه  بـدین  کننـد   آماده عملی توانمند  حیث از الهحصیلی فارغ از
 شوند. کار بازار وارد سپس و ببینند را الز  آموزش

 بـر  صـریحاً  شـوندگان  مصاحبه ةهم دانشجویان: انهظارات و نیازها با بودن مهناسب .3
 کرد: عنوان 1 کد ةکنند مشارکت داشهند. تثکید مؤلفه این

 باشـد.  دانشـجویان  نیـاز  مـورد  واقعـاً  کـه  کنیم طراحی نادرسم برا  را یاهداف باید امروزه
 انهظـارات  و واقعـی  نیازهـا   مبنـا   بـر  بایـد  درسـی  واحـد  ی  برا  شده انهخا  اهداف

 زمـانی  درسـی  ةبرنامـ  اهـداف  دهـد.  قـرار  صـود  توجـه  کانون در را آن و باشد دانشجویان
 برطـرف  را جامعـه  نیازهـا   از نیـاز   که کنیم تربیت دانشجویی بهوانیم که هسهند مطلو 
 مطابق بهواند و باشد داشهه نیاز ها آن به جامعه که شوند تربیت ا  گونه به ،کلی طور به کند.
  کند. برطرف را صود نیازها  صویش ةرشه با
 داشت: بیان 3 کد ةشوند مصاحبه

 یـ   انهظـارات  و انـداز  چشم سند با مهناسب که ندشو انهخا  ا  گونه به باید درس اهداف
 گردیـده،  مشخ  شانبرای ها فص  سر در آنچه از اسهادان شوند. اجرایی و تدوین دانشجو
  بگیرنـد  نظـر  در را آنـان  انهظـارات  یا دانشجویان بلندمدت ةتوسع و رشد و رفهه فراتر باید
 در و دهنـد  آمـوزش  ،داد صواهـد  رشـد  آنان به و است ضرور  آنان برا  آینده در آنچه
 بگنجانند. سودر درسی ةبرنام اهداف

 داشـهند.  تثکیـد  شـاص   این بر شوند مصاحبه 18 اهداف: بودن کاربرد  و عملی .4
  نمود: اشاره 5 کد ةشوند مصاحبه راسها این در

 حفـ   نظـر   مطالب که نیست این شهدف شود می دانشگاه فضا  وارد وقهی دانشجو ی 
 آینـده  در تا ادد آموزش او به را مطالب این عملی صورت به باید بلهه ،دهد آزمون و کند
  برآید. کار  ةعهد از راحهی به بهواند دوش می جامعه وارد که
 :13 کد ةکنند مشارکت زعم به همچنین

 دانشـهده  از بیرون محی  در و نباشد دشوار آن به دسهرسی که باشد طور  باید اهداف
 کـاربرد   کـه  اهـدافی  صـورت  این از غیر در ،شود عملی بهواند کار بازار و دانشگاه یا

 وقـت  ا  گونـه  بـه  و داشـت  نخواهد دانشگاه و جامعه و دانشجو برا  منفعهی هیچ نباشد
 در فعالیـت  بـرا   را الز  هـا   آمـوزش  دانشجو که است نیاز و دانشجوست کردن تلف
  کند. کسب کار بازار
 کرد: عنوان 19 کد پاسخگو 

 بایـد  مـا  دیگـر  عبـارتی  بـه  سـت  ا بـودن  گرا عم  هدف هر ها  شاص  ترین اصلی از یهی
 گرایـی  آرمـان  و گرایی ایدئال از باید ببینیم. هم با و یهدیگر با مهناسب را مظروف و ظرف
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 جملـه  از ،درس یـ   در که این یا .ستا کار بازار دانشجو اصلی ةدغدغ چون  کنیم پرهیز
 (SPSS) اس اس پی اس مانند ییافزارها نر  ةاولی موارد باید دانشجویان ،تحقیق روش و آمار
 طور به را مذکور افزارها  نر  ریز جزئیات تمامی که این نه بدانند  را (AMOSE) ایموس و

 اهـداف  .دنـ بینداز راه را صـود  کـار  نـد نبهوا کـه  دنبدان حد  در باید بلهه ،باشند بلد کام 
 شود. اجرا عملی طور به باید ها نگرش و ها مهارت دانش، به مربوط
 بـودن  گـرا  عمـ   نظـر  از و معقول باید کنند می انهخا  دروس برا  اسهادان که اهدافی     
 و باشـد  کلـی  صیلـی  کـه  کننـد  انهخـا   را اهدافی همهاران است ممهن رازی باشد  لوقبم

 ،ایـن  بـر  عالوه نباشند. یافهن دست قاب  که شوند انهخا  اهدافی مثال برا  یا باشدن عملی
 تـر   یـ   طـول  در یـا  تـدریس  و آمـوزش  مسیر در که کنند انهخا  ا  گونه به را اهداف
 باشد. تر آسان آن به نی  و باشد تحقق و اجرا قاب  تحصیلی

 از نفـر  13 دانشـجویان:  تحقیقـی  و علمـی  هـا   توانـایی  بـا  اهـداف  داشهن تناسب .5
 بـر  بنـا  داشـهند.  تثکیـد  آن بـر  و اشاره شاص  این به صریحاً درصد( 65) شوندگان مصاحبه
 :14 ةشمار پاسخگو  اظهارات

 انآن فهر  صصوصیات و ها توانایی اساس بر کنیم می انهخا  دانشجویان برا  که اهدافی
 باشد نداشهه دانشجویان برا  منفعهی هیچ که کنیم انهخا  را اهدافی ما است ممهن است. 
 انهخـا   اهـدافی  باید باشد. افهاده پا پیش اهداف یا کنند در  را آن نهوانند دانشجویان و

 مهناسـب  و دهد قرار صود توجه کانون در را دانشجویان بالقوه ها  توانایی و رشد که کنیم
  دانشجویان اطالعات و دانش بهواند شده انهخا  اهداف و باشد آنان تحقیقی ها  توانایی با
 .دهد افزایش را
   :داشت عنوان 11 ةشوند مصاحبه

 مهناسـب  دانشـجویان  هـا   توانایی با باید کنند می انهخا  درس ی  برا  اسهادان که اهدافی
 عنوان به درس در را آمار  افزارها  نر  از اسهفاده دانشجویان آمار، درس در مثال را ب باشد.
 از کـاملی  اطالعـات  درس، تـدریس  جلسـه  چند طی از پس اما  ندنک می انهخا  هدف ی 
 مورد در ا  زمینه پیش چون بگیرند، یاد را آن تخصصی صورت به دنتوان نمی و دنندار افزار نر 
 ندارند. افزار نر 
 از نفـر  15 مقولـه  ایـن  بـر  دانشـگاه:  شـرای   و امهانـات  بـا  اهـداف  داشهن تناسب .6
 :2 کد پاسخگو  زعم به .کردند تثکید پژوهش در درصد( 75) ها کننده شرکت

 یـا  دانشـهده  موجـود  امهانـات  اسـاس  بـر  باید گردد می انهخا  درس هر برا  که اهدافی
 بر که شوند انهخا  اهدافی باید درس اهداف تدوین یا صود درس طرح در باشد. دانشگاه
 ةرشـه  دروس در ،مثـال  را ب باشند. ها دانشگاه و دانشهده موجود شرای  و وضعیت اساس
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 فراهم و آموزشی امهانات از اسهفاده دارند. امهانات به نیاز ها درس اکثریت تهنولوژ ،
 نهات و ببینند تر ملموس و تر عینی را اهداف دانشجویان که شودمی منجر شرای  کردن
 یـ   یـادگیر   این، بر عالوه کنند. ضب  و ربت صود  هن در و کشف را ریز و ظریف
 عالوه شود اسهفاده آموزشی کم  ةوسیل چندین از اجبار جا  به اگر و بوده درونی امر
  گردد. می دوچندان آنان یادگیر  و فهم میزان دانشجویان، در عالقه و انگیزه ایجاد بر
   داشت: بیان 6 کد ةکنند شرکت

 پیشـرفت  و یـادگیر   و دروس تـدریس  کیفیـت  بـر  تثریرگـذار   نقـش  دانشـگاه  امهانات
 تـدریس  امـر  در سهولت ضمن شرای ، بودن فراهم و امهانات از اسهفاده دارد. دانشجویان
 تجـار   و گردیـده  کـالس  در تنـوع  و عملـی  و تئـور   آموزش ترکیب به منجر اسهادان،
 است. مؤرر آنان رشد و توسعه در و دهد می قرار دانشجویان اصهیار در واقعی و عینی
ــا درس هــا  هــدف همســویی .7  از درصــد 65 جامعــه: اعهقــاد  و ارزشــی نظــا  ب
 راسـها  ایـن  در داشـهند.  تثکید آن بر و کردند اشاره شاص  این به صریحاً شوندگان مصاحبه

  :7 کد ةکنند مشارکت نظر بر بنا
 در روزه هـر  کـه  آنجـایی   از رود. پیش جامعه ارزشی نظا  با همسو باید درس ی  اهداف
 لـذا  دارد. مـی  نگـه  زنـده  و پویـا  را جامعـه  آن و افهد می اتفا  بسیار  تحول و تغییر جامعه
 هنجارهـا   جامعـه،  ارزشـی  نظا  با همسو باید شود می انهخا  درس ی  برا  که اهدافی
 شـده  تعریـف  پـیش  از گفهـار   هـا   شـیوه  ها، روش الگوها، با مطابق و اجهماعی و اصالقی
 و الز  شـوند  اجرایـی  هـا   دسـهگاه  جذ  باید الهحصیالن فارغ اکثریت که این به بنا باشد.

 احهرا  ضمن و برگزینند جامعه ارزشی نظا  با راسها هم را دروس اهداف که است ضرور 
 ها  ارزش گسهرش جهت را صود توان نهایت در باید ،آن رعایت و جامعه ارزشی نظا  به

  دهند. گسهرش و دنبر کار به نظا 
 داشت: بیان 18 کد ةشوند مصاحبه همچنین

 دانشـجویان  و جامعـه  ماهیـت  و هـا  ارزش هـا،  ویژگـی  بـا  کـه  باشـد  ا  گونـه  به باید اهداف
 صواهـد  تثریرگذار آموزش روند بر شوند می انهخا  که هایی ارزش باشد. داشهه سازگار 

 معنـو ،  جامعه ی  تحقق ساز زمینه جامعه ها  ارزش با اهداف بودن همسو و تدوین بود.
 و الهــی اولیــا  و هســهی صــالق بــا دانشــجویان ارتبــاط تحهــیم و دینــی باورهــا  تقویــت

 شود. می دانشجو روان و روح تعالی و نفس تهام  معصومان)ع(،
 درصـد(  95) پژوهش  ةکنند شرکت 19 اهداف: بودن ارزیابی و گیر  اندازه قاب  .8

 کرد: عنوان 8 کد ةکنند شرکت .کردند تثکید مقوله این بر
 در که گونه بدین باشد. گیر  اندازه قاب  باید کنیم می انهخا  درس ی  برا  که اهدافی
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 تعیـین  کـه  اهـدافی  آن بـه  آیـا  داریـد.  قرار وضعیهی چه در بدانید تحصیلی تر  از زمان هر
 ایـم؟  داشـهه  پیشـرفهی  نظـر  مـورد  درس در آیا صیر؟ یا یافت صواهیم دست ها آن به کردیم
 امـا  اسـت،  سـخت  نگرشی و عاطفی ها  هدف مانند ها هدف از برصی گیر  اندازه اگرچه
 حـدود   تـا  آنـان  کارهـا   و دانشـجویان  یـادگیر   رونـد  پیگیـر   و مشـاهده  بـا  توان می

 و کـالس  در آنـان  حضور مثال، برا  ماند. غاف  آنان گیر  اندازه از نباید و کرد ارزشیابی
 که اهدافی نماییم. ارزشیابی است گردیده تدوین که را درس محهوا  به آنان دادن گوش
  گیرد. صورت مطلوبی ارزشیابی که داشت انهظار نباید نباشد گیر  اندازه قاب 
 اظهـار  10 کد ةشوند مصاحبه راسها، همین در باشد. ارزیابی قاب  باید درس اهداف همچنین
   داشت:

