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   یرونیب

  چکیده

در این . باشد درسی، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می شده در برنامهامروزه توجه به  ابعاد کاربردي مباحث ارائه 

درسی به ویژه در حوزه اشتغال و کمک به توسعه توان اقتصادي افراد و  ها به بررسی ابعاد برنامه راستا، بسیاري از پژوهش

است که در سالهاي اخیر  در صنعت گردشگري، حوزه هتلداري یکی از قلمروهاي پرجاذبه. جامعه صورت پذیرفته است

پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت درونی و . با رویکرد آموزش منابع انسانی، گامهاي قابل توجهی برداشته است

جامعه آماري پژوهش ، شامل . بیرونی دوره آموزشی هتلداري براساس عناصر نه گانه فرانسیس کالین، انجام شده است

 100(کاربردي هتلداري ساري –، و دانشجویان  مرکز علمی)کارفرما 70(ان ، کارفرمای)مدرس 20(کلیه مدرسان 

نتایج حاصل از . است، که با توجه به کم بودن حجم جامعه، اندازه نمونه، برابر با حجم جامعه انتخاب شده است) دانشجو

هاي یادگیري؛  الیتدرسی؛ محتواي آموزشی؛ فع اهداف برنامه(هاي مورد بررسی  پژوهش نشان داد در تمام مولفه

بندي؛ زمان؛ مکان؛ ارزشیابی؛ مطلوبیت رضایت مشتري ، اشتغال به  یادگیري؛ مواد آموزشی؛ گروه-راهبردهاي یاددهی

، بوده که نشان از وضعیت )3(، میانگین مورد نظر باالتر از حد متوسط )التحصیالن و ارتباط با نیازهاي بازارکار کار فارغ

  .طالعه استمطلوب متغیرهاي مورد م

  

  مقدمه

ناپذیر در توسعه اقتصادي و اجتماعی هـر کشـور    امروزه تربیت نیروي انسانی ماهر و متخصص و کارآمد از عوامل کلیدي و انکار

گذاري در بخش  ریزي و سرمایه هاي مختلف اقتصادي نیازمند به برنامه گذاري کالن در بخش و هر نوع سرمایه گردد محسوب می

ي همـه   آزمـوده بـه عنـوان اسـاس توسـعه      کار تربیت نیروي انسانی متخصص و .باشد و توسعه منابع این نیرو مینیروي انسانی 

در ایـن   .گیـرد  آموزشی انجام مـی  مراکز ها و عرضه خدمات تخصصی توسط دانشگاه پژوهی و دانش تولید دانش، جانبه کشورها،

را در مراکز آموزش خود و یا مراکز آموزش موجود در داخل یا خـارج از   هاي آموزشی متعددي ها دوره امروزه اکثر سازمانراستا؛ 

گذاري هنگفت و صرف زمان خـدمتی نیـروي    کنند و اجراي هر دوره متضمن سرمایه کشور براي توسعه کارکنان خود برگزار می

اهمیـت   ا براي مدیران بسیار حـائز هاي آموزشی و بازدهی حاصل از آنه آگاهی از میزان اثربخشی دوره ،لـــذا. انسانی فعال است

خدمات تولید شده سـازمان   ،سهم آموزش در بهبود محصول که کنند هایی را مطرح می است به طوري که همواره چنین پرسش

هـاي   فعالیـت  ها و از دوره این مهم مستلزم ارزشیابی مستمر ،لذا هاي آموزشی کدامند؟ هاي برنامه ها و قوت کاستـــی ؟است رچقد

جهـت   هـاي آموزشـی در   کـارایی نظـام   بـردن بـه عملکـرد و    پـی ، این در حالی است که؛ )1388 فروتن فرد،( باشد زشی میآمو
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ایـن زمینـه ارزیـابی     نظـر در  هاي مـورد  یکی ازجنبه و فرهنگی جامعه اهمیت دارد اقتصادي و پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی،

توانـد موجـب    می درسی ، چرا که برنامه)1383شفیعی، ؛ به نقل از1370یخ،مشا( است هاي آموزشی در نظام درسی کیفیت برنامه

، به همـین علـت توجـه بـه ارزشـیابی      )1393 زاده، شریعت( الحصیالن گردد کار و نیازهاي فارغ کاهش فاصله بین نیازهاي بازار

