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  :دهيچك

وسته يارشد ناپ يكارشناس يدوره هاجمله ن پژوهش مورد توجه قرار خواهد گرفت از يكه در ا يميارشد آموزش ش يكارشناسي دوره 

د يشهتربيت دبير هم اكنون دانشگاه  .ديب رسيبه تصو1384در سال  يگسترش آموزش عال ين جلسه شورايو پنجاهم نصداست كه در پا

تجربه ارائه . ل داده استيكشور تحو يز به نظام آموزشيرا ن يالنيرفته و فارغ التحصيمشخص، دانشجو پذ يليتحصي دوره  اين براي ييرجا

 يابين نوع دوره ها مورد ارزشيار ارزنده و آموزنده خواهد بود به شرط آن كه ايت بسيم و تربينظام تعل يبرا يليالت تكميآموزش در سطح تحص

 با .آن ها ارائه شود يرفع مشكالت احتمال يبرا ييشده و راه حل ها ييت نقاط مثبت آن، نقاط ضعف آن ها شناسايقرار گرفته و ضمن تقو

 آن تيفيك در يعنو به آنها يتمام و ليدخ يدوره آموزش عملكرد در ،يبرونداد و ينديفرا ،يونداددر مختلف عوامل ،يستميس دگاهيد به توجه

ن الگو اطالعات مناسب يبا توجه به امكانات موجود در باره هر پنج عنصر ذكر شده در ا كرده اند ين پژوهش سعيدر اپژوهشگران . گذارند اثر

، برنامه يران نظام آموزشيدوره به مسئوالن و مد يو اساس يا اصالح كلي ييمورد اصالح جز م درياخذ تصم يتا بتواند برا كنند يجمع آور

دو قسمت از پنج عنصر نظام آموزشي يعني درونداد و پيامد  بهمقاله ي موجود . ديكمك نما يگسترش آموزش عال يزان دوره و شوراير

شده و تاثير آن بر موقعيت شغلي فارغ التحصيالن  مورد اهداف پيش بيني و اجرا پرداخته و ديدگاه دانشجويان و فارغ التحصيالن اين رشته در 

  .اين دوره را مورد بررسي قرار مي دهد
  

  برنامه درسي، آموزش شيمي، درونداد، پيامد :كليد واژه ها
  

  :اهداف پژوهش

 )درون داد( شناسايي نقاط قوت و ضعف برنامه درسي كارشناسي ارشد آموزش شيمي  -1

 )فرايند ( ي نقاط قوت و ضعف شيوه اجراي دورهشناساي -2

 )برون داد(بررسي ميزان دست يابي به اهداف پيش بيني شده براي دوره كارشناسي ارشد آموزش شيمي  -3
  

  روش پژوهش و جامعه ي آماري

. ه اين دوره وارد شده انددانشجو ب 70حدود در كل . اقدام به پذيرش دانشجو نموده است 1384از سال  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

نفر  50 پرسشنامه براي حدود. مي باشد) نفر 14( 89مامي دانشجويان و فارغ التحصيالن اين رشته به جز ورودي هاي تجامعه ي آماري شامل 

  .به پرسشنامه پاسخ دادند نفر از فارغ التحصيالن و دانشجويان 34ارسال شد كه با وجود پي گيري هاي متعدد، 
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طراحي و لينك آن به ايميل  google docپرسشنامه در سايت . اضر به وسيله ي پرسشنامه ي محقق ساخته انجام گرفته استتحقيق ح

همچنين براي . ه استداده هاي به دست آمده توسط نمودارها و جداول درصد فراواني مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. شدتمامي افراد فرستاده 

  .بود در نظر گرفته شده پاسخ دهندگانتوضيحات اضافي  ن پاسخ گويي تشريحي وامكا ها پرسش گروه از هر
  

  مقدمه

مسـتمر    ارتقـاي .كننـد  مي  تالش  آن  به  دستيابي  براي  دانشگاهي  هاي نظام  هميشه  كه  است  هايي دغدغه  ازجمله  و پژوهشي  آموزشي  كيفيت

و   عـالي   آمـوزش   كيفيت  ارتقاي  اخيرجهت  در دو دهه  توجهي  قابل  هاي كوشش.  است  آموزشي  از ارزيابي  استفاده  مستلزم  عالي  آموزش  كيفيت

  هر نظـام   اصلي  هاي هدف). 1376،  ، بارزگان1994،  كرافت( است  آمده  عمل  از كشورها به  در بسياري  دانشگاهي  هاي نظام  هاي هدف  به  دستيابي

طـور   بـه   ، در صـورتي  اسـت   خـدمات   و عرضـه   ، پژوهش آموزشي   زمينه  در سه ها كه هدف  اين. كرد  محور ترسيم بر چهار  توان را مي  دانشگاهي

شـود    هـا پرداختـه   از كوشـش   حاصـل   و نتايج  اقدامات  ارزيابي  به) برونداد  عرضه(  نهايي  تاگام)  طراحي(  گام  از اولين  يابند كه مي  تحقق  مطلوب

  ).1374،  بازرگان(

 دو از بيش كيفيت اما هستند، عالي آموزش موسسات و ها دانشگاه خاص توجه مورد اساسي عامل سه عنوان به وري بهره و هزينه كيفيت،

 با .گيرند مي قرار كيفيت عامل تاثير تحت نوعي به وري بهره و هزينه كه است اين بر اعتقاد زيرا. است گرفته قرار جدي توجه مورد ديگر عامل

 )1380( صديقي از نقل به ساليس. )1379 زاده، حسين ترجمه ساموئل،( يابد مي افزايش وري بهره و يافته كاهش ها هزينه كيفيت، بودبه

 جـــاي در. مي نمايد آشكار را عالي آموزش در كيفيت تضمين ضرورت پذيري مسئوليت و رقابتي اخالقي، اي، حرفه الزام چهار است معتقد

 تمامي بنابراين. شود مي افزوده آن يقين و قطعيت عدم حالت بر روز به روز و است تغيير حال در جهان ”گويدمي ) 2003وبر لوس (ديگر

 بسيار كيفيت قبال در ها دانشگاه موقعيت .دهند ارائه اجتماعي نيازهاي قبال در مطلوبي هاي پاسخ تا فشارند تحت عالي آموزش موسسات

 بهبود دغدغه دائما كه دهند ارائه جامعه به را خدمات بهترين توانند مي صورتي در ها دانشگاه كه است نموده ثابت تجربه .است پيچيده

  .“باشند داشته را خود خدمات تيكيف

نده مستلزم پرداخت يمعلمان آ يو عمل ينظر يل و ارتقاء توانش و مهارت هايتحص يارشد برا يك دوره كارشناسيجذب دانشجو در 

ران توانمند در يت دبيبه منظور ترب يميارشد آموزش ش يدوره كارشناس. داوطلبان است يان چه از جانب دولت و چه از سوفراو ينه هايهز

ن دوره ها ير را در ايدانشجو و دب يهمه ساله تعداد ييد رجايشهتربيت دبير هم اكنون دانشگاه . ستين ين قاعده مستثنيز از اين ينظام آموزش

كوتاه  ياز نظر قدمت، عمر ين دوره آموزشيا. كند ياعطا م يليساله به آن ها مدرك فارغ التحص 3تا  2 يراندن دوره اجذب كرده و پس از گذ

از  يكامل يتمنديرضا ين دوره آموزشيان ايد و دانشجوياسات يدهد كه برخ يرمستند نشان ميه غياول يها يبررس. در حد چند سال دارد

نان از صحت برنامه يتواند به اطم ياز آن م يابيك برنامه، ارزشي يگر معموالً بعد از گذشت چند سال از اجرايد ياز سو. دوره ندارند يبرنامه ها

د و يتواند انعكاس دهنده نظرات اسات ياز آن رو كه م يميارشد آموزش ش ياز برنامه كاشناس يابيارزش. منجر شود يا اصالحات احتمالي

  ..بودخواهد  يار ضروريبس ،منجر شود يدرس ين دوره از اهداف گرفته تا واحدهايا ياصالح برنامه هاق به ين طريان بوده و از ايدانشجو
  

  يابيارزش يالگو

فرآيند، برونداد و پيامد  درونداد،  تواند در باره مي  عالي  آموزش  نظر قرار گيرد، ارزيابي مورد  عالي  آموزش  در باره  سيستمي  ديدگاه  چنانچه

  دانشگاهي  ارزيابي  توان قرار گيرد، مي  موردقضاوت  يادشده  از عوامل  اي مجموعه  در آن  را كه  از ارزيابي  نوعي. شود  كار برده  به  گاهيدانش  نظام

ر جدول ن عناصر ديا .كرد يابيارز ينظام آموزش) ل دهندهيعوامل تشك(فوقك از عناصريهر يتوان برمبنا يرا م يت نظام آموزشيفيك .نهاد  نام

  :ش داده شده اندير نمايز
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  نظام آموزشي ي عناصر تشكيل دهنده -1جدول

  محصول  فرايند  درونداد

 ادگيرندگانيويژگيهاي رفتار ورودي  -

 هاي مدرسان قابليت  -

  انتظاراتوها  هدف در مقايسه با  برنامه درسي   -

  تجهيزات و فضا -

  :از ميزان رضايت بخشي

 فرايندهاي ياددهي يادگيري  -

 ايندهاي ساختيفر  -

 فرايندهاي پشتيباني  -

  استفاده از امكانات آموزشي  -

 نتايج امتحانات -

 فعاليت علمي دانشجويان -

 طول مدت تحصيل -

  پايان نامه ها -

  پيامد  برونداد

 سطح علمي دانش آموختگان - 

 آثار علمي نتايج پژوهش هاي علمي - 

  تخصص دانش آموختگان - 

 وضعيت اشتغال به كار -

 يت از شغل از نظر فرد و جامعهرضا -

  ادامه تحصيل -

  

  بررسي يافته ها

 با .است يالزام آن در تيفيك نيتضم و بهبود است، شده مواجه آنها با رانيا يعال آموزش نظام امروزه كه يمتعدد يها چالش به توجه با

 نييتع يبرا الگوها نيمناسبتر از يكي عنوان به ينجاعتبارس يالگو ،يعال آموزش در تيفيك نيتضم خصوص در يالملل نيب تجارب به توجه

 يكي به »يدرون يابيارز « يعني آن اول مرحله كه است يا مرحله دو ييالگو الگو نيا .است شده داده صيتشخ رانيا يعال آموزش در تيفيك

 »يرونيب يابيارز « يعني الگو نيا دوم رحلهم .است شده ليتبد رانيا در يعال آموزش ينظامها عملكرد تيفيك بهبود جهت ،مهم يكردهايرو از

 عملكرد ،تيريمد يكارها و ساز از يكي كه آنجا از .رديگ يم صورت همگنان اتيه ليتشك و مشابه يها گروه در يدرون يابيارز اتمام از پس

 يكل طوره ب اي و نظام اعضاء عملكرد بهبود جهت را ييرهنمودها تواند يم يدرون يابيارز ،است عملكرد يابيارزو  تيفيك توسعه و ديتول در

  .دهد ارائه يابيارز مورد نظام

ت معلم يدانشگاه ترب يميارشد رشته آموزش ش يالن كارشناسيان و فارغ التحصياز دانشجو ينظرخواه ج مربوط بهيتان نمهم ترياز  يبرخ

   .به شرح زير مي باشد ييد رجايشه
 

  انتخاب رشته با عالقه) آ

  ي آموزش شيمي اواني در پاسخ به پرسش ميزان عالقه مندي افراد در انتخاب رشتهدرصد فر -2جدول 

  كامالً مخالفم  مخالفم  ندارم ينظر  موافقم  كامالً موافقم  زان موافقتيم

  6  12  18  26  35  درصد
  

عالقه اي به انتخاب % 18چند هر. اين رشته را با عالقه انتخاب كرده اند ،درصد دانشجويان 61بررسي آماري يافته ها نشان مي دهد كه 

شايد ارتقاي مدرك علمي و افزايش مزاياي كاري را بتوان در اين امر . اين رشته نداشته اند اما آن را در الويت هاي انتخابي خود قرار داده اند

   .دخيل دانست
  

  اهداف دوره) ب

   :خواهند بودبر اساس مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي فارغ التحصيالن پس از دوره قادر 

 .به عنوان يك آموزشگر شيمي و برنامه ريز در مؤسسه ها و مراكز وابسته به آموزش و پرورش فعاليت كنند �
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 .فعاليت كنند ،نظارت، سازماندهي و جهت دهي به كار معلمان شيمي مدارس دربه عنوان مشاور و راهنماي آموزش شيمي  �

 .ش، پژوهش و برنامه ريزي درسي به كاربندنديافته هاي نوين علمي و آموزشي را در امر آموز �

 .پروژه هاي پژوهشي در زمينه هاي گوناگون آموزش شيمي را به اجرا درآورند �

 .فناوري اطالعات و استفاده از آن را در امر آموزش، پژوهش و برنامه ريزي درسي تحقق بخشند �

 .به عنوان هيأت علمي در مؤسسه ها و مراكز تربيت معلم به كشور به فعاليت پردازند �

به بررسي نظر افراد در  3جدول . مي باشد»آشنايي كامل با موضوع تخصصي شيمي«يكي از اهداف در نظر گرفته شده براي اين دوره 

نسبت به قرار گرفتن اين هدف در برنامه ي درسي دوره نظر مثبتي پرسش شوندگان % 79با توجه به نتايج، . ارتباط با اين هدف مي پردازد

نشده به نحوه ي اجراي آن توجه كافي هدف، به نظر مي رسد در اجراي دوره اين موافقت باالي پاسخ دهندگان نسبت به  وجوداما با . دارند

  .)3جدول ( است و پاسخ دهندگان نظر موافقي نسبت به دست يابي خودشان به اين هدف ندارند

  

  )آشنايي كامل با موضوع تخصصي شيمي(موافقت با اولين هدف دورهميزان  – 3جدول 

  كامالً مخالفم  مخالفم  ندارم ينظر  موافقم  كامالً موافقم   زان موافقتيم

  3  12  3  38  41  ميزان موافقت با هدف

  12  38  38  3  6  هدف در دوره اجراي توجه به 

  12  32  35  9  0  التحصيالنميزان دست يابي به هدف در فارغ 
  

شركت كنندگان در نظر سنجي، %  82. مي باشد»دست يابي به توانايي هاي برنامه ريزي درسي«دومين هدف تدوين شده براي دوره 

به قدند درصد پاسخ دهندگان معت 24اگر چه در مورد توجه به اين هدف در اجراي دوره تنها . نشان داده اندهدف اين نسبت به  خود راموافقت 

به . نظر مساعد دارنددست يابي به اين هدف در مورد ميزان پاسخ دهندگان درصد  38 تنها از سوي ديگر . اين هدف در دوره توجه شده است

   .)4جدول( .عبارت ديگر دست يابي به هدف از نظر پاسخ دهندگان با موفقيت همراه نبوده است
  

  )يابي به توانايي هاي برنامه ريزي درسي دست(دورهدوم موافقت با هدف ميزان   -4جدول

  كامالً مخالفم  مخالفم  ندارم ينظر  موافقم  كامالً موافقم  زان موافقتيم

  0  9  6  32  50  ميزان موافقت با هدف

  9  29  32  21  3  توجه به اجراي هدف در دوره

  6  12  32  32  6  ميزان دست يابي به هدف در فارغ التحصيالن
  

نكته ي . موافق هستند »دست يابي به توانايي هاي پژوهش«ورودي هاي اين رشته با سومين هدف دوره يعني % 92با توجه به يافته ها 

اما در بحث اجرا و دست يابي به اين . سه هدف دوره، اين هدف تنها موردي است كه نظر مخالفي نداشته است ميانجالب آن است كه در 

برخوردار بوده  بيشتريالتحصيالن نظر موافق داشته اند كه نسبت به دو هدف قبلي از رشد دانشجويان و فارغ % 56و % 44هدف، به ترتيب 

كمك شاياني به تحقق  ،اجراي پروژه هاي تحقيقاتي، ارايه واحد روش تحقيق و بررسي مقاله هاي آموزشي ديگر كشورهابه نظر مي رسد . است

به موفق نبودن آن % 12پايان دوره ي تحصيلي  دربخش دست يابي به آن و در % 33اگرچه در قسمت اجراي هدف . اين هدف داشته است

  .  )5جدول ( اشاره كرده اند
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  )پژوهش يها ييبه توانا يابيدست (هدف دوره سومين موافقت با ميزان  – 5جدول 

  كامالً مخالفم  مخالفم  ندارم ينظر  موافقم  كامالً موافقم  زان موافقتيم

  0  0  6  21  71  موافقت با هدف 

  18  15  21  29  15  توجه به اجراي هدف در دوره

  9  3  21  50  6  ميزان دست يابي به هدف در فارغ التحصيالن
  

اكثر پاسخ دهندگان نظر  در دوره و اين كه "پژوهش يها ييبه توانا يابيدست "پاسخ دهندگان نسبت به هدف  يبا توجه به موافقت باال

بازهم به نظر مي رسد در اجراي دوره، مشكالتي در تحقق اين هدف وجود داشته باشد چرا كه  .رندن هدف دايبه ا يابينسبت به دست  يموافق

  .ندارندهدف اين ارزيابي روشني از دست يابي خودشان به درصد از پاسخ دهندگان  21
  

  ميزان رضايت از تحصيل در اين رشته و تاثير آن در جايگاه اجتماعي و پست سازماني افراد) پ

نيز عدم % 24تحصيل كنندگان از ادامه ي تحصيل در اين رشته رضايت دارند و % 50ماري پاسخ دهندگان نشان مي دهد كه بررسي آ

ادامه ي تحصيل در اين رشته بر روي موفقيت شغلي حدود يك چهارم فارغ التحصيالن اثر گذاشته و در . رضايت مندي خود را اعالم كرده اند

فارغ التحصيالن داراي پست % 80اين در حالي است كه  .آموزشي مناطق يا استان ها سازماندهي شده اند موقعيت هايي همچون گروه هاي

هدف تربيت مديران آموزش و پرورش مناطق با ااندك آشنايي  وهشگران نشان مي دهدژبررسي هاي پ. )6جدول( سازماني دبيري هستند

از طرفي بازگشت فارغ التحصيالن اين دوره به موقعيت قبلي خود . ين افراد داشته باشدجايگاه شغلي ا رچنين افرادي مي تواند تاثير زيادي ب

  . مي تواند بر تحقق اهداف كالن اين دوره تاثير منفي داشته باشد ،در كالس هاي درس دبيرستانصرف يعني تدريس 
  

  ن رشتهيل در ايت از تحصيزان رضايم -6جدول

  زان موافقتيم     

  كامالً مخالفم  مخالفم  ندارم ينظر  موافقم  قمكامالً مواف  گويه

  18  6  15  24  26  رضايت از تحصيل در اين رشته

  29  9  29  15  6  افزايش جايگاه اجتماعي

  8  0  4  80  24  *اشتغال به كار
  

  .ر شده استشتيدرصد ب 100ل مجموع از ين دليبه هم. نه اول را انتخاب كرده اندين پرسش هر دو گزياز افراد در پاسخ به ا يبرخ*
  

  نتيجه گيري

تجزيه و تحليل كرده و با توسعه و به كارگيري را  شيميكه بتوانند محتواي  استتخصصاني متربيت ، دوره ي آموزش شيميهدف از ايجاد 

 برايتنم فرصتي مغ ،اين رشته تحصيل در. داشته باشندنگاهي نقادانه ي درسي مدون  به فلسفه ي آموزش و برنامه ،موزشيآروش هاي نوين 

تسلط بيشتر بر  و آنها بايد با كسب مهارت هاي جديد. فراهم مي سازد با حوزه هاي جديد آموزشبه منظور آشنايي مجريان برنامه ي درسي 

بنابراين توجه بيشتر به . دست يابندنيز به توانمندي هاي الزم در زمينه ي پژوهش و برنامه ريزي درسي  ،مفاهيم بنيادي و تخصصي شيمي

در سطح  مناسبسازماندهي و برنامه ريزي . مي تواند به تحقق اهداف آن كمك كند ،حوه ي اجراي اهداف دوره از طريق اصالحات الزمن

. زمينه ي به كارگيري موثر نيروهاي توانمند و متخصص اين رشته را در جامعه ي آموزشي كشور فراهم مي نمايد ،مديريت آموزش و پرورش

قال تجارب و ايده هاي نوين آموزشي بين اين افراد و ديگر معلمان، توسعه و تقويت آموزش شيمي را به دنبال خواهد انتچنين شرايطي  در
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اعم از به نظر مي رسد به منظور دست يابي مطلوب به اهداف و كارآيي بهتر دانشجويان در طول دوره، آشنايي جامعه ي آموزشي . داشت

  .ضروري استورود به اين رشته  معلمان، مديران آموزشي و داوطلبان

دوره به تدريج به موفقيت نزديك شده و به اهداف خود دست مي يابد اگر چه براي نشان مي دهد كه اين پژوهش  بررسي جنبه هاي ديگر

وعه موفقيت نسبي دوره مرهون تالش هاي مجم. مسئوالن نياز استتوجه و تالش جدي تري همچنان به دست يابي به  هدف هاي دوره 

از طريق عضويت دانشگاه شهيد رجايي در پايگاه  ،دسترسي بسيار مناسب دانشجويان به منابع الزم. اساتيد و همراهي مسئوالن دانشگاه است

عه و گسترش منابع ستو. كه دانشجويان و اساتيد به راحتي از اين منابع استفاده كنند ساختههاي اطالعاتي مختلف اين امكان را فراهم 

  . تي نسبت به سال هاي آغازين دوره بسيار چشمگير بوده استمطالعا

دو مشكل اصلي فارغ التحصيالن عدم استفاده از توانايي هاي آن ها بعد از فراغت از تحصيل و عدم امكان ادامه تحصيل در دوره دكتري 

مطالعه را مهم ترين مشكل خود در اين دوره مي  نداشتن فرصت كافي برايبنابراين به تحصيل و  دانشجويان فعلي نداشتن امكان مأمور. است

  .دانند
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