 را عینـی  و ملمـوس  ةشـیو  کـه  کـرد  صواهد کم  اسهادان به هسهند ارزیابی قاب  که اهدافی
 دارند قرار کجا در اسهادان که هندد نشان و دنده ارائه صود درس دسهاوردها  و نهیجه جهت

 نمایند. انهخا  را درست مسیر و راه که کرد صواهد کم  آنان به اسهاد مح  دادن نشان و
  نمود: بیان 20 ةشمار ةشوند مصاحبه اهداف: بودن برانگیزاننده و جذا  .9

 اسـهادان  و شوند حاضر درس کالس در  و  با دانشجویان که باشد ا  گونه به باید اهداف
 باشـد.  کـالس  یـ   درسـی  مطالب از فراتر باید و بهنند انگیزه ایجاد و بیاورند  و  سر را

 تحری  درس کالس در شدن حاضر  راب دانشجویان که دنشو می موجب جذا  اهداف
 تفـاوت  بـی  مطالعـه  و درس بـه  نسـبت  دانشجویان شود می باعث تمای  این شوند. ترغیب و

 ،درس بـرا   شـده  تعیـین  اهـداف  کـه  طور  به  شوند درس کالس وارد عالقه با و نباشند
 کـه  اسـت  ا  یادگیر  از پایدارتر ،درس کالس در یادگیر  نوع این و شوند می ارربخش

 .افهد می اتفا  درس ها  کالس سایر در
  داشـهند  تثکیـد  مقولـه  ایـن  بـر  شـوند  مصاحبه 16 اهداف: بودن روشن و صریح .10
 داشت: اظهار 16 کد ةشوند مصاحبه

 تا دنباش صریح روشن، کامالً دانشجویان برا  باید دنشو می انهخا  درس برا  که اهدافی
 دانشـجویان  بـه  اول ةجلس در باید کنند. انهخا  را صود مطالعه مسیر ها آن اساس بر بهوانند
 موجود وضعیت و برسیم اهدافی چه به صواهیم می و داریم انآن از انهظاراتی چه که بگوییم

 ما یابیم. دست اهدافی به باید ما و کجاست مطلو  نقاط که این و کنیم مشخ  شانبرای را
 توانیم نمی شود انجا  تدریس روش بههرین با اگر حهی هسهیم، هچ دنبال به دقیقاً نیماند اگر
 ایم. رسیده نامفاهدا به که کنیم ادعا
 :4 کد ةشوند مصاحبه زعم به همچنین
 روز هـر  کـه  شود می مشخ  شود. می گفهه درس جزئی و کلی اهداف کالس، شروع در
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 و امـروز  ةجلسـ  هـدف  که شد صواهد گفهه دانشجو به جلسه هر شود. کار باید اهدافی چه
 چـه  ندانیم ولی ،شود اجرا ممهن شه  بههرین به درسی ةبرنام اگر چیست. بعد  جلسات
 لـذا  ایـم.  رسـیده  داشـهیم  انهظـار  آنچـه  بـه  بگـوییم  توانیم نمی داریم دانشجویان از انهظاراتی

ــد مــی ــب در درس اهــداف طلب ــار در تحصــیلی ســال شــروع در درس دورنمــا  قال  اصهی
 در را صود پیشنهادات و نظرات اهداف، ةمطالع ضمن بهوانند انآن تا دنگیر قرار دانشجویان

 دهند. ارائه اهداف فزودنا یا حذف مورد

 در انسـانی  علـو   ها  رشهه دروس در اهداف ها  شاص  به توجه میزان دوم: سؤال
ــه توجــه میــزان مــورد در دانشــجویان اتنظــر اســت؟ میــزان چــه مطالعــه مــورد دانشــگاه  ب
 هـا   لوجـد  در مطالعه مورد دانشگاه در انسانی علو  ها  رشهه دروس اهداف ها  شاص 

 :اسـت  آمـده  کـد  صـورت  به ها جدول از برصی در ها درس عنوان است. گردیده ارائه 6 تا 2
 اصـول  (،3 )کـد  مشـاوره  هـا   نظریـه  (،2 )کـد  تحقیـق  روش (،1 )کـد  تـدریس  ها  روش

 (،6 )کــد شــهر  مــدیریت (،5 )کــد شــهر  ریــز  برنامــه (،4 )کــد مشــاوره و راهنمــایی
 روش (،9 )کـد  اساسـی  حقـو   (،8 )کـد  روسـهایی  مـدیریت  (،7 )کد روسهایی ریز  برنامه
 (.12 )کد سازمانی تحول مدیریت و (11 )کد توسعه مدیریت (،10 )کد حقو  در تحقیق

 میـانگین  بـا  (روسـهایی  مـدیریت  درس) 8 کـد  اهـداف  هـا   شاص  ،2 جدول طبق
 مورد بیشهر ها  میانگین با (حقوقی دروس) 10 و 9 کدها  و دروس سایر به نسبت کمهر 
 (1 )کـد  تـدریس  ها  روش درس اهداف ها  شاص  تمامی همچنین .اند هگرفه قرار توجه

 کمهـرین  10 و 8 و 7 ،6 ،1 هـا   شـاص   .دنـ دار دروس بقیـه  بـه  نسـبت  را میانگین بیشهرین
 درس را میـانگین  کمهـرین  9 و 5 ،2 هـا   شـاص   روسـهایی،  مدیریت درس در را میانگین
 و روسـهایی  مـدیریت  درس دو در را میانگین کمهرین 4 و 3 ها  شاص  و شهر  مدیریت
 دارند. مشهر  طور به شهر 

 در انسـانی  علو  ها  رشهه در مطلو  اهداف ها  شاص  به توجه میزان سوم: سؤال
 اهـداف  هـا   شـاص   دربـارة  دانشـجویان  نظـرات  اسـت؟  میـزان  چـه  مطالعه مورد دانشگاه

 .است گردیده ارائه 3 جدول در مخهلف  ها رشهه حسبرب سودر
بـا  ) حقـو   ةرشـه  در اهـداف  بـه  توجـه  بیشـهرین  که استحاکی  3 جدول ها  یافهه
 اسـت.  بـوده  (45/2) میانگین با) روسهایی ریز  برنامه ةرشه در آن کمهرین و (21/3 میانگین
  بـاالترین  دارا  حقـو   ةرشـه  در ،10 و 5 شـاص   دو جـز  بـه  ،اهـداف  هـا   شاص  تمامی



 

 

 *مخهلف دروس حسب بر اهداف ها  شاص  توصیفی جدول   2 جدول 
 12 کد 11 کد 10 کد 9 کد 8 کد 7 کد 6 کد 5 کد 4 کد 3 کد 2 کد 1 کد ها شاخص

 63/2 97/2 40/3 43/3 2 90/2 60/2 23/3 57/2 23/2 13/3 67/3 بشر  دانش موجود ساصهار بر بودن مبهنی .1
66/0 63/0 22/1 90/0 82/0 13/1 06/1 11/1 90/0 27/1 10/1 19/1 

 60/2 60/2 10/3 03/3 10/2 67/2 83/1 47/2 43/2 97/1 57/2 20/3 جامعه نیازها  و کار بازار با بودن مهناسب .2
13/1 04/1 03/1 165/1 22/1 98/0 52/1 27/1 42/1 27/1 19/1 97/0 

ــب .3 ــودن مهناسـ ــا بـ ــا بـ ــارات و نیازهـ  انهظـ
 دانشجویان

43/3 60/2 27/2 37/2 47/2 20/2 67/2 20/2 96/2 17/3 67/2 63/2 
97/0 04/1 08/1 03/1 97/0 89/0 21/1 18/1 07/1 42/1 05/1 18/1 

 60/2 93/2 10/3 10/3 27/2 67/2 27/2 73/2 43/2 30/2 73/2 43/3 اهداف بودن کاربرد  و عملی .4
93/0 82/0 05/1 93/0 01/1 94/0 12/1 23/1 35/1 99/0 05/1 13/1 

 و علمی ها  توانایی با اهداف داشهن تناسب .5
 دانشجویان تحقیقی

23/3 93/2 50/2 47/2 87/2 23/2 83/2 27/2 83/2 13/3 67/2 50/2 
97/0 91/0 22/1 04/1 10/1 89/0 05/1 01/1 23/1 97/0 24/1 17/1 

 شـرای   و امهانـات  بـا  اهداف داشهن تناسب .6
 دانشگاه

17/3 70/2 17/2 40/2 47/2 10/2 57/2 2 77/2 13/3 16/3 07/3 
17/1 91/0 05/1 25/1 31/1 03/1 16/1 05/1 22/1 89/0 39/1 11/0 

 و ارزشـی  نظـا   با درس ها  هدف همسویی .7
 جامعه اعهقاد 

63/3 77/2 70/2 83/2 33/3 87/2 63/2 37/2 3 50/3 27/3 06/3 
13/1 10/1 37/1 26/1 12/1 19/1 96/0 85/0 29/1 07/1 34/1 17/1 

 03/3 67/2 37/3 33/3 13/2 77/2 30/2 93/2 43/2 50/2 67/2 37/3 اهداف بودن ارزیابی و گیر  اندازه قاب  .8
89/0 88/0 10/1 90/0 20/1 09/1 13/1 90/0 18/1 16/1 18/1 15/1 

 83/2 93/2 13/3 27/3 30/2 73/2 20/2 57/2 23/2 97/1 40/2 53/3 اهداف بودن برانگیزاننده و جذا  .9
17/1 16/1 16/1 13/1 25/1 88/0 22/1 11/1 53/1 16/1 04/1 23/1 

 90/2 73/2 03/3 10/3 30/2 57/2 50/2 80/2 43/2 47/2 80/2 60/3 اهداف بودن روشن و  صریح .10
89/0 92/0 117/1 85/0 24/1 93/0 19/1 17/1 34/1 12/1 08/1 99/0 

 78/2 95/2 34/3 08/3 19/2 71/2 31/2 79/2 62/2 31/2 73/2 43/3 میانگین
71/0 47/0 84/0 29/1 88/0 67/0 92/0 92/0 03/1 15/1 32/1 01/1 

 

 است. معیار انحراف به مربوط دو  سطر و میانگین به مربوط اول سطر جدول، در *     

ج
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 مخهلف ها رشهه حسب بر دروس اهداف ها  شاص  توصیفی جدول   3 جدول

 شناسی روان تربیتی علوم اهداف های شاخص
 ریزی برنامه

 شهری
 ریزی برنامه

 روستایی
 حقوق

 مدیریت
 دولتی

M* (SD)** M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
 ساصهار بر بودن مبهنی .1

 بشر  دانش موجود

(60/0) 
40/3 

(07/1) 40/2 (02/1) 92/2 (17/1) 45/2 (09/1) 
41/3 

(14/1) 80/2 

 بـازار  با بودن مهناسب .2
 جامعه نیازها  و کار

(12/1) 
88/2 

(11/1) 20/2 (14/1) 15/2 (43/1) 43/2 (33/1) 
07/3 

(07/1) 60/2 

ــب .3 ــودن مهناسـ ــا بـ  بـ
ــا ــارات و نیازهـ  انهظـ

 دانشجویان

(08/1) 
01/3 

(04/1) 31/2 (93/0) 33/2 (21/1) 43/2 (24/1) 
07/3 

(11/1) 65/2 

ــی .4 ــاربرد  و عملـ  کـ
 اهداف بودن

(94/0) 
08/3 

(99/0) 37/2 (00/1) 50/2 (18/1) 47/2 (17/1) 
10/3 

(09/1) 77/2 

 ها توانایی با تناسب .5
 دانشجویان تحقیقی

(94/0) 
08/3 

(12/1) 48/2 (04/1) 55/2 (06/1) 55/2 (11/1) 
98/2 

(19/1) 58/2 

 و امهانـات  بـا  تناسب .6
 دانشگاه شرای 

(03/1) 
93/2 

(15/1) 28/2 (18/1) 28/2 (13/1) 28/2 (08/1) 
95/2 

(24/1) 11/3 

 بـا  هـا  هدف همسویی .7
 جامعه ارزشی نظا 

(19/1) 
20/3 

(30/1) 77/2 (17/1) 10/3 (91/0) 50/2 (20/1) 
25/3 

(25/1) 17/3 

 و گیــر انــدازه قابــ  .8
 اهداف بودن ارزیابی

(20/1) 
02/3 

(94/0) 47/2 (99/0) 62/2 (18/1) 45/2 (06/1) 
35/3 

(17/1) 85/2 

 برانگیزاننده و جذا  .9
 اهداف بودن

(28/1) 
97/2 

(14/1) 10/2 (09/1) 38/2 (18/1) 52/2 (35/1) 
20/3 

(13/1) 88/2 

 روشـــن و صـــریح .10
 اهداف بودن

(98/0) 
20/3 

(01/1) 45/2 (11/1) 65/2 (18/1) 43/2 (23/1) 
72/2 

(03/1) 82/2 

 میانگین
(69/0) 

08/3 
(09/1) 46/2 (81/0) 55/2 (94/0) 45/2 (09/1) 

21/3 
(10/1) 91/2 

 Mean میانگین مخفف *
 ابـ  مقـدار  چـه  هـا  داده میـانگین  طـور  به دهد می نشان که معیار( )انحراف Standard Deviation مخفف**  

 .دارند فاصله مهوس  مقدار
 

 در 20/3 و 08/3 هـا   میـانگین  بـا  10 و 5 ها  شاص  بودند. هارشهه سایر به نسبت میانگین
 میـانگین  کمهـرین  ،5 تا 1 ها  شاص  همچنین .دارند را میانگین بیشهرین تربیهی علو  ةرشه
 ریـز   برنامـه  ةرشـه  در را میـانگین  کمهرین 10 و 8 ،7 ها  شاص  شناسی، روان ةرشه در را

ــرین 6 شــاص  و شــهر  ــانگین کمه ــه را می ــهر  طــور ب ــه در مش ــه س  شناســی، روان ةرش
 داراست. روسهایی و شهر  ریز  برنامه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 مطالعـه  مـورد  دانشـگاه  در مطلـو   اهداف ها  شاص  به توجه میزان چهارم: سؤال
 هـا  شـاص   نمـرات  میانگین ةمقایس ا  نمونه ت  t آزمون توصیفی نهای  است؟ میزان چه

 است. شده ارائه 4 جدول در «3» مال  ةنمر به توجه با دانشگاه حسب بر اهداف
 

 اهداف ها شاص  نمرات میانگین ةمقایس ا  نمونه ت  t آزمون نهای    4 جدول

 اهداف های شاخص
M 

 (میانگین)

SO 
 انحراف)

 (معیار
t df Sig 

 اختالف
 میانگین

 اطمینان سطح
95% 

 حد
 پایین

 باال حد

 موجـود  ساصهار بر بودن مبهنی .1
 بشر  دانش

90/2 12/1 747/1- 359 081/0 10/0- 22/0- 01/0- 

 و کـار  بـازار  بـا  بودن مهناسب .2
 جامعه نیازها 

55/2 25/1 746/6- 359 0001/0 45/0- 57/0- 31/0- 

 و نیازهـــا بـــا بـــودن مهناســـب .3
 دانشجویان انهظارات

63/2 14/1 083/6- 359 0001/0 37/0- 48/0- 24/0- 

ــی .4  بـــودن کـــاربرد  و عملـ
 اهداف

71/2 10/1 929/4- 359 0001/0 29/0- 40/0- 17/0- 

 بـــا اهـــداف داشـــهن تناســـب .5
 تحقیقـی  و علمـی  ها  توانایی

 دانشجویان

70/2 10/1 065/5- 359 0001/0 30/0- 41/0- 18/0- 

 بـــا اهـــداف داشـــهن تناســـب .6
 دانشگاه شرای  و امهانات

64/2 19/1 711/5- 359 0001/0 36/0- 48/0- 23/0- 

ــدف همســویی .7 ــا ه ــا ه ــا  ب  نظ
 جامعه اعهقاد  و ارزشی

3 20/1 044/0- 359 965/0 00/0 13/0- 12/0- 

 ارزیــابی و گیــر  انــدازه قابــ  .8
 اهداف بودن

93/2 92/2 450/0- 359 653/0 07/0- 32/0- 09/0- 

 بــودن برانگیزاننــده و جــذا  .9
 اهداف

81/2 98/2 203/1- 359 230/0 19/0- 45/0- 19/0- 

 بــــودن روشــــن و صــــریح .10
 اهداف

88/2 40/2 966/0- 359 335/0 12/0- 35/0- 11/0- 

 -12/0 -33/0 -22/0 0001/0 359 -200/4 01/1 78/2 میانگین
 

 هـا   شـاص   تمـامی  میـانگین  ،دانشـجویان  دیـدگاه  از دهد می نشان 4 جدول نهای 
 دارا  2 شـاص   و اسـت  کمهـر  (3) جامعـه  فرضـی  میـانگین  از ،7 شـاص   جـز  به ،اهداف
 در «3» فرضـی  میـانگین  بـا  6 تـا  2 ها  شاص  تفاوت همچنین است. بوده میانگین کمهرین
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 نیسهند. معنادار ها شاص  سایر اما است، معنادار >001/0P سطح
 اهـداف  هـا   شاص  به توجه میزان مورد در دانشجویان نظرات بین آیا پنجم: سؤال

 دارد؟ وجـود  معنـادار   تفـاوت  مطالعـه  مـورد  دانشـگاه  در انسانی علو  ها  رشهه حسب بر
 در هـا  رشـهه  مهغیـر  ارر دار امعن یبررس برا  مانوا مهغیر  چند واریانس تحلی  آزمون نهای 
 (،811/0) ویلهـز  المبـدا  میزان به توجه با که است حاکی اهداف ها  شاص  کاربرد میزان
(45/1= F،) (041/0 = 2Eta) ــطح و ــادار  س ــ معن ــت هب ــده دس ــاوت (،P = 022/0) آم  تف

 از مخهلـف  هـا   رشهه بین معنادار  اصهالف بررسی برا  دارد. وجود هارشهه بین معنادار 
 قابـ   5 جـدول  در آن نهـای   کـه  شـده  اسـهفاده  مـانوا  چنـدمهغیر   واریـانس  تحلیـ   آزمون
 است. مشاهده
 

 مانوا چندمهغیر  واریانس تحلی  نهای    5 جدول

 اهداف های شاخص
 مجموع

 مجذورات
df1 df2 F sig 

 001/0 71/10 354 5 78/58 بشر  دانش موجود ساصهار بر بودن مبهنی .1
 001/0 52/5 354 5 59/40 جامعه نیازها  و کار بازار با بودن مهناسب .2
 001/0 48/5 354 5 91/33 دانشجویان انهظارات و نیازها با بودن مهناسب .3
 001/0 42/5 354 5 95/30 اهداف بودن کاربرد  و عملی .4
 تحقیقـی  و علمـی  هـا  توانـایی  بـا  اهـداف  داشـهن  تناسب .5

 دانشجویان

96/19 5 354 39/3 005/0 

 001/0 28/7 354 5 46/47 دانشگاه شرای  و امهانات با اهداف داشهن تناسب .6
 001/0 84/3 354 5 68/26 جامعه اعهقاد  و ارزشی نظا  با درس ها هدف همسویی .7
 105/0 84/1 354 5 68/77 اهداف بودن ارزیابی و گیر اندازه قاب  .8
 684/0 621/0 354 5 69/27 اهداف بودن برانگیزاننده و جذا  .9
 023/0 65/2 354 5 62/74 اهداف بودن روشن و صریح .10

 001/0 011/7 354 5 06/33 میانگین

 
 گـروه  شـش  در اهداف ها  شاص  تمامی میانگین تفاوت ،5 جدول ها  یافهه طبق

 است. بوده معنادار >05/0P و >001/0P< ، 01/0P اطمینان سطح در مذکور
 آزمـون  از ،دارد وجود معنادار  تفاوت ها رشهه کدا  در گردد مشخ  که آن برا 

 .است آمده 6 جدول در آن نهای  و شده اسهفاده گابری  تعقیبی
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 یتحصیل ةرشه به توجه با اهداف ها  شاص  در گابری  تعقیبی آزمون   6 جدول

 ها  رشته اهداف های شاخص
 تفاوت
 میانگین

 خطای
 استاندارد

 سطح
 معناداری

 موجـود  سـاصهار  بر بودن مبهنی .1
  بشر  دانش

 001/0 191/0 1 شناسی روان ،تربیهی علو 
191/0 95/0 روسهایی ریز  برنامه ،تربیهی علو   001/0 
 027/0 191/0 60/0 دولهی مدیریت ،تربیهی علو 
191/0 -02/1 حقو  ،شناسی روان  001/0 
191/0 -97/0 حقو  ،روسهایی ریز  برنامه  001/0 
191/0 62/0 دولهی مدیریت ،حقو   020/0 

 و کــار بــازار بــا بــودن مهناســب .2
 جامعه نیازها 

 032/0 221/0 68/0 شناسی روان ،تربیهی علو 
191/0 73/0 شهر  ریز  برنامه ،تربیهی علو   015/0 
191/0 87/0 حقو  ،شناسی روان  032/0 
191/0 97/0 حقو  ،روسهایی ریز  برنامه  001/0 
191/0 /62 دولهی مدیریت ،حقو   020/0 

ــب .3 ــودن مهناسـ ــا بـ ــا بـ  و نیازهـ
 دانشجویان انهظارات

 009/0 203/0 70/0 شناسی روان ،تربیهی علو 
 013/0 203/0 68/0 شهر  ریز  برنامه ،تربیهی علو 
 004/0 203/0 -75/0 حقو  ،شناسی روان
 005/0 203/0 -73/0 حقو  ،شهر  ریز  برنامه
 029/0 203/0 -63/0 حقو  ،روسهایی ریز  برنامه

 004/0 195/0 72/0 شناسی روان ،تربیهی علو  اهداف بودن کاربرد  و عملی .4
 044/0 195/0 58/0 شهر  ریز  برنامه ،تربیهی علو 
 025/0 195/0 62/0 روسهایی ریز  برنامه ،تربیهی علو 
 003/0 195/0 -73/0 حقو  ،شناسی روان
 034/0 195/0 -60/0 حقو  ،شهر  ریز  برنامه
 019/0 195/0 -63/0 حقو  ،روسهایی ریز  برنامه

 هـا   توانـایی  بـا  داشـهن  تناسب .5
 دانشجویان تحقیقی و علمی

 039/0 198/0 60/0 شناسی روان ،تربیهی علو 

ــب .6 ــهن تناسـ ــداف داشـ ــا اهـ  بـ
 دانشگاه شرای  و امهانات

 029/0 208/0 65/0 شناسی روان ،تربیهی علو 
 029/0 208/0 65/0 شهر  ریز  برنامه ،تربیهی علو 

 029/0 208/0 65/0 روسهایی ریز  برنامه ،تربیهی علو 

 022/0 208/0 -67/0 حقو  ،شناسی روان
 001/0 208/0 -83/0 دولهی مدیریت ،شناسی روان
 022/0 208/0 67/0 حقو  ،شهر  ریز  برنامه

 001/0 208/0 -83/0 دولهی مدیریت ،روسهایی
 022/0 208/0 -67/0 حقو  ،روسهایی ریز  برنامه
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  6 جدول ادامة

 ی تحصیلیها رشته اهداف های شاخص
 تفاوت
 میانگین

 خطای
 استاندارد

 سطح
 معناداری

 بــا درس هــا  هــدف همســویی .7
 جامعه اعهقاد  و ارزشی نظا 

 019/0 215/0 70/0 روسهایی ریز  برنامه ،تربیهی علو 
 008/0 215/0 -75/0 حقو  ،روسهایی ریز  برنامه
 031/0 215/0 -67/0 دولهی مدیریت ،روسهایی ریز  برنامه

 048/0 433/0 -28/1 حقو  ،روسهایی ریز  برنامه اهداف بودن روشن و صریح .8

 009/0 177/0 61/0 شناسی روان ،تربیهی علو  میانگین
 044/0 177/0 53/0 شهر  ریز  برنامه ،تربیهی علو 
 007/0 177/0 63/0 روسهایی ریز  برنامه ،تربیهی علو 
 001/0 177/0 -74/0 حقو  ،شناسی روان
 003/0 177/0 66/0 حقو  ،شهر  ریز  برنامه
 001/0 177/0 76/0 حقو  ،روسهایی ریز  برنامه

 
 هــا  رشــهه بــین میــانگین تفــاوت بیشــهرین کــه دهــد مــی نشــان 6 جــدول هــا  یافهــه

 علـو   هـا   رشـهه  بین میانگین تفاوت کمهرین و 8 شاص  در حقو  و روسهایی ریز  برنامه
 دارد. وجود ک  میانگین شاص  در شهر  ریز  برنامه و تربیهی

 حسـب  بـر  اهـداف  بـه  توجـه  میـزان  مـورد  در دانشـجویان  نظـرات  بین آیا ششم: سؤال
 واریـانس  تحلیـ    آزمـون  نهای  دارد؟ وجود معنادار  تفاوت مطالعه مورد دانشگاه در جنسیت
 هـا   شـاص   کـاربرد  میـزان  در جنسـیت  مهغیـر  ارـر  دار امعنـ  یبررس برا  مانوا مهغیر  چند

 = 072/0) (،F =716/2) (،928/0) ویلهـز  المبـدا  میـزان  بـه  توجـه  بـا  کـه  است حاکی اهداف
2Eta) آمـده  دست هب معنادار  سطح و (003/0 = P،)  وجـود  جنسـیت  بـین  معنـادار   تفـاوت 

 واریـانس  تحلیـ   آزمـون  از مـرد  و زن دانشـجویان  بـین  معنـادار   اصهالف بررسی برا  دارد.
 است. مشاهده قاب  7 جدول در آن نهای  که گردیده اسهفاده مانوا چندمهغیر 
 کـاربرد  میـزان  در زن و مـرد  گـروه  دو میـانگین  کـه  است حاکی 7 جدول ها  یافهه
 بـوده  معنـادار  P >05/0 سطح در 6 و 4 ،1 ها ردیف جمله از ،سودر اهداف ها  شاص 
 در گـروه  دو ایـن  و ندارنـد  یهـدیگر  بـا  معنادار  تفاوت ها شاص  سایر در همچنین است.
 مشـابه  هـم  با سودر اهداف ها  شاص  کاربرد میزان میانگین در درصد 95 اطمینان سطح
 عبـارت  بـه  است. بوده بیشهر ها زن گروه از مردها گروه در ها شاص  تمامی میانگین هسهند.
 اند. دانسهه زنان از بیشهر را ها شاص  به توجه میزان مردان دیگر،
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 مانوا چندمهغیر  واریانس تحلی  نهای    7 جدول

 اهداف های شاخص
 میانگین
 مردها

 میانگین
 ها زن

 مجموع
 مجذورات

1df 2 df F Sig 

 011/0 560/6 358 1 047/8 83/2 22/3  بشر  دانش موجود ساصهار بر بودن مبهنی .1
 138/0 206/2 358 1 435/3 51/2 77/2 جامعه نیازها  و کار بازار با بودن مهناسب .2
ــب .3 ــودن مهناسـ ــا بـ ــا بـ ــارات و نیازهـ  انهظـ

 دانشجویان
81/2 60/2 422/2 1 358 849/1 175/0 

 030/0 743/4 358 1 695/5 66/2 98/2 اهداف بودن کاربرد  و عملی .4
ــا اهــداف تناســب .5 ــایی ب  و علمــی هــا  توان

 دانشجویان تحقیقی

80/2 69/2 649/0 1 358 553/0 466/0 

 شـرای   و امهانات با اهداف داشهن تناسب .6
 دانشگاه

94/2 58/2 812/6 1 358 858/4 028/0 

 و ارزشی نظا  با درس ها  هدف همسویی .7
 جامعه اعهقاد 

16/3 96/2 969/1 1 358 363/1 244/0 

 657/0 198/0 358 1 695/1 90/2 08/3 اهداف بودن ارزیابی و گیر  اندازه قاب  .8
 150/0 076/2 358 1 367/18 71/2 30/3 اهداف بودن برانگیزاننده و جذا  .9
 281/0 168/1 358 1 732/6 81/2 17/3 اهداف بودن روشن و صریح .10

 032/0 629/4 358 1 680/4 72/2 02/3 میانگین

 

 گیری نتیجه و بحث
 مهـارت  و دانـش  ،هـا  آن بـا  مهناسب و تعیین را رشهه با مرتب  شغلی ها  فرصت باید اسهادان
 شــود مــی موجــب نیازهــا و عالیــق بــا مهناســب اهــداف ،دهنــد ارائــه دانشــجویان بــه را الز 

 داشـهه  را الز  تطبیـق  قابلیـت  و شـده  همسـو  جوامـ   مهغیـر  و نوظهور تغییرات با دانشجویان
 گیـر   هـدف  را دانشـجویان  نـوآور   و صالقیـت  توانایی بایست می همچنین اهداف باشند.
 هـا   موقعیـت  و شرای  در مناسب واکنش نوع هر برا  را الز  ها  مهارت بهوانند تا نموده
 بـه  دادن آگـاهی  دانشـجویان،  هـا   توانـایی  شناصت باشند. داشهه جامعه و کار بازار مخهلف

ــا آن ــرانگیخهن و ه ــجویان ب ــر دانش ــه منج ــب ب ــش کس ــق دان ــی، و عمی ــق غن ــی،توفی  طلب
 دانشـجویان  شـدن  پویـا  و جدیـد  هـا   ایـده  کشف و بیشهر یادگیر  به تمای  طلبی، اسهقالل
 و آنـان  دانـش  تغییـر  سـمت  بـه  را دانشـجویان  بایـد  شـود  می انهخا  که اهدافی شد. صواهد
 یلی،الهحصـ  فـارغ  از پـس  که طور  به  نماید گیر  جهت نیازشان مورد ها  مهارت تقویت

  بروند. کار بازار سمت به مسهق  تفهر و ابههار با صال ، نوآور، دانشجویانی
 کـه  از آنجـا  اسـت.  دانشـجویان  نیازهـا   مینثت عد  اهداف، ةحوز چالش ترین مهم
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 علـو   در اسـالمی  رویهـرد  بـه  توجـه  انسـانی،  علـو   بازنگر  محورها  ترین اصلی از یهی
 و مبـاد   بـر  مانانسانی علو  ما» فرمایند:می رهبر  معظم مقا  راسها، همین در  است انسانی
 جهـانبینی  بـر  مبهنی غر  انسانی علو  است. شده بنا اسالمی و قرآنی مبانی با مهعارض مبانی

 مبنـا،  ایـن  است. غلطی نگاه نگاه، این صو ، است. ماد  نگاه بر مبهنی غالباً و است دیگر 
 فهـر  گونـه  هـیچ  اینهه بدون ا ،ترجمه صورت به ما را انسانی علو  این است. غلطی مبنا 
 و صودمـان  ها دانشگاه تو  آوریممی کند، پیدا راه آن در بدهیم اجازه را اسالمی تحقیقی

 انسـانی  علـو   اساس و پایه ریشه، که حالی در دهیم میتعلیم را هااین مخهلف ها بخش در
 (.28/7/1388 کشور، پژوهقرآن بانوان از جمعی دیدار در )بیانات «کرد پیدا باید قرآن در را

 آنان اسهعدادها  دهنده شهوفا و همخوانی دانشجویان توانایی و رشد با باید اهداف
ــان بــالقوه هــا توانــایی و باشــد  جــذ  و بــرانگیخهن موجبــات و برســانند فعلیــت بــه را آن

 بـا  اهـداف  همخـوانی  ایـن،  بر عالوه نماید. ورشعله را آنان درونی انگیزه و شود دانشجویان
 باشـد  بیشـهر  همخـوانی  میزان که هنگامی است. اهمیت حائز بسیار درسی برنامه عناصر سایر

 و گنـگ  اهـداف  صـورت  این از غیر در داشت صواهد دانشجویان بر را اررگذار  بیشهرین
 اهـداف  تـا  کننـد  نهادینـه  دانشـجویان  در را اهداف اهمیت به باور باید اسهادان هسهند. مبهم
 و منطقـی  هـا  اسـهدالل  توانندمی اسهادان همچنین، شود. دوچندان هاآن ارزش و ترجذا 
 گـزارش  دانشـجویان  انگیـزه  افـزایش  جهـت  شده انهخا  اهداف تعیین برا  ا کننده مهقاعد
 سـمت  بـه  هـا آن تـالش  موجـب  دهنـد   جهـت  دانشـجویان  توجـه  به اهداف، طریق از و دهند
 فراینـد  و راهبردهـا  تحـول  تسـهی   موجـب  و نماینـد  تقویـت  را آنهـا  پایـدار   شـوند   اهداف
 در مهـارت  ایجـاد  بـه  منجـر  دانشجویان انهظارات و نیازها به توجه شوند. یادگیر  و یاددهی

 بـه  ورود و شـود مـی  آینده مسائ  و تحوالت شناسایی و اهداف به دسهیابی برا  دانشجویان
 را اهـدافی  پویـا،  درسـی  برنامـه  کلی، طور به کند.می تسهی  را یادگیر  فرایند و کار بازار
 بـا  را ارزشـمند   و آمیـز موفقیت تجار  دانشجویان که نماید طراحی دانشجویان برا  باید
 یـادگیر ،  ماهیـت  بـر  مبهنی باید اهداف کنند. کسب نیازهایش، و امهانات عالیق، به توجه
 رشـد،  جامعـه،  ارزشـی  و اعهقـاد   نظـا   دانـش،  ماهیـت  یادگیرنـده،  ماهیت جامعه، ماهیت
 بـرا   آنـان  ها  ییتوانا به که گونه بدین باشد  داشهه تمرکز دانشجویان پیشرفت و صالقیت
 صـود  شـغلی   ها مهارت و زندگی  ها مهارت توسعه و کار بازار و جامعه در جد  حضور
 هـا نوآور  کشف کردن، اسهدالل توانایی مسئله، ح  انهقاد ، تفهر توسعه به و نماید توجه
 بـرا   را الز  موقعیـت  همچنـین  نماید. کم  دانشجویان مهارت و نگرش دانش، توسعه و
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 گونـاگون  نیازهـا   و هامهارت بر مبهنی و نماید فراهم مخالف تفهرات و اظهارات دریافت
 نگـر  آینده بودن، منسجم بودن، روز اهداف،به بودن ارربخش این، بر عالوه باشد. مهنوع و
 اهـداف  اگـر  اسـت.  اهمیـت  حـائز  بسـیار  دروس درسـی  برنامه در اهداف بودن کاربرد  و

 و حرکت امهان باشند نشده تصریح و تعیین روشنی به هااولویت و تحلی  درسهی به دروس
 اسـاس  بـر  چراکه بود  نخواهد دانشگاه در دروس اهداف تحقق نهایت در و صحیح فعالیت
 و دانـش  روزه هـر  کـه  آنجـا  از گیرنـد. می شه  و تحقق درسی برنامه عناصر سایر اهداف،
-برنامه اینهه جهت لذا کندمی ظهور جدید و نو اطالعات و شدن منسوخ حال در اطالعات

 عنـوان  بـه  اهـدف  شودمی پیشنهاد باشد همراه جدید تغییرات با همواره دانشگاه درسی ها 
 یـا  دانشـگاه  عبارتی، به گیرند. قرار بازنگر  مورد ساله هر درسی برنامه زیرین و اول صشت

 مـورد  نـامنظم  صـورت  بـه  را دروس اهـداف  کـه  نماینـد  تـدوین  را ا نامـه آئین هادانشهده
 زوال بـه  رو شـاهد  صـورت  ایـن  از غیـر  در نمایند. روزرسانی به روز دانش مطابق و بررسی
 بود صواهیم درسی برنامه عناصر سایر و اهداف رفهن
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