  .)1388،مهدي زاده وشفیعی(تبدیل شده است  و یادگیري آموزش در نشدنی جدایی جزدرسی به  برنامه

تواند ارزشمندي خود را توجیه کند که شواهد قابل اطمینان و معتبري در مورد تـاثیر   یک برنامه فعالیت آموزشی تنها زمانی می

، در ایـن راسـتا   )1388فـروتن فـرد،  ( کنندگان و بـالطبع منـافع سـازمانی عرضـه کنـد      آموزش بر بهبود رفتار و عملکرد شرکت

ها براي ایجاد انگیزه پیشرفت و بالندگی خود  اي است که در آن مفاهیم، فنون و یافته ورزانه خرد ارزشیابی، بخشی از چشم انداز

هـاي   مؤلفهاز  ارزشیابی، یکیدر حقیقت . )1392؛ به نقل از حیدري واحمدي، 2010پاتریک، کرك( شوند برنامه به کار گرفته می

ریـزي درسـی، هماننـد سـایر      ل این امر نیز ایـن اسـت کـه برنامـه    دلی ریزي درسی است و مهم و در عین حال محوري در برنامه

هاي درسـی مـورد    از این رو، ضروري است تا تمام ابعاد و عناصر برنامه. هاي تربیتی، نیازمند بررسی و کنترل کیفیت است زمینه

فتحـی  ( ي آن صـورت پـذیرد  درسـی یـا اجـزا    بررسی و مطالعه دقیق قرار گیرد و بر پایه این بررسی، اصـالحات الزم در برنامـه  

  ،)1384 احمدي، ؛1383واجارگاه، 

ضـرورت   نیازهـاي فـردي واجتمـاعی،    هاي آموزشی مرتبط با برنامه ها و اجراي فعالیت به منظور طراحی ونیز  هاي اخیر سال در

 سـعیدنیا، ( ه اسـت پـیش احسـاس شـد    بیش از ها، کارایی این نظام هاي آموزشی به جهت شفافیت و نظام استفاده از ارزیابی در

 و نهایـت اصـالح   در و درسـی  هاي برنامه تدوین درسی، و هاي آموزشی نظام  گذاري هدف نیازها، شناسایی ارزشیابی به . )1389

فلـذا  ). 1383؛ شـفیعی، 1382زاده، امـین (گردد  میو کیفیت آنها منتهی   و پرورشی آموزشی وضعیت و درسی هاي برنامه بهبود

توان گفت بهبود کیفیت از مهمترین وظایفی است که هـر موسسـه    ها قرار گرفته و می امور اغلب سازمان کیفیت امروزه در راس

تمـامی خـواص ویـژه و     :سـت از ا کیفیـت عبـارت  . تواند در آن نقش بسـزا و مهمـی ایفـا نمایـد     بوده و ارزشیابی میبا آن روبرو 

زیابی معلوم کرد که آیا آن فراورده یا خدمت، هـدف کـاربرد آن را بـه    هاي انجام کار یک فراورده یا خدمت که بتوان با ار توانایی

  .)1383 ؛ به نقل ازشفیعی،1989 مرکزبهره وري ژاپن،( یا خیر؟ است کرده طور رضایت بخش برآورده

 ی کدامنـد، این که عناصربرنامه درسـ درسی است،  گیرد عناصر برنامه هاي درسی آنچه مورد ارزشیابی قرار می در ارزشیابی برنامه

 انـد  به توافق قطعی دسـت نیافتـه   برنامه درسی هنوز عناصر متخصصان نیز درباره تعداد هاي مختلفی عرضه شده است و دیدگاه

پـذیرد و   ریزي درسی صـورت مـی   برنامه هایی که در عناصر برنامه درسی مجموعه فعالیت، در یک تعریف، )1383، مهرمحمدي(

، اما یکی از برترین و بهترین تعاریف ارائـه شـده در   )1379میرزامحمدي،(درسی است  ه برنامهدرسی و توسع شامل طراحی برنامه

 اهـداف،  -1: عناصر برنامه درسی عبارتند از از دیدگاه فرانسیس کالیناست، فرانسیس کالین، درسی الگوي  زمینه عناصر برنامه

 -9 هـاي تـدریس و   روش -8 فضـا،  -7 زمان، -6 بندي، گروه -5 منابع یادگیري، مواد و -4 هاي یادگیري، فعالیت -3 محتوا، -2

به قصد ایجاد تغییـرات   ،درسی یک برنامه اهدافدر این راستا؛ . )1383، مهرمحمدي( نظرقرارگرفته است هاي ارزشیابی مد شیوه

هـا، اصـول و    خـاص، ایـده  هاي  محتوا؛ عبارت است از واقعیت. )1386؛ ملکی، 1386مشایخ، (شود  در رفتار یادگیرنده اطالق می

هـاي   ؛ راهبردهاي یاددهی یـادگیري؛ بـه شـیوه   )1374قورچیان، (شود  هاي درسی گنجانده می مسایل و مشکالتی که در برنامه

مجموعه مواد یا موقعیت که عمدتا به منظور قادرساختن فرد فراگیـر بـه   عبارت است از منابع آموزشی؛ . کسب محتوا اشاره دارد

هاي یادگیري فراگیران؛ اشاره به درگیري فراگیران در امـر یـادگیري    ؛ فعالیت)1393احدیان، (شود،  یا ایجاد مییادگیري تولید 

ها و مواد در جهت دسـتیابی بـه    ؛ زمان؛ اشاره به آن دارد که محتواي انتخاب شده به همراه استفاده از شیوه)1379 ملکی،(دارد 

؛ فضاي آموزشی؛ عنصریست کـه کـل فراینـدهاي یـاددهی     )1387 آقازاده،(گردد  میاهداف برنامه در یک چارچوب زمانی ارائه 

یادگیري در درون آن انجام می پذیرد، گروهبندي فراگیران؛ اشاره به گروه داخل کالس دارد و ارزشیابی، فرایندي اسـت کـه در   

ر ایـن حـوزه نیـز در خصـوص بررسـی و      د .)1386ملکـی،  (رود  درسی به کـارمی  مورد داوري در زمینه تناسب تصمیمات برنامه

هـاي صـورت گرفتـه در حـوزه      پـژوهش توان به؛  اي صورت پذیرفته است که می درسی مطالعات گسترده ارزشیابی عناصر برنامه

زاده و شـفیعی،   ؛ مهـدي 1393، ؛ شـکورزاده، ملکـی و قصـابی چورسـی    2012؛ حسین مصطفی، 1393قادري و شکاري، (هدف 

؛ 1389لـو،   ربیعـی، محبـی و خواجـه   (محتـوا  ، )1395؛ حسینی، رحمان پور و اصـفهانی،  1383یعی، ، شف1384؛ عبدي، 1388
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کافوري، ملکی و بابـادي،  (هاي یادگیري فعالیت، )1383؛ شفیعی،1384؛ عبدي، 1388؛ فروتن فرد، 1388زاده و شفیعی،  مهدي

یـادگیري   -راهبردهـاي یـاددهی  ، )1388وتن فـرد،  ؛ فـر 1388زاده و شـفیعی،   ؛ مهدي1389لو،  ؛ ربیعی، محبی و خواجه1394

زاده و  مهـدي (بنـدي   گـروه ، )1986یوشـیما،  و آتسوشـی  1383، ؛ شفیعی1386، گاه و شفیعی؛ فتحی، واجار1388 فروتن فرد،(

 انزمـ ، )1388زاده و شـفیعی،   ؛ مهدي1389لو  ربیعی، محبی امین و خواجه(مواد آموزشی ، )1388؛ فروتن فرد، 1388شفیعی، 

  .اشاره نمود، )1392حیدري، (ارزشیابی و  )1394کافوري، ملکی و بابادي، ( و مکان

اي  هـاي ارائـه شـده در آنهـا از اهمیـت ویـژه       هاي آموزشی و کیفیت آموزش هایی که توجه به دوره یکی از حوزهدر همین رابطه 

تـر   رقابتی هتلداريهرچه صنعت ، چرا که برخوردار است صنعت گردشگري به طور اعم و صنعت هتلداري به صورت اخص است

یابد؛ بنابراین، دیگر داشتن یک هتل فقـظ زیبـا و    تر و تسهیالت بیشتر نیز افزایش می کیفیت ه خدمات بائشود، فشار براي ارا می

  . )2008 ،1همر( شود جذاب با پتانسیل مناسب سبب تضمین موفقیت نمی

هاي آموزش هتلداري پرداختـه اسـت، الزم بـه ذکـر اسـت کـه در حـوزه         دوره پژوهش حاضر به بررسی کیفیت درونی و بیرونی

درسـی و   مندي مشتریان این برنامه درسی و در خصوص کیفیت بیرونی به بررسی رضایت نی پژوهش به بررسی برنامهروکیفیت د

  .استشده التحصیالن پرداخته  میزان اشتغال فارغ

  

  پژوهششناسی روش 

دانشـجویان رشـته   ، ) مدرس 20( مدرسانجامعه آماري پژوهش شامل کلیه . باشد میپیمایشی   نوع، از توصیفیپژوهش حاضر 

 نفـر از مـدیران هتـل هـا ،     70شـامل   همچنـین کارفرمایـان  ، و )دانشجو 100(کاربردي هتلداري ساري  -مرکز علمیهتلداري 

  .اندازه نمونه، برابر با حجم جامعه انتخاب شده است ،که با توجه به کم بودن حجم جامعهباشد،  می رستورانها و دفاترگردشگري

بـا  دانشـجویان  ویـژه  پرسشنامه  ،سوال  40مولفه و  9ویژه مدرسان با پرسشنامه . استپرسشنامه محقق ساخته  3 ابزار پژوهش

تـا خیلـی    1= مخیلـی کـ  از (طیف لیکـرت  در قالب سوال  15 مولفه و 3با  کارفرمایانویژه و پرسشنامه ، سوال 32مولفه  و  10

جهت محاسـبه  . استفاده شد  CVR2براي سنجش روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی به روش . تنظیم و اجرا گردید )5=زیاد

کارشناسان و اسـتادان مـرتبط   نفر از  7این شاخص محتوا و تک تک گویه هاي پرسشنامه پس از تایید استاد راهنما، در اختیار 

 گانه برنامه  درسی کالین طراحی شـده بـود را در   9که بر اساس عناصر استه شد تا هر یک از سواالت را قرار گرفت و از آنها خو

، " گوی�ه ض�رورتی ن�دارد   " و " گویه مفید اس�ت ول�ی ض�روری نیس�ت    " ، " گویه ضروری است" طیف سه بخشی 

  .  دیطبقه بندی نمایند، سپس بر اساس فرمول زیر، روایی محتوا محاسبه گرد

  
  CVR. تعـداد کـل متخصصـان اسـت     N تعداد متخصصانی است که به گزینۀ ضـروري پاسـخ داده انـد و     این فرمول در 

یـا بیشـتر باشـد،    /. 99متخصـص   7بـراي   CVR اگر مقدار محاسبه شـده  . ـ باشد1تا + 1مقداري بین  تواند براي هر سؤال می

در ایـن  . ضمنا براي سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد .اعتبار محتواي آن آیتم پذیرفته می شود

 . محاسـبه گردیـد  /. 825و پرسشنامه کارفرمایان /. 976سان ، پرسشنامه مدر/. 95خصوص آلفاي کرونباخ پرسشنامه دانشجویان 

  .تک نمونه اي استفاده شد Tجهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون 

  

  ها یافته

و کارفرمایان بـه ترتیـب بیـانگر ایـن بـود کـه        مدرسانها دربخش آمار توصیفی و براي سه نمونه دانشجویان،  نتایج تحلیل داده

 در. هسـتند  1 -5سـابقه خـدمت   داراي  35% و هم شـاغل  57%سال قرار دارند و   30 -40وه سنی دانشجویان در گر  %38

                                                             
1 Hamer 
2 . Content Validity Ratio 
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در  آنهـا   56%حدود در مورد نمونه کارفرمایان نیز . زن هستند آنها  85%و سال  31 -35گروه سنی در  40%نمونه مدرسان، 

  .دفتر گردشگري مشغول به کار هستند

جهـت پاسـخ بـه     Tاسمیرنوف که شرط اصلی بـراي اسـتفاده از آزمـون     -زمون  کولموگروفدر بخش آمار استباطی نیز نتایج آ

اسـت   05/0کلی ما بـاالتر از    هاي پژوهش ما نرمال هستند  زیرا سطح معناداري مؤلفه سؤاالت پژوهش ما بود نشان داد که داده

  ).1جدول (بالمانع است  Tبنابراین استفاده از آزمون 

  هااسمیرنوف جهت نرمال بودن توزیع داده –ن کولموگروف نتایج آزمو: 1جدول 

 Zآماره   حجم نمونه انحراف معیار میانگین متغیرهاي پژوهش
ــطح  ســـ

 معناداري

 198/0 075/1  100 603/0 586/3 )دانشجویان(متغیر کلی 

 333/0 945/0  20 57/0 462/3 )مدرسان(متغیر کلی 

 138/0 157/1  70 55/0 934/3 )کارفرما(متغیر کلی 

  

  تا چه اندازه است؟، )الگوي کالین(گانه  9در عناصر مطلوبیت برنامه درسی آموزشی هتلداري : 1سؤال 

در  مدرسـان نتـایج آزمـون بـراي نمونـه دانشـجویان و      . گردیـد تک نمونه اي استفاده  Tبراي پاسخگویی به این سؤال از آزمون 

بـراي نمونـه   در عنصـر هـدف   شود که  ش شده در ستون آخر مالحظه میبا توجه به معناداري گزار. گزارش شده است 1جدول 

و مدرسـان  )  51/3: میـانگین (براي نمونه دانشجویان ؛ در عنصر محتوا  )35/3: میانگین( مدرسانو ) 69/3: میانگین(دانشجویان 

؛ در ) 68/3: میـانگین (و مدرسـان  ) 85/3: میـانگین (، براي نمونه دانشجویان ؛ در عنصر فعالیت هاي یادگیري ) 28/3: میانگین(

؛ در عنصر گروه بنـدي  ) 51/3: میانگین(و مدرسان )  69/3: میانگین(یادگیري براي نمونه دانشجویان -عنصر راهبدهاي یاددهی

 :میـانگین (؛ در عنصر مواد آموزشی براي نمونه دانشـجویان  ) 55/3: میانگین(و مدرسان ) 43/3: میانگین(براي نمونه دانشجویان 

: میـانگین (و مدرسان ) 70/3: میانگین(؛ در عنصر زمان برنامه درسی، براي نمونه دانشجویان ) 46/3: میانگین(و مدرسان ) 42/3

و مدرسـان  ) 44/3: میـانگین (؛ در عنصر مکان و یا فضاي آموزشی مـورد نیـاز برنامـه درسـی، بـراي نمونـه دانشـجویان        ) 60/3

و مدرسـان  ) 63/3: میـانگین (یابی از آموختـه اي دانشـجویان،  بـراي نمونـه دانشـجویان      ؛  و در عنصـر ارزشـ  ) 62/3: میانگین(

هـا   و چـون هـر دو ایـن میـانگین    . وجود دارد) 3(، تفاوت معناداري میان دو میانگین واقعی و میانگین مفروض ) 9/3: میانگین(

سان مطلوبیت برنامه درسی آمـوزش هتلـداري را در   توان گفت که دانشجویان و مدر بنابراین می. باالتر از میانگین مفروض است

  .اند باالتر از متوسط ارزیابی کرده) الگوي کالین( برنامه گانه  9عناصر 

  

الگـوي  ( گانه برنامـه   9میزان مطلوبیت برنامه درسی آموزش هتلداري در عناصر "اي جهت بررسی نتایج آزمون تی تک نمونه: 2جدول 

  3با میانگین نظري  "ن و اساتیداز دیدگاه دانشجویا) کالین

درج�������������ھ  سطح معناداری
 آزادی

t می�������انگین  مقدار
 نظری

عناص�������ر  حجم نمونھ میانگین نمونھ انحراف معیار
برنام��������ھ  
ن درسی

سا
 مدر

ن
جویا

ش
 دان

ن
سا

 مدر

ن
جویا

ش
 دان

ن
سا

 مدر

ن
جویا

ش
 دان

ن
سا

 مدر

ن
جویا

ش
 دان

ن
سا

 مدر

ن
جویا

ش
 دان

ن
سا

 مدر

ن
جویا

ش
 دان

ن
سا

 مدر

ن
جویا

ش
 دان

*02/0  **000/0  ٤٥/٢ ٩٩ ١٩  ١٥٢/٩  ٦١٦/٠ ٣ ٣  ٧٥٧/٠  ٣٥/٣  ٦٩/٣  ھدف ١٠٠ ٢٠ 
**000/0  **000/0  ١٧٩/٢ ٩٩ ١٩  ١٣٣/٧  ٥٧٦/٠ ٣ ٣  ٧٢٣/٠  ٢٨/٣  ٥١/٣  محتوا ١٠٠ ٢٠ 

**003/0  

**000/0  ١٩/٤ ٩٩ ١٩  ٢٠٩/١٢  ٧٢٩/٠ ٣ ٣  ٦٨٢/٠  ٦٨/٣  ٨٥/٣ فعالی��������ت  ١٠٠ ٢٠ 
ھ�������������ای  
 یادگیری

**005/0  

**000/0  ٣٦٦/٣ ٩٩ ١٩  ٦٥٥/١٠  ٦٨/٠ ٣ ٣  ٦٤٧/٠  ٥١/٣  ٦٩/٣ راھبدھای  ١٠٠ ٢٠ 
 -ی��اددھی 

 یادگیری
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**005/0  
**000/0  ١٦٨/٣ ٩٩ ١٩  ١١٧/٥  ٧٧٦/٠ ٣ ٣  ٨٤٦/٠  ٥٥/٣  ٤٣/٣ گ������������روه  ١٠٠ ٢٠ 

 بندی
*014/0  

**000/0  ١٥٦/٣ ٩٩ ١٩  ٥٧٣/٤  ٦٥٥/٠ ٣ ٣  ٩٢٥/٠  ٤٦/٣  ٤٢/٣ م�������������واد  ١٠٠ ٢٠ 
 آموزشی

*004/0  **000/0  ٦٩٨/٢ ٩٩ ١٩  ٧٦/٨  ٩٩٤/٠ ٣ ٣  ٧٩٩/٠  ٦٠/٣  ٧٠/٣  زمان ١٠٠ ٢٠ 
*004/0  **000/0  ٢٦٣/٣ ٩٩ ١٩  ٨٦٩/٤  ٨٥٦/٠ ٣ ٣  ٩٠٣/٠  ٦٢/٣  ٤٤/٣  مکان ١٠٠ ٢٠ 

**000/0  **000/0  ٧٥٣/٥ ٩٩ ١٩  ٣٠١/٨  ٦٩٩/٠ ٣ ٣  ٧٦٤/٠  ٩/٣  ٦٣/٣  ارزشیابی ١٠٠ ٢٠ 

  

  مطلوبیت رضایت مشتري و رضایت کارفرما تاچه اندازه است؟: 2سوال

 3نتـایج آزمـون بـراي نمونـه کارفرمایـان در جـدول       . گردیداي استفاده  تک نمونه Tیی به این سؤال نیز از آزمون براي پاسخگو

شود که براي نمونه کارفرمایان تفاوت معنـاداري   با توجه به معناداري گزارش شده در ستون آخر مالحظه می. گزارش شده است

بنـابراین  . و چون این میانگین باالتر از میانگین مفروض است. وجود دارد) 3( و میانگین مفروض) 93/3(میان دو میانگین واقعی 

  .باشد توان گفت که میزان مطلوبیت رضایت مشتري و کارفرما باالتر از متوسط می می

  

میانگین نظري از دیدگاه کارفرمایان با  "میزان مطلوبیت رضایت مشتري و کارفرما"اي جهت بررسی نتایج آزمون تی تک نمونه: 3جدول 

3  

  متغیر  نمونه
ــم  حج

  نمونه

  میانگین

  نمونه

انحراف 

  معیار

میــانگی

ن 

  نظري

  tمقدار 
ــه  درج

  آزادي

ــطح  سـ

  معناداري

  کارفرما

رضــــایت  

ــتري و  مش

  کارفرما

70  93/3  55/0  3  187/14  69  **000/0  

  05/0معناداري در سطح *      01/0معناداري در سطح **

  التحصیالن و ارتباط با نیازهاي بازار کار تا چه اندازه است؟مطلوبیت اشتغال به کار فارغ : 3سؤال 

) 4(نتایج آزمون براي نمونـه دانشـجویان در جـدول    . اي استفاده کردیم تک نمونه Tبراي پاسخگویی به این سؤال نیز از آزمون 

دانشجویان تفاوت معناداري شود که براي نمونه  با توجه به معناداري گزارش شده در ستون آخر مالحظه می. گزارش شده است

بنـابراین  . و چون این میانگین باالتر از میانگین مفروض است. وجود دارد) 3(و میانگین مفروض ) 48/3(میان دو میانگین واقعی 

  .باشد باالتر از متوسط می توان گفت که میزان مطلوبیت اشتغال به کار فارغ التحصیالن و ارتباط با نیازهاي بازار کار می

از  "میزان مطلوبیت اشتغال به کار فارغ التحصیالن و ارتباط با نیازهاي بازار کـار   "اي جهت بررسی نتایج آزمون تی تک نمونه: 4ولجد

  3دیدگاه دانشجویان با میانگین نظري 

  متغیر  نمونه
حجم 

  نمونه

  میانگین

  نمونه

ــراف  انحـ

  معیار

میانگین   

  نظري
  tمقدار 

درجـه  

  آزادي

ــطح  ســـ

  معناداري

  شجویان دان

ــتغال  ــت اش مطلوبی

ــــــه کــــــــار   ـب

ــیالن  فارغالتحصـــ

وارتباط با نیازهـاي  

  بازار کار

100  48/3  958/0  

  

3  008/5  99  **000/0  

 05/0معناداري در سطح *      01/0معناداري در سطح **
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  بحث و نتیجه گیري

فرانسـیس کالیـن،   گانه  9لگوي اساس ا آموزش هتلداري بربرنامه درسی بیرونی  کیفیت درونی و تعیینپژوهش حاضر با هدف 

در این رابطه میـزان مطلوبیـت عناصـر برنامـه درسـی آمـوزش هتلـداري، از دیـدگاه دانشـجویان، مدرسـان و           صورت پذیرفت، 

درسی آموزش  صر برنامهامطلوبیت عن مدرسانو  دانشجویانکه  نشان دادتجزیه و تحلیل اطالعات  نتایج. کارفرمایان، بررسی شد

" هـدف  "در عنصـر  هاي این بخش از پژوهش  در تبیین یافته. ارزیابی نموده اند ر معناداري باالتر از حد متوسطهتلداري به طو

اي به مقوله منابع تعیین اهـداف آموزشـی شـود، بـه عنـوان       توان بیان نمود که؛ در تدوین هر برنامه آموزشی باید توجه ویژه می

هـاي و   یافتـه، ارزش  هاي کلی و عینی باید با توجه به معرفت و دانش سازمان مثال برخی از صاحبنظران معتقد هستند که هدف

یـد در  ، تهیه و تنظـیم گـردد، همچنـین سـاختار موجـود دانـش بشـر نیـز با        )فراگیران(نیازهاي جامعه و نیازهاي یادگیرندگان 

شـود سـازمان    در این راستا توصیه میاي قرار گیرد،  و در تعیین اهداف برنامه درسی مورد توجه ویژهچهارچوب هر ماده درسی 

براي توجه ویژه به اهداف آموزشی به موارد زیر توجه خاصی داشته باشد؛  تـدارك سـازوکار مناسـب بـراي نیازسـنجی جـامع،       

هـاي   ایجاد مرکـزي منسـجم و سـازماندهی شـده بـراي انجـام فعالیـت        هاي آموزشی؛  اصولی و علمی در خصوص اهداف برنامه

هاي آموزشی از قبیـل؛ توجـه    درسی در تدوین اهداف برنامه هاي علمی برنامه گذاري؛ رعایت اصول و روش سیاست ریزي و برنامه

ریزي  ها؛ استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان برنامه ها، ارتباط آنها با هم و توجه به تمامی ابعاد هدف هدافابه سلسله مراتب 

استفاده از مراکز علمی و آموزشـی  با نیازهاي سازمان و فراگیران؛  هاي درسی ف برنامهدرسی؛  سعی در ارتباط برقرار کردن اهدا

، با این تفاسیر باید بیان نمود که در حوزه آموزش هتلـداري  )1395حسینی، رحمان پور و اصفهانی، (در تدوین اهداف آموزشی 

توان انتظار داشت یک دوره آموزشـی بـه    زمانی می، و ت اي برخوردار اس درسی آموزشی از اهمیت ویژه نیز توجه به اهداف برنامه

اهداف مورد نظر خویش نزدیک شود که در ابتدا خود این اهداف بر اساس معیارهایی مانند؛ عملـی بـودن و متناسـب بـودن بـا      

آموزشـی نـاروا بـه    هاي  هاي آموزشی تهیه و تدوین شده باشند و در غیر این صورت انتظار داشتن بازده درخور از این دوره دوره

خـواهیم بـرد کـه     هاي مقوله هدف در پژوهش حاضر به دو نکته کلیدي در این حوزه پی به عالوه با نگاهی با مولفه. رسد نظر می

 ،چـرا کـه   .کنندگان در دوره تببین و مشخص شده است شود؛ تا چه اندازه اهداف دوره آموزشی براي شرکت شامل موارد زیر می

نکته بعدي این کـه اهـداف   ار رسیدن به این اهداف را داشت؛ توان انتظ هتري از اهداف دوره داشته باشند میهر چه افراد درك ب

تا چه میزان بر اساس عالیق و نیازهاي فراگیران تهیه و تدوین شده اسـت، ایـن موضـوع کـامال مـورد تاییـد اسـت کـه زمـانی          

هـاي دوره آموزشـی بـر     کنند که اهداف و رسـالت  کی بیشتري میفراگیران نسبت به اهداف دوره آموزشی احساس تملک و نزدی

هاي آموزشـی بـه بهتـرین نحـو طراحـی و       ها و نیازهاي فراگیران باشد، در غیر این صورت هر چند که دوره اساس عالئق، انگیره

  .تدوین شده باشند اما به مقصد نهایی نخواهند رسید

 مدرسـان درسی آموزشی هتلداري نشان داد؛ از دیـدگاه دانشـجویان و    رنامهمطلوبیت عنصر محتوا در ب نتایج بررسی در خصوص

هـاي ایـن    در تبیـین یافتـه  . است درسی آموزش هتلداري به طور معناداري باالتر از حد متوسط در برنامه محتوامطلوبیت عنصر 

، )هـا، اصـول، تعـاریف    ، تبیـین حقـایق (، معتقد است محتوا شامل دانـش  )1996(زایس توان بیان نمود که؛  بخش از پژوهش می

اعتقاد بـه خـوب و   (ها  و ارزش) گیري و ایجاد ارتباط خواندن، نوشتن، حساب کردن، تفکر منطقی، تصمیم(ها و فرآیندها  مهارت

ریـزي درسـی، سـازمان و سـاختار محتـواي دروس و       در فراینـد برنامـه  همچنـین   .است....) بد، صحیح و غلط و عالقه به علم و 

ها و مواد درسی مختلف از اهمیـت خاصـی    دهی و تنظیم علمی مطالب و توالی موضوعات درسی در قالب رشته ازمانچگونگی س

دهـی   پـس از انتخـاب محتـوا، سـازمان    . کنـد  درسی اجرا شده ایفا می ترین نقش را در میزان کارآیی برنامه برخوردار است و مهم

دهـی محتـوا    نماینـد تـا از اصـول سـازمان     ریزان درسی تالش می ن برنامهشود که در جریان آ ي درسی مطرح می محتواي برنامه

اي را برگزینند که به مؤثرترین شکل ممکن، مـواد و موضـوعات درسـی در     شیوه) پارچگی، تعادل و وسعت توالی، مداومت، یک(

ریـزي درسـی، سـازمان و     یند برنامـه در فرا. یگر ارتباط برقرار کرده، نیل به اهداف برنامه میسر گردددسطح عمودي و افقی با یک

هـا و مـواد    درسی در قالـب رشـته   دهی و تنظیم و توالی علمی مطالب و نیز موضوعات ساختار محتواي دروس و چگونگی سازمان

، در این راسـتا شـکورزاده و ملکـی و قصـابی چورسـی      )1390شکاري و خدادادي، (درسی مختلف از اهمیت خاصی برخوردارند 

عالیـق   منطبق با سرفصـل دروس نیازهـا و  بایستی انتخاب شده محتوا درسی معتقدند؛  ر خصوص محتواي برنامه، نیز د)1393(
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ارائه خدمات تخصصی و نشر دانـش، کـارافرینی    ،درسی هاي آموزشی پژوهشی برنامه کاