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چکیده
این تحقیق بهمنظور بررسی دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام
نور دربارۀ وضعیت موجود آموزشی و پژوهشی این دانشگاه ،با روش توصیفی و بهشکل میدانی اجرا شده است .جامعۀ آماری
پژوهش ،تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور ( 999نفر) را دربر میگرفته
که حجم نمونۀ آن براساس جدول مورگان  969نفر بوده است .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای حاوی  99پرسش و
برمبنای مقیاس پنجارزشی لیکرت بوده است .روایی پرسشنامه( آلفای کرونباخ)  0/959گزارش شده است .نتایج ازطریق
آمار توصیفی (جدولها) تجزیه و تحلیل شد .با توجه به نتایج حاصله 29/9 ،درصد از دانشجویان موردبررسی را زنان و 96/6
درصد را مردان تشکیل دادهاند .بیشترین درصد دانشجویان در گروه سنی  52 - 90و کمترین درصد در گروه سنی  90سال
و باالتر بودهاند .همچنین ،بیشترین درصد دانشجویان ،ورودی  9911بوده و در ترم چهارم تحصیل میکردهاند.اکثریت
دانشجویان بهقصد کسب دانش به تحصیالت عالیه در رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی روی آورده و از این عده بیشترین
درصد به اهداف موردنظر خود دست یافتهاند .اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان معتقدند برای آموزشهای جنبی در
دانشگاه امکانات الزم وجود دارد .درکل ،دانشجویان میزان پاسخگویی محتوای دروس دورۀ کارشناسی ارشد به نیازهای
تخصصی و انطباق آن با یافتههای علمی را در مجموع عوامل اثرگذار نسبتاً مطلوب ،مهارت استادان دورۀ کارشناسی ارشد
تربیت بدنی را در مجموع عوامل اثرگذار بر این شاخص متوسط ،میزان وجود وسایل کمکآموزشی در دورۀ کارشناسی ارشد
تربیت بدنی دانشگاه را مطلوب ،وضعیت دانشکده و فضای کالسها را در مجموع عوامل موردبررسی نسبتاً مطلوب ،رفتار و
منش کارکنان در رابطه با الگوسازی علمی را نسبتاً مطلوب  ،و وضعیت پژوهشی دانشگاه را در حد متوسط توصیف کردهاند.

کلیدواژهها :کارشناسی ارشد تربیت بدنی ،پیام نور ،وضعیت آموزشی و پژوهشی.
* .1دانشجوی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)
 .2استادیار دانشگاه الزهرا
 .3دانشیار دانشگاه پیام نور

kobra_karimi@yahoo.com

01

عوامل شادابي و نشاط دانشآموزان از نظر دانشآموزان دبیرستانهای استان ايالم

وضعیت مناسب آموزش در دانشگاهها موجب میشود که

مقدمه
پیشرفت روزافزون و لحظهبهلحظۀ علوم و فنون ،هرروز

عالوه بر انتقال صحیح اطالعات به دانشجویان ،فرصتهای

دانش و مهارتهای انسان را نارسا و ناقص میسازد .بنابراین،

ارزشمندی نیز برای ایجاد شوق و انگیزۀ یادگیری در آنان فراهم

بقای فرد و سازمان به این وابسته است که دائماً اطالعات و

شود .چنین وضعیتی زمانی تأمین میشود که همۀ عوامل

مهارتهای خود را نو کند و این امر ممکن نیست مگر با

اثرگذار در آموزش به بهترین شکل ممکن وظیفۀ خود را ایفا

آموزش مداوم و مستمر(بهروزی .)9919 ،آموزش عالی ،بخشی

کنند و شرایط مطلوبی برای همگامشدن با نیازها و تحوالت

مهم و با اثرگذاری بسیار وسیع در دیگر نهادها و بخشهای

جامعۀ جهانی فراهم سازند(ترکیانتبار .)9919 ،ساهنی و

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه است .نظام

همکاران () 5001در پژوهشی ،چهارچوب یکپارچه از

آموزش عالی نوین ایران ،در دوران یکصدوپنجاه سال عمر

شاخصهایی برای مدیریت کیفیت در آموزش از دیدگاه اعضای

خود ،فرازها و فرودهای مختلفی داشته و همواره با روندی

هیئت علمی در دانشکدههای مدیریت و مهندسی هند را بررسی

افزایشی آشکارا بهسمت تمرکزگرایی مفرط حرکت کرده است.

کردند .این پژوهش بهمنظور تعیین کیفیت خدمات آموزشی،

آموزش عالی در ایران ،رشدی سرسامآور داشته آنچنانکه تعداد

شناسایی خواستهها و انتظارات آموزش عالی (اعضای هیئت

دانشجویان  90برابر قبل از انقالب شده ،درحالیکه امکانات

علمی) و ویژگیهای طراحی یک نظام آموزشی و درنهایت تأیید

آموزشی متناسب با آن افزایش پیدا نکرده است .نتایج تحقیق

اثربخشی کمی و کیفی و قابلیت چنین ویژگیهای طراحی با

پاکاریان( )9969نشان میدهد ،با اصالح و بهبود وضعیت کمی

بهکارگیری مدل ساختاری تفسیری و تحلیل مسیر انجام شد.

و کیفی برنامههای آموزشی و پژوهشی دانشگاهی میتوان

کوزهچیان در سال  ،9910در تحقیقی با عنوان «بررسی کمی و

کیفیت این خدمات را در دانشگاهها افزایش داد .نظام آموزش

کیفی وضعیت آموزش رشتۀ تربیت بدنی در دانشکدههای تربیت

عالی ،عهدهدار وظایف و مسئولیتهای مهمی در زمینۀ رشد و

بدنی کشور» ،نتیجه گرفت که  29/5درصد از دانشجویان رشتۀ

توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و تربیتی جوامع

تربیت بدنی درمورد شیوۀ تدریس مدرسان نظر منفی دارند،

است .در کشور ما نیز آموزش عالی ،وظیفۀ مهم تربیت نیروی

بنابراین از نظر دانشجویان ،شیوۀ تدریس مدرسان در حد

انسانی متخصص موردنیاز بخشهای مختلف را برای تأمین

مطلوبی نیست؛  91/2درصد از دانشجویان تربیت بدنی از رشتۀ

خودکفایی در علوم و فنون ،صنعت ،کشاورزی ... ،برعهده دارد.

تحصیلی خود راضیاند ،لذا میتوان نتیجه گرفت که رضایت

نگاهی به روند تحوالت جاری نظام آموزش عالی ،حاکی از آن

دانشجویان از رشتۀ تحصیلی در حد مطلوبی است؛  99درصد

است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی

دانشجویان دربارۀ نحوۀ ارزشیابی مدرسان از فعالیتهای علمی

و تنگناهای مالی ،به حفظ ،بهبود و ارتقای کیفیت هم

و عملی آنان نظر مثبت و  69درصد نظر منفی دارند .براساس

بپردازد(هاشمی گلپایگانی .)9919(،شواهد گوناگون نیز داللت

یافتههای این تحقیق ،از نظر جامعۀ موردمطالعه ،نحوۀ استفادۀ

بر آن دارد که این نظام درصورتی از عهدۀ وظایف و اهداف خود

استادان این رشته از مهارتهای تدریس نسبتاً مطلوب است:

برمیآید که ازنظر کیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد

درمجموع 29 ،درصد دانشجویان از مهارتهای تدریس استادان

(کبریایی و رودباری.)9919 ،

رضایت داشتهاند .از نظر جامعۀ مورد بررسی (یعنی هر دو گروه
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دانشجویان دانشگاههای دولتی و آزاد اسالمی) ،وضعیت امکانات

تربیت بدنی ابراز نارضایتی کرده 15/2 ،درصد تطابق برنامههای

مالی و تجهیزات پژوهشی مطلوب نیست :یافتهها نشان داد که

آموزشی با اهداف آن را مطلوب و  91درصد نامطلوب توصیف

 66درصد مدرسان و  21درصد دانشجویان ،تجهیزات

کردهاند.

کمکآموزشی دانشگاههای خود را با تعداد دانشجویان متناسب

مشرفجوادی( ،)9999وضعیت و اهداف رشتۀ تربیت بدنی

نمیدانند .همچنین ،یافتهها نشان داد که میزان هماهنگی

چند دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی منتخب جهان و ایران

برنامههای آموزشی این دوره با اهداف آن از دیدگاه دانشجویان

را در مقاطع مختلف دانشگاهی توصیف و آنها را با هم مقایسه

نسبتاً مطلوب است .براساس یافتههای تحقیق ،عالقه و انگیزۀ

کرده است .نتایج این تحقیق نشان داد که  99درصد مدرسان با

دانشجویان موردمطالعه در هر دو گروه دانشگاههای دولتی و

افزایش گرایشهای رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی در دورۀ

آزاد اسالمی به رشتۀ تحصیلی خود نسبتاً مطلوب است؛ و در هر

کارشناسی ارشد موافق و  1درصد مخالف بوده و  59درصد

دو گروه ،دانشجویان دانشگاههای موردمطالعه افزودن دروس

نظری نداشتهاند .اسماعیلی( ،)9991در بررسی ویژگیهای

عملی به این مقطع را ضروری میدانند.

تدریس مدرسان رشتۀ تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد از

نجفآقایی( )9996در بررسی وضعیت آموزشی رشتۀ تربیت

دیدگاه دانشجویان ،به این نتایج دست یافت :میزان مشارکت

بدنی مقطع کارشناسی دانشگاههای کشور بیان داشت که 91

دانشجویان در فعالیتهای آموزشی و تدریس در رشتۀ مدیریت

درصد دانشجویان معلومات و توجه مدرسان را به دروس نظری

ورزشی مطلوب ،فلسفۀ تربیت بدنی و یادگیری حرکتی متوسط

زیاد 91/2 ،درصد متوسط ،و  99/2درصد کم دانستهاند؛ از

متمایل به مطلوب ،و رشد و تکامل حرکتی و فیزیولوژی و

مجموع دانشجویان 99/2 ،درصد معتقد بودند استادان ،در

بیومکانیک ورزشی متوسط متمایل به نامطلوب بوده است؛

تدریس خود ،از اطالعات علمی و جدید درحد زیاد 22/6 ،درصد

درمورد میزان استفاده از طرح درس و برنامهریزی مدرسان در

تاحدودی و  59/9درصد به مقدار کم استفاده میکنند؛ 95/9

تدریس دانشجویان ،توانایی مدرسان فلسفۀ تربیت بدنی و رشد و

درصد دانشجویان ،برخورداری دانشکدههای تربیت بدنی از

تکامل حرکتی نامطلوب ،مدرسان مدیریت ورزشی مطلوب،

تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی را زیاد 59/9 ،درصد تاحدودی

مدرسان یادگیری حرکتی متوسط متمایل به مناسب و مدرسان

و  99/6درصد کم توصیف کردهاند؛  99درصد دانشجویان اعتقاد

فیزیولوژی متوسط متمایل به نامناسب بوده است .بررسی

داشتهاند که مدرسان در ابتدای دورۀ آموزش نظری ،ارزشیابی

نظرهای دانشجویان نشان میدهد که مدرسان دانشجویان را در

الزم را از فعالیتهای آموزشی بهعمل میآورند؛  21/2درصد

حد متوسط با هر درس آشنا کردهاند .دانشجویان دربارۀ میزان

دانشجویان دربارۀ شیوۀ تدریس مدرسان در آموزشهای نظری و

مناسببودن شیوههای ارزشیابی مدرسان نظر مطلوبی نداشتهاند

عملی نظر مثبت و  99/2درصد نظر منفی داشتهاند؛  12/9درصد

و روش ارزیابی مدرسان فلسفۀ تربیت بدنی را نامناسب توصیف

دانشجویان از رشتۀ تحصیلی خود راضی و  99/9درصد ناراضی

کردهاند .به اعتقاد دانشجویان ،مدرسان مقررات آموزشی را

بودهاند؛ 99درصد از نحوۀ ارزشیابی از فعالیتهای علمی و عملی

تاحدودی رعایت میکنند ،میزان دوستی و صمیمیت آنها با

راضی و  69درصد ناراضی بودهاند؛ اکثریت دانشجویان از

دانشجویان مطلوب است ،وقت کافی خارج از کالس درس

وضعیت تأسیسات و تجهیزات آموزشی ورزشی دانشکدههای

دراختیار دانشجویان قرار نمیدهند و از روشهای کامالً مناسبی
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در تدریس استفاده نمیکنند :مدرسان تقریباً از وسایل

دندانپزشکی ،افزایش امکانات و تجهیزات و فراهمکردن

کمکآموزشی استفاده نمیکنند.

امکانات و تسهیالت الزم برای دانشجویان و استادان در این

صابونچی(  )9999در تحقیقی با عنوان «بررسی کمی و

محیطها ضروری است (.مجابی)9919 ،

کیفی وضعیت آموزشی و پژوهشی دورههای کارشناسی ارشد

دلآرام( ،)9919جهت بررسی وضعیت آموزشی بالینی از

تربیت بدنی از دیدگاه دانشجویان این مقطع» ،به این نتایج

دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی

رسید 91 :درصد دانشجویان جامعۀ موردمطالعه دربارۀ

شهرکرد ،نظر  999نفر از دانشجویان را دربارۀ وضعیت موجود

مهارتهای تدریس استادان خود نظر مثبت و  50در صد نظر

جویا شد و از این طریق نقاط قوت و ضعف وضعیت آموزش

منفی دارند ،درنتیجه از نظر دانشجویان موردمطالعه ،مهارتهای

بالینی را شناسایی کرد .یافتهها حاکی از آن بودهاند که مهمترین

تدریس استادان نسبتاً مطلوب است؛  61درصد دانشجویان

نقاط قوت آموزشی بالینی عبارت بودند از :برخورد مناسب مربی

امکانات پژوهشی دانشگاههای خود را ناکافی ارزیابی کردند ،لذا

با دانشجو ،حضور بهموقع مربی و دانشجو در بخش ،رعایت

میتوان گفت که امکانات پژوهشی دانشگاههای مجری از نظر

پیشنیازهای دروس کارآموزی و نیز مراحل آموزش بالینی،

جامعۀ موردمطالعه مطلوب نیست؛  99درصد دانشجویان جامعۀ

حمایت کامل مربی از دانشجو ،نظارت کافی بر روند آموزش

موردمطالعه امکانات کمکآموزشی دانشگاهیان را کافی و 99

بالینی؛ و مهمترین نقاط ضعف آموزش بالینی بهترتیب عبارت

درصد ناکافی دانستند؛ 56درصد دانشجویان برنامههای آموزشی

بودند از :عدم استفاده از وسایل کمکآموزشی در محیط بالینی،

این مقطع را با اهداف آن هماهنگ و  59درصد ناهماهنگ

نبودِ امکانات رفاهی ،عدم ارزشیابی مربی بالینی توسط دانشجو،

ارزیابی کردند ،بنابراین میتوان گفت هماهنگی برنامههای

و ناهماهنگی دروس نظری و کارآموزی .درمجموع ،دانشجویان

آموزشی با اهداف آنها نسبتاً مطلوب است؛  91درصد دانشجویان

بیشترِ موضوعات مطرحشده در حیطههای اهداف آموزشی و

عالقه و انگیزه به رشتۀ تحصیلی خود را مثبت و 59درصد کم و

مربی را تأیید کردند؛ اما درمورد محیط آموزشی و نظارت و

خیلی کم دانستند ،لذا میتوان گفت عالقه و انگیزۀ دانشجویان

ارزشیابی ،وضعیت چندان مطلوب نبود و درمورد برخورد با

موردمطالعه به رشتۀ تحصیلی خود نسبتاً مطلوب است.

دانشجو نیز در بعضی موضوعات مشکالتی وجود داشت .از نظر

در بررسی وضعیت آموزش بالینی رشتۀ دندانپزشکی از
دیدگاه استادان و دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

دانشجویان ،بهبود امکانات و تجهیزات محیط بالینی و بازنگری
ابزارها و فرایندهای ارزشیابی ضروری بوده است.

قزوین ،از  60دانشجو و  59عضو هیئت علمی تحقیق شد.

عزیزی( )9912در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش

یافتهها نشان داد 99/9 :درصد دانشجویان ،نحوۀ برنامهریزی

دانشگاهها ،تأملی بر نظر دانشجویان دربارۀ چالشها و

واحدهای عملی را متوسط و  69/9درصد ،شرکت در بحثهای

نارساییهای علوم انسانی و راهبردهای توسعۀ کیفی آن داشته و

گروهی بخشها را ضعیف توصیف کردهاند؛  20درصد استادان،

به این نتیجه رسیده است که میزان رضایت دانشجویان از

برنامهریزی واحدهای عملی را خوب و  96درصد فعالیتهای

رشتههای خود بهلحاظ ماهیت و جایگاه علمی و رضایت آنان از

داخل بخش دانشجویان را ضعیف توصیف کردهاند .با توجه به

مدیریت ،نحوه و کیفیت عرضۀ این رشتهها در مراکز دانشگاهی

یافتهها ،پژوهشگر عنوان کرده که بازنگری آموزش بالینی

-که درنتیجۀ آن ،درواقع کیفیت در کلیۀ نهادها ،عوامل و
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فرایندهای آموزشی و یادگیری ازجمله برنامههای درسی و

دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،دیدگاه  96نفر از دانشجویان ترم

محتوای دروس ،مهارتهای حرفهای استادان ،منابع و تسهیالت

سوم و پنجم مقطع کاردانی مامایی این دانشگاه را جویا شدند .با

آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی و سایر خدمات موردنیاز

توجه به یافتهها ،اکثر دانشجویان امکانات آموزشی بیمارستانها

دانشجویان ارزیابی میشود -در سطح مطلوب نبوده است.

را متوسط توصیف کردهاند اما بعضی از امکانات مانند تعداد

زوارقی( )9916در بررسی نگرش دانشجویان تحصیالت

کمدهایی که در بیمارستان دراختیار دانشجویان قرار میگیرد(69/95

تکمیلی دانشگاه تبریز دربارۀ مفهوم دسترسی آزاد به متون علمی

درصد) ،محلی برای استراحت دانشجویان( 69/99درصد) و تنوع

نتیجه گرفت که در یازده مورد از  99مورد اسامی ،ازنظر میزان

بیماران برای آشنایی با موارد مختلف بیماری( 95/91درصد) را کم

آشنایی با خدمات و مفاهیم مرتبط با دسترسی آزاد ،بین

و خیلی کم دانستهاند.

گروههای مختلف آموزشی دانشگاه تبریز تفاوت معناداری وجود

قریشی( ،)9919در بررسی نگرش دانشجویان ،اعضای هیئت

دارد؛ ولی درکل ،میزان آشنایی دانشجویان تمامی گروههای

علمی و کارشناسان آموزش دربارۀ مالکهای ارزیابی عملکرد

آموزشی با این مفهوم اندک است .یافتههای پژوهش همچنین

آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) ،نتیجه گرفت:

نشان داد که تفاوت موجود بین گروههای مختلف آموزشی

دانشجویان ،اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزش،

دانشگاه تبریز ازنظر میزان استفاده از مجلههای الکترونیک

مالکهای ارزیابی عملکرد آموزشی قبل ،ضمن و پس از تدریس

رایگان ،معنادار است.

اعضای هیئت علمی را تأیید کردند .بین نظرهای اعضای هیئت

جعفر غفار( ،)9919در بررسی نگرش دانشجویان علوم

علمی دربارۀ مالکهای ارزیابی عملکرد آموزشی بهتفکیک گروه

تربیتی دانشگاه قم دربارۀ رشتۀ مدیریت و برنامهریزی آموزشی و

و سابقۀ تدریس ،تفاوت معناداری وجود داشت و فقط بهلحاظ

تأثیر امور دانشگاه بر آن ،نتیجه گرفت که باآنکه دانشجویان از

جنسیت و رتبۀ علمی ،تفاوت بین نظرها معنادار نبود .یافتهها

ماهیت و موجودیت رشتۀ تحصیلی خود دید روشنی بهدست

همچنین نشان داد بین نظرهای دانشجویان دربارۀ مالکهای

آوردهاند و درمورد آن چون و چرایی ندارند ،بعضی از مسائل و

ارزیابی عملکرد آموزشی بهتفکیک دوره و ترم گذراندهشده

مشکالت دانشگاه ،آنان را از فعالیت و کوشش مطلوب در

تفاوت معنادار نبود و فقط ازنظر رشتۀ تحصیلی ،تفاوت معناداری

راستای مسائل تحصیلی بازمیدارد و مسائل و مشکالت کمی و

بین آنها وجود داشت .با توجه به یافتههای بررسی ،بین نظرهای

کیفی که برسر راه آنان قرار گرفته ،مانع از پویایی و تالش آنان

کارشناسان آموزش دربارۀ مالکهای ارزیابی عملکرد آموزشی

در راه تولید علم و درنتیجه کارآیی آنها در این عرصه شده است.

بهتفکیک سابقۀ کار تفاوت معناداری وجود داشت و میانگین

بسیاری از دانشجویان معتقدند که اگر این مشکالت رفع شود،

نظرهای دانشجویان ،اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزش

بهتر میتوانند خود را نشان دهند .دانشجویان از خود و رشتۀ

دربارۀ مالکهای ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی

تحصیلی خود خرسندند اما مشکالت عدیده ای بر سر راهشان

تفاوت معنادار بود.

وجود دارد ،که باعث بروز وضعیت کنونی شده است.

در پژوهش محمدی( )9919با هدف بررسی وضعیت

امامقلی خوشهچین و همکاران( ،)9919در بررسی وضعیت

آموزشی بالینی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی ایران ،این

امکانات آموزشی بیمارستانها ازنظر دانشجویان مامایی در

نتایج بهدست آمد 10/9 :درصد دانشجویان ،وضعیت آموزشی را
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عوامل شادابي و نشاط دانشآموزان از نظر دانشآموزان دبیرستانهای استان ايالم

ضعیف و  22/6درصد عملکرد استادان را متوسط توصیف

تالش و فعالیت بیشتر اعضای گروه و مسئوالن ذیربط درجهت

کردهاند؛  96/9درصد دانشجویان از نبودِ برنامهریزی آموزشی

بهبود و ارتقای وضعیت این گروه آموزشی حکایت داشته است.

ناراضی بودهاند؛  69/9درصد مدیریت و برنامهریزی آموزشی را

خواجهآزاد( )9911در ارزیابی کیفیت آموزش پزشکی عمومی

متوسط و  29/2درصد محیط و فضاهای آموزشی بالینی در

دانشگاه علوم پزشکی بقیۀاهلل(عج) براساس استانداردهای ملی و

دانشگاه علوم پزشکی را ضعیف گزارش کردهاند .درمجموع،

جهانی از دیدگاه استادان و دانشجویان پزشکی عمومی نشان داد

دانشجویان معتقد بودند برای بهبود وضعیت آموزش بالینی باید

که از نظر استادان دانشکدۀ پزشکی ،کیفیت آموزش پزشکی

امکانات و تجهیزات محیطی تأمین شود و در ابزارها و فرایند

عمومی دانشگاه بقیۀاهلل(عج) در این حوزهها در سطح مطلوب

ارزیابی بالینی بازنگری صورت گیرد؛ بهبود عملکرد استادان

(حداقل  )%60و از نظر دانشجویان ،وضعیت حوزههای رسالت و

آموزش بالینی هم میتواند در ارتقای وضعیت آموزشی این رشته

اهداف و مدیریت عالی و اجرایی در سطح متوسط ()%90 - %60

موثر و مفید باشد.

و در حوزههای برنامۀ آموزشی ،دانشجویان ،منابع آموزشی و

یزدانی( ،)9911در ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامۀ

ارزشیابی در سطح ضعیف ( )%50 - %90قرار داشته است.

درسی رشتۀ برنامهریزی درسی دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه

تحلیل حوزههای نهگانۀ استاندارد جهانی نشان داد که از نظر

شهید بهشتی ،نشان داد که کیفیت برنامۀ درسی رشتۀ

استادان ،کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه بقیۀاهلل(عج) در

برنامهریزی درسی در حد متوسط قرار دارد :از نظر دانشجویان،

«سطح پایه» قرار داشته است .هرچند دو حوزۀ رسالت و اهداف

عناصر هدف ،محتوا ،نقش معلم ،مواد و منابع و گروهبندی

و اعضای هیئت علمی و کارکنان در سطح «کیفیت» استاندارد

مطلوب نبودند و عناصر منطق ،زمان ،مکان ،فعالیتهای

جهانی بودند ،از نظر دانشجویان تمامی حوزههای فوق در سطح

یادگیری و ارزشیابی در حد متوسط قرار داشتند و از دید استادان،

«کمتر از پایه» (کمتر از  )%92ارزیابی شدند.

عناصر هدف ،منطق ،محتوا ،نقش معلم ،زمان ،فعالیتهای

عزیزی( ،)9911در پژوهشی جهت بررسی وضعیت آموزش

یادگیری و گروهبندی در حد متوسط و عناصر مکان ،مواد و

کارآفرینی در دانشگاههای دولتی شهر تهران و ارائۀ الگوی

منابع و ارزشیابی در حد مطلوب ارزشیابی شدند؛ مدیران و

آموزش کارآفرینی ،جنبههای مشاهدهپذیر و نیز جنبههای نهفتۀ

دانشآموختگان از برنامههای درسی رضایت داشتهاند و در این

پدیدههای آموزش کارآفرینی را زیرنظر قرار داد .یافتههای این

زمینه ،بین نظرهای مدیران و دانشآموختگان تفاوت معناداری

پژوهش نشان میدهد که نهادهای اصلی آموزش کارآفرینی

مشاهده نشد.

(محتوا ،روش ،مدرس ،ارزشیابی ،عوامل نهادی و فعالیتهای

خرسندی یامچی( ،)9911در ارزیابی درونی گروه آموزشی

گسترش) در دانشگاههای تهران ،برخالف دانشگاههای برتر

الکترونیک دانشکدۀ برق دانشگاه شهید بهشتی ،با رویکردی

امریکا ،هنوز در مراحل ابتدایی و اولیه قرار دارند؛ همچنین،

سیستمی ،وضعیت مؤلفههای عمده و اصلی دروندادی ،فرایندی

تفاوت ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان شرکتکننده در

و بروندادی را با هدف شناخت نکات قوت و ضعف گروه بررسی

کالسهای کارآفرینی با سایر دانشجویان(بهغیر از اعتقاد به

کرد .بهطور کلی ،در جمعبندی ،وضعیت گروه در تمامی عوامل

مرکز کنترل درونی) معنیدار نبوده است .لذا با توجه به مباحث

موردبررسی در سطح نسبتاً مطلوب قرار گرفت که از ضرورت

مطرحشده و با توجه به اهمیت و کارکرد آموزش در توسعه و
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اینکه دانشگاه پیام نور بزرگترین شبکۀ آموزش عالی دولتی
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يافتهها

کشور بهحساب میآید و درمیان دانشگاههای باز دنیا رتبۀ ششم

 29درصد از دانشجویان موردبررسی را زنان و  96/6درصد را

و در آسیا رتبۀ دوم را دارد ،در این مقاله ضمن بررسی و مرور

مردان دانشجو تشکیل دادهاند .بیشترین درصد دانشجویان در

پژوهشهای بهعملآمدۀ کوزهچیان ،نجفآقایی،

گروه سنی  52-90سال و کمترین درصد در گروه سنی  90سال

مشرفجوادی ،اسماعیلی ،صابونچی ،دلآرام-... ،که شرح آنها

و باالتر بودهاند؛  99/5درصد دانشجویان ،ورودی سال  11بوده و

رفت -نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور دربارۀ وضعیت

در ترم چهارم تحصیل میکردهاند؛  29درصد دانشجویان بهقصد

آموزشی و پژوهشی موجود در این دانشگاه بررسی شده است.

کسب دانش ،به تحصیالت عالیه در رشتۀ تربیت بدنی و علوم

نتایج

در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی دیدگاه

ورزشی روی آورده و از این عده  26/5درصد تاحدودی به اهداف

دانشجویان دورۀ کارشناسی تربیت بدنی دربارۀ وضعیت آموزشی

موردنظر خود دست یافتهاند 92/1 .درصد دانشجویان معتقدند برای

و پژوهشی دانشگاه پیام نور -که یکی از بزرگترین شبکههای

آموزشهای جنبی در دانشگاه ،امکانات الزم وجود دارد.

دانشگاهی کشور است و در توسعۀ نیروی انسانی در علوم انسانی،
بهویژه تربیت بدنی ،نقشی اساسی دارد  ،به سؤاالت فوق در دورۀ

پاسخگويي محتوای دروس به نیازهای تخصصي و

کارشناسی ارشد تربیت بدنی این دانشگاه پاسخ داده شود.

انطباق با يافتههای علمي
جدول  .0نگرش دانشجويان دربارۀ عوامل مؤثر در انطباق محتوای
دروس با نیازهای تخصصي و يافتههای علمي

روششناسي تحقیق
ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه بوده است که براساس

شاخص

رتبه

بررسی پژوهشهای مرتبط با شاخصهای ارزیابی کیفیت در

انطباق محتوای دروس با اهداف

5/19

آموزش عالی تنظیم شده بود .روایی پرسشنامهها ازطریق

تناسب بین اهداف دروس و تکالیف کالسی

9/59

محاسبۀ آلفای کرونباخ پرسشنامههای تکمیلشدۀ  90نفر از

مستندبودن محتوای دروس

9/91

دانشجویان عضو جامعۀ موردنظر و  2نفر از استادان دکتری

مبتنیبودن محتوای دروس بر یافتههای جدید علمی

9/9

رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش مدیریت ورزشی

مبتنیبودن محتوای دروس ارائهشده بر نیازهای تخصصی

ارزیابی شد و اصالحات پیشنهادی در پرسشنامههای تنظیمی

دانشجویان

اولیه بهانجام رسید .جامعۀ آماری شامل دانشجویان کارشناسی

تکرار مطالب درسی دورههای ماقبل تحصیلی در محتوای

ارشد رشتۀ تربیت بدنی در نیمسال دوم سال تحصیلی – 11
 999 ،9919نفر براساس سایت دانشگاه پیام نور ،است که در

دروس ارائهشده
تکرار متن کتاب درسی در محتوای دروس ارائهشده
پاسخگویی آموختههای دانشجویان به نیازهای پژوهشی

این پژوهش(براساس جدول مورگان) ،از  969دانشجو بهعنوان

ورزش کشور

نمونه نظرسنجی و برای تحلیل دادهها ،از نرمافزار  SPSS.16و

جمع

از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی 9استفاده شده است.

9/96
9/59
9/59
9/16
9/99

1. Reliability
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از نظر دانشجویان ،رتبۀ کلیۀ عوامل مؤثر در انطباق محتوای

دانشجویان مهارت استتادان دورۀ کارشناستی ارشتد تربیتت

دروس با یافتههای علمی و نیز پاسخگویی محتوای دروس به

بدنی در مجمتوع عوامتل اثرگتذار بتر ایتن شتاخص را متوستط

نیازهای تخصصی تقریباً در حد متوسط بوده است؛ و دانشجویان

توصیف کردهاند .در این میان ،ترتیب رتبۀ عوامل از باالترین بته

فقط به میزان پاسخگویی آموختههای خود به نیازهای پژوهشی

پایین ترین از نظر دانشجویان از این قرار بوده است :صرف زمتان

کشور رتبۀ باالتر از متوسط دادهاند .درمجموع ،میزان انطباق

کالس به مسائل حاشیهای و ختارج از موضتوعات اصتلی درس،

محتوای دروس ارائهشده با یافتههای علمی و پاسخگویی مطالب با

قائل شتدن تبعتیض بتین دانشتجویان توستط استتادان ،تشتویق

نیازهای تخصصی دانشجویان در حد متوسط بوده است .ازمیان

دانشجویان به همکاریهای گروهتی در فعالیتتهتای آموزشتی،

عوامل مؤثر در این شاخص ،کمترین رتبه به میزان انطباق محتوای

تناسب مدیریت کالسی با فعالیتت هتای یتادگیری دانشتجویان،

مطالب ارائهشده با اهداف دروس مربوط بوده که درمیان سایر عوامل،

تسلط استادان در پاستخگویی بته ستؤاالت دانشتجویان ،ایجتاد

رتبهای پایینتر از حد متوسط از نظر دانشجویان کسب کرده است.

چالش های علمی درنتیجتۀ متدیریت کالستی استتادان .درکتل،
دانشجویان مهارت استادان دورۀ کارشناسی ارشد تربیت بتدنی را

مهارت استادان
جدول  . 2نگرش دانشجويان دربارۀ عوامل مؤثر در مهارت های
استادان

شاخص

رتبه

اطالعرسانی استادان درخصوص طرح درس در ابتدای دوره
سوقدادن دانشجویان به تفکر دربارۀ موضوعات درسی

9/95
9/99

سازگاری روشهای تدریس استادان با نیازهای علمی دانشجویان

9/51

صرف زمان کالس به مسائل حاشیهای و خارج از موضوع درسی

9/69

تشویق دانشجویان به مشارکت در فعالیتهای گروهی آموزشی

9/29

تشویق دانشجویان به مشارکت در فعالیتهای گروهی پژوهشی
تشویق دانشجویان به مشارکت در بحثهای کالسی
تالش استادان در خالصهکردن مطالب مهم درسی در هر جلسه
لحاظکردن مطالب و مباحث مهم کالسی در آزمون نهایی
میزان ارزیابی اولیه از تواناییهای علمی دانشجویان
برگزاری منظم امتحانات میانترم
توانایی استادان در ایجاد جو مثبت و تعاملی بین خود و
دانشجویان
تناسب مدیریت کالسی با فعالیتهای یادگیری دانشجویان
قائلشدن تبعیض بین دانشجویان
تسلط استادان در پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان
آمادگیهای الزم علمی استادان برای حضور در کالس درس
ایجاد چالشهای علمی مربوط به موضوع درس با مدیریت
کالسی
جمع

9/51
9/06
9/02
5/19
5/99
9/91
9/09
9/29
9/69
9/29
9/91
9/26
9/59

در مجموع عوامل اثرگتذار بتر ایتن شتاخص ،متوستط توصتیف
کردهاند
وجود وسايل و امکانات کمکآموزشي
جدول  .3اولويت نگرش دانشجويان دربارۀ میزان وجود وسايل
کمکآموزشي

سؤال
برای انجام فعالیتهای کالسی ،تا چه حد به تجهیزاتی مانند کامپیوتر
و ...دسترسی دارید؟
فضای کالس و وسایل آموزشی و کمکآموزشی موجود در آن(
تختهسیاه ،صندلی ،وایتبرد ،)...،تا چه حد امکان بهرهبرداری
چندمنظوره از آن را میسر میسازد؟
تا چه حد به نرمافزارها و سختافزارهای موردنیاز درسی در محل
تحصیل خود دسترسی دارید؟
تا چه حد برای انجام فعالیتهای پژوهشی خود بهصورت سریع به
اینترنت دسترسی دارید؟

رتبه
9/19

9/05
9/16
9/99

برای فعالیتهای پژوهشی خود ،تا چه حد به تجهیزات فنی مرتبط با
رشتۀ خود دسترسی دارید؟

9/99

تا چه حد به نرمافزارها و سختافزارهای مناسب و موردنیاز
فعالیتهای پژوهشی خود در محل تحصیالت دسترسی دارید؟

9/99

جمع

9/69
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دانشجویان میزان وجود وسایل کمکآموزشی در دورۀ
کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه را زیاد توصیف کردهاند .در
این میان ،باالترین رتبه به قابلیت بهرهبرداری از فضا ،کالس و
وسایل کمک آموزشی موجود و پایین ترین رتبه به دسترسی
به اینترنت پرسرعت برای انجام فعالیت های پژوهشی
دانشجویان مربوط بوده است .درکل ،دانشجویان وضعیت
دانشکده و فضای کالس ها را درمجموع عوامل موردبررسی
مطلوب توصیف کرده اند
نگرش دانشجويان دربارۀ وضعیت دانشکدهها و
فضای کالسهای آموزشي
جدول  .2اولويت نگرش دانشجويان دربارۀ وضعیت دانشکدهها و
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به وضعیت معماری دانشکده و تناسب آن با فعالیتهای یادگیری
دانشجویان مربوط بوده است.
وضعیت رفتار و منش کارکنان با دانشجويان
جدول  .2نگرش دانشجويان دربارۀ رفتار و منش کارکنان در رابطه با
الگوسازی علمي

سؤال
تا چه حد در محیط دانشگاهی به نمادهایی که انگیزههای علمی ت
پژوهشی شما را تقویت میکنند ،برخورد میکنید؟
رفتار و منش استادان شما ،تا چه حد الگوی مؤثر علمی ت پژوهشی
را برای شما مطرح میکند؟
رفتار و منش کارکنان (غیر هیئت علمی) با دانشجویان تا چه حد
متناسب است؟
جمع

رتبه
5/19
9
9/09
5/99

فضای کالسهای آموزشي

شاخص
عایقبندی کالسها ،بهمنظور جلوگیری از سرو صدا ،تا چه حد
رضایتبخش است؟
چیدن صندلیها ،تا چه حد در برقراری ارتباط در کالس درس تسهیل
ایجاد میکند؟
اندازۀ کالسها را برای فعالیت یادگیری خود ،تا چه حد مطلوب
ارزیابی میکنید؟
نور کالسها را تا چه حد برای فعالیت یادگیری خود مناسب ارزیابی
میکنید؟
معماری دانشکدۀ شما ،تا چه حد دربرگیرندۀ ویژگیهای علمی
پژوهشی یک مرکز آموزشی و پژوهشی است؟
سیستم گرمایشی ،خنککننده و تهویۀ کالسها را تا چه حد برای
فعالیت یادگیری خود مناسب ارزیابی میکنید؟
جمع

رتبه
9/65

جدول  2نشان میدهد که به اعتقاد دانشجویان موردبررسی،
رفتار و منش کارکنان در رابطه با الگوسازی علمی تاحدودی
تأثیرگذار بوده است .در این میان ،کمترین امتیاز به عامل«وجود

9/69

و تأثیر نمادهای فیزیکی و غیرفیزیکی که میتواند انگیزههای

9/99

علمی ت پژوهشی را تقویت کند» و باالترین امتیاز به رفتار و

9/56

منش کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه مربوط بوده است.
درمجموع ،دانشجویان تأثیرگذاری هر یک از عوامل را متوسط و

9/99

رفتار و منش کارکنان را مطلوب توصیف کردهاند.

9 /9

وضعیت پژوهشي

9 /9

جدول  9نشان میدهد که دانشجویان وضعیت دانشکده و
فضای کالسها را در مجموع عوامل موردبررسی متوسط
توصیف کردهاند .درمیان عوامل تأثیرگذار در وضعیت دانشکده و

جدول  .6نگرش دانشجويان دربارۀ وضعیت فعالیتهای پژوهشي دانشگاه

سؤال
آموختههای شما در دانشگاه تا چه حد میتواند پاسخگوی
نیازهای پژوهشی بخش ورزش کشور باشد؟
تا چه حد عالقهمندید تحقیقات شما با محیطهای ورزشی
مرتبط باشد؟
جمع

رتبه
5/99
9/11
9/09

فضاهای کالسهای درس ،بیشترین رتبه به تأثیر چیدمان
صندلیها در تسهیل برقراری ارتباطات در کالس درس و

جدول  6نشان میدهد که به اعتقاد دانشجویان ،وضعیت

عایقبندی کالسها برای جلوگیری از سرو صدا و کمترین رتبه

پژوهشی دانشگاه در مجموع عوامل اثرگذار متوسط است .در این
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میان ،دانشجویان به اجرای تحقیقات خود در محیطهای ورزشی

آموزش در دانشگاه آزاد اسالمی کازرون ،ترکیانتبار( )9919در

عالقۀ زیادی ابراز کردهاند ولی معتقدند آموختههای دانشگاهی

بررسی وضعیت رشتۀ کتابداری و اطالعرسانی ،محمدی و

آنان در رفع نیازهای پژوهشی ورزش کشور تأثیر چندانی ندارد.

همکاران()9919در بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشگاه علوم

درمجموع ،دانشجویان وضعیت پژوهشی دانشگاه را متوسط

پزشکی ایران ،خواجهآزاده( )9911در بررسی کیفیت آموزش

توصیف کردهاند.

پزشکی عمومی ،عزیزی( )9911در بررسی وضعیت آموزش
کارآفرینی در دانشگاهها -که وضعیت آموزشی را پایین و ضعیف

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت انطباق محتوای
دروس با اهداف دوره نسبتاً نامطلوب ،تناسب بین اهداف و

توصیف کردهاند -همخوانی ندارد .شاید بتوان دلیل این
ناهمخوانی را با نوع رشتۀ تحصیلی ،گروه تحصیلی و دانشگاه
موردبررسی مرتبط دانست.

تکالیف کالسی ،مستندبودن محتوای دروس ،مبتنیبودن

نتایج تحقیق حاکی از آن است که دانشجویان مهارت

محتوای دروس بر یافتههای علمی روز و مبتنیبودن محتوی

استادان دورۀ کارشناسی ارشد تربیت بدنی را در مجموع عوامل

دروس بر نیازهای تخصصی دانشجویان تاحدودی مطلوب بوده

اثرگذار بر این شاخص ،متوسط(نسبتاً خوب) توصیف کردهاند.

است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میزان پاسخگویی

این نتیجه با تحقیق کوزهچیان( ،)9999نجفآقایی(،)9996

محتوای دروس دورۀ کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام

اسماعیلی( ،)9991صابونچی( -)9999که در تحقیقات خود در

نور با نیازهای تخصصی دانشجویان و میزان انطباق آن با

تربیت بدنی ،مهارت استادان را در حد نسبتاً مطلوب ارزیابی

یافتههای علمی نسبتاً مطلوب بوده است .نتایج این تحقیق در

کردهاند -همخوانی دارد اما با نتیجۀ تحقیق عزیزی( )9912در

این خصوص با نتیجۀ تحقیق صابونچی ( -)9999که وضعیت

بررسی مهارت استادان علوم انسانی دانشگاهها ،عزیزی()9911

کمی و کیفی آموزش و پژوهش دورههای کارشناسی ارشد در

در بررسی وضعیت آموزش کارآفرینی ،و خواجهآزاد( )9990در

دانشگاههای کشور را بررسی کرده است -و تحقیق

بررسی وضعیت آموزش در دانشگاه آزاد اسالمی کازرون -که

نجفآقایی( )9996و کوزهچیان( )9999و صابونچی ( -)9999که

مهارت استادان را ضعیف و پایینتر از حد انتظار اعالم کردهاند -

وضعیت آموزشی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت

همخوانی ندارد .شاید بتوان دلیل این ناهمخوانی را در نوع

بدنی دانشگاهها را بررسی کردهاند -و با نتیجۀ تحقیق یزدانی

دانشگاهها ازنظر دولتی و آزاد و یا رشتۀ موردبررسی مرتبط دانست.

( -)9911که کیفیت برنامههای درسی برنامه در دورۀ کارشناسی

نتایج تحقیق همچنین داللت بر آن داشت که دانشجویان

ارشد برنامهریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی را بررسی کرده

مهارت استادان را در لحاظکردن مطالب و مباحث مهم کالسی

است -همخوانی دارد؛ اما با نتیجۀ تحقیق عزیزی(- )9912که

در آزمون نهایی و ارزیابی اولیه از تواناییهای علمی دانشجویان

در تحقیق خود ،وضعیت کمی و کیفی آموزش و پژوهش در

پایینتر از حد متوسط توصیف کردهاند .این نتیجه با تحقیق

رشتۀ علوم انسانی در دانشگاههای کشور را بررسی و نتیجه

اسماعیلی( )9991در بررسی ویژگیهای تدریس استادان دورۀ

گرفته که برنامههای درسی و محتوای دروس نامطلوب بوده

کارشناسی ارشد ،دلآرام( )9919در بررسی وضعیت آموزش

است -و با تحقیقات خواجهزاده ( )9990در بررسی وضعیت

بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی ،عزیزی( )9912در بررسی
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وضعیت آموزش و پژوهش در رشتۀ علوم انسانی دانشگاهها،

دانشجویان معتقدند وضعیت پژوهشی دانشگاه در مجموع

محمدی و همکاران( )9919در بررسی امکانات آموزشی

عوامل اثرگذار متوسط (نسبتاً مطلوب) است .در این میان ،اگرچه

بیمارستانها ،خواجهآزاد( )9911در بررسی کیفیت آموزش

دانشجویان به اجرای تحقیقات خود در محیطهای ورزشی عالقه

پزشکی عمومی ،و عزیزی( )9911در بررسی وضعیت آموزش

دارند ،معتقدند که آموختههای دانشگاهی آنان در رفع نیازهای

کارآفرینی -که نگاه تبعیضآمیز به دانشجویان و نیز وجود فرایند

پژوهشی ورزش کشور تأثیر چندانی ندارد .دانشجویان گفتهاند که

نامناسب ارزیابی را گزارش کردهاند -همخوانی دارد اما با نتیجۀ

برای انجام فعالیتهای پژوهشی خود تاحدودی به تجهیزات فنی

تحقیق نجفآقایی( )9996و یزدانی ( -)9911که نحوۀ ارزیابی

موردنیاز و اینترنت پرسرعت دسترسی دارند .این نتیجه با تحقیق

پایایی را مطلوب گزارش کردهاند -همخوانی ندارد.

صابونچی( -)9999که در تحقیق خود ،بررسی امکانات پژوهشی

نتایج تحقیق نشان داد که دانشجویان وسایل کمکآموزشی
موجود در دورۀ کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه را مطلوب
میدانند.

را از دیدگاه استادان بررسی کرده است -همخوانی ندارد.
با توجه به بررسی یافتهها و مقایسۀ آن با نتایج تحقیقات
مشابه ،میتوان گفت در دانشگاه پیام نور -که در دانشگاههای

این نتیجه با تحقیق نجفآقایی( ،)9996صابونچی(،)9999

باز آسیا ،رتبۀ قابلتأملی دارد -وضعیت آموزش و پژوهش نسبتاً

امامقلی خوشهچین و همکاران( -)9919که امکانات آموزشی و

مطلوب است .اما بااینکه این دانشگاه در مقایسه با تحقیقات

لوازم کمکآموزشی را مطلوب توصیف کردهاند -همخوانی دارد

دیگر ،بهویژه در مقایسه با سایر رشتهها و بهخصوص آموزش

اما با نتیجۀ تحقیقات کوزهچیان( ،)9999مجابی( ،)9919دلآرام

بالینی و علوم پزشکی ،وضعیت بهتری دارد ،بهنظر میرسد

( ،)9919عزیزی ( ،)9912و خواجهزاده( -)9990که امکانات

بازنگری در محتوای آموزشی ،برنامههای درسی ،فرایند ارزشیابی

آموزشی را ضعیف و نامطلوب توصیف کردهاند -همخوانی ندارد.

توسط استادان ،بهکارگیری و گزینش استادان ،رفتار کارکنان غیر

دلیل این ناهمخوانی را میتوان با این نکته که اغلب تحقیقات

هیئت علمی دانشگاه ،ایجاد انگیزه در دانشجویان و بهرهمندی از

انجامشده در زمینۀ آموزشهای بالینی و یا پزشکی عمومی بوده

یافتههای علمی روز دنیا در تدوین سرفصلها و دروس ،ازجمله

است ،مرتبط دانست.

نکات ضروری است که مدیران و مسئوالن این دانشگاه باید

در این تحقیق ،دانشجویان وضعیت دانشکده و فضای

بیش از پیش به آن توجه کنند.

کالسها را متوسط ( نسبتاً مطلوب) توصیف کردهاند .در این

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق و بحث و بررسیهای

میان ،معماری و وضعیت ساختمان دانشکده از نظر دانشجویان

انجامشده دربارۀ آن نتایج ،پیشنهادهای اجرایی و کاربردی زیر

کمتر مطلوب بوده است .نتیجۀ این تحقیق با تحقیق

به مسئوالن برگزاری دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ تربیت بدنی

کوزهچیان( )9999همخوانی دارد ولی با نتیجۀ تحقیقات کبریایی

دانشگاه پیام نور ارائه میشود:

و رودباری( ،)9919دلآرام( ،)9919محمدی و همکاران(،)9919

تت با توجه به انگیزۀ دانشجویان برای ادامۀ تحصیل و کسب

و خواجهزاده(- )9990که وضعیت فضاهای آموزشی و بهویژه

دانش ،پیشنهاد میشود مدیران آموزشی دانشگاه در تدوین

ساختمان دانشکده را ضعیف توصیف کردهاند  -همخوانی ندارد.

محتوای دروس بیش از پیش به نیازهای تخصصی دانشجویان و
اهداف دوره توجه کنند.

عوامل شادابي و نشاط دانشآموزان از نظر دانشآموزان دبیرستانهای استان ايالم
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تت بااینکه دانشجویان مهارتهای استادان را نسبتاً مطلوب
توصیف کردهاند ،مهارت آنان را در ارزشیابی اولیه و پایانی
پایینتر از حد متوسط دانستهاند؛ لذا پیشنهاد میشود استادان در

پزشکی زنجان» ،مجلۀ توسعۀ آموزش در علوم پزشکی زنجان،
دورۀ  ،9شمارۀ  ،9پاییز و زمستان ،19ص.29-60
برهانمجابی ،کتایون« .9919 .بررسی وضعیت آموزش بالینی رشتۀ
دندانپزشکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه

روشهای تدریس خود بازنگری کنند و از روشهای استاندارد

علوم پزشکی قزوین» ،مجلۀ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

ارزیابی بهره بگیرند.

درمانی قزوین ،ش .55

تت از آنجا که دانشجویان معتقدند معماری دانشکده میتواند
در ایجاد انگیزه در آنان مؤثر باشد ،پیشنهاد میشود مسئوالن به
بهبود وضعیت ظاهری دانشکدهها اهتمام ورزند.

بهروزی ،محمد« .9919 .ارزیابی دورۀ ضمنخدمت خانواده» ،فصلنامۀ
کتابداری و اطالعرسانی ،شمارۀ سوم ،مجلد .99
پاکاریان ،سعید .9969 .بررسی عوامل افزایش کیفیت آموزشی در دانشگاه
اصفهان و پیشنهاداتی برای بهبود آن(پایاننامۀ کارشناسی ارشد
علوم تربیتی) ،دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.

تت با توجه به اینکه دانشجویان رفتار و منش کارکنان غیر

ترکیانتبار ،منصور« .9919 .بررسی وضعیت رشتۀ کتابداری و اطالعرسانی

هیئت علمی دانشگاه را در سطحی پایینتر از متوسط توصیف

در نظام آموزش عالی کشور از دیدگاه اعضای هیئت

کردهاند و با توجه به تأثیر این رفتار در الگوسازی علمی ت

علمی» ،فصلنامۀ کتابداری و اطالعرسانی ،شمارۀ چهارم ،مجلد

پژوهشی ،پیشنهاد میشود برای آموزش کارکنان جهت رفتار

.99

صحیح در محیطهای آموزشی و پژوهشی ،دورههای ویژهای در
دستور کار مسئوالن دانشگاه قرار گیرد.
تت با توجه به عالقۀ زیاد دانشجویان به انجام تحقیق در
محیطهای ورزشی و با توجه به نگرش دانشجویان در این باره
که آموختههای آنان در رفع نیاز پژوهشی بخش ورزش کشور

جعفر غفار ،جواد .9919 .بررسی نگرش دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه
قم نسبت به رشتۀ مدیریت و برنامهریزی آموزشی و تأثیر امور
دانشگاه بر آن(پایاننامۀ کارشناسی ارشد مدیریت و برنامهریزی
آموزشی) ،انجمن علمی علوم تربیتی.
دلآرام ،معصومه« .9919 .وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد» ،مجلۀ ایرانی
آموزش در علوم پزشکی ،پاییز و زمستان.)5(6 ،9912

تأثیر چندانی ندارد ،پیشنهاد میشود استادان راهنما در سوقدادن

خرسندی یامچی ،اکبر « .9911 .ارزیابی درونی گروه آموزشی الکترونیک

دانشجویان به انجامدادن پایاننامههای دورۀ کارشناسی ارشد با

دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی»( ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد

توجه به اولویتهای پژوهشی بخش ورزش کشور اهتمام ورزند.

علوم تربیتی) ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید
بهشتی.
خواجه آزاد ،مجتبی « .9911 .ارزیابی کیفیت آموزش پزشکی عمومی

کتابنامه

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل(عج) براساس استانداردهای ملی و

اسماعیلی ،محمدرضا .9991 .بررسی ویژگیهای تدریس مدرسان رشتۀ

جهانی از دیدگاه اساتید و دانشجویان پزشکی عمومی »،

تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه

(پایاننامۀ کارشناسی ارشد علوم تربیتی) ،دانشکدۀ علوم تربیتی و

دانشجویان(پایاننامۀ کارشناسی ارشد) ،دانشگاه تربیت بدنی و

روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

علوم ورزشی ،دانشکدۀ تربیت مدرس.

زوارقی ،رسول« .9916 .بررسی نگرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی

امامقلی خوشهچین ،ترانه و همکاران« .9919 .تعیین وضعیت امکانات

دانشگاه تبریز نسبت به مفهوم دسترسی آزاد دانشجویان به متون

آموزشی بیمارستانها از نظر دانشجویان مامایی در دانشگاه علوم

علمی» ،فصلنامۀ کتابداری و اطالعرسانی ،شمارۀ سوم ،مجلد .95

مجله مديريت و رفتار سازماني در ورزش ،سال اول ،شماره دوم ،صفحه  01تا 22

صابونچی ،رضا« .9999 .بررسی کمی و کیفی وضعیت آموزشی و پژوهشی
دورۀ کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دیدگاه دانشجویان این مقطع
بهمنظور رشد و توسعۀ منابع انسانی» ،مجموعهمقاالت اولین
کنگرۀ علمی بینالمللی تربیت بدنی و ورزش دانشآموزان دختر.
عزیزی  ،نعمتاهلل« .9912 .وضعیت آموزش و پژوهش در دانشگاهها؛
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دانشکدۀ علوم پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی استان اردبیل.
مشرفجوادی ،بتول« .9999 .برنامههای آموزشی رشتۀ تربیت بدنی چند
دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی منتخب جهان و ایران در
مقاطع مختلف دانشگاهی» ،نشریۀ حرکت ،ش .9

تأملی بر نظر دانشجویان دربارۀ چالشها و نارساییهای علوم

نجفآقایی ،حمید .9996 .وضعیت آموزشی رشتۀ تربیت بدنی مقطع

انسانی و راهبردهای توسعۀ کیفی آن» ،مقالۀ پژوهشی ،دفتر

کارشناسی دانشگاههای کشور(پایاننامۀ کارشناسی ارشد) ،دانشگاه

مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات

تربیت مدرس.

و فناوری.

هاشمی گلپایگانی ،محمد« .9919 .بحرانها و چالشها در نظام آموزش

عزیزی ،محمد .9911 .وضعیت آموزش کارآفرینی در دانشگاههای دولتی

عالی جهان» ،فصلنامۀ پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،)9(9

شهر تهران و ارائۀ الگوی آموزش کارآفرینی(رسالۀ دکتری مدیریت آموزش

.2-1

عالی) ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
تهران.
قریشی ،صغریسادات .9919 .بررسی نگرش دانشجویان ،اعضای هیئت
علمی و کارشناسان آموزش نسبت به مالکهای ارزیابی عملکرد
آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)(پایاننامۀ
کارشناسی ارشد مدیریت و برنامهریزی آموزشی) ،دانشکدۀ
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
کبریایی ،علی و رودباری ،مسعود« .9919 .شکاف کیفیت خدمات آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان :دیدگاه دانشجویان از وضعیت
موجود و مطلوب» ،مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی ،)9(2
.29-69
کوزهچیان ،هاشم« .9999 .وضعیت آموزشی دانشجویان دانشکدههای
تربیت بدنی کشور» ،نشریۀ حرکت (.99- 29 ،)9
محمدی ،محمدعلی و همکاران« .9919 .بررسی وضعیت آموزش بالینی از
دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران» ،مقالۀ پژوهشی
اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی،

یزدانی ،حمیده .9911 .ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامۀ درسی رشتۀ
برنامهریزی درسی دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه شهید
بهشتی(پایاننامۀ کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی) ،دانشکدۀ
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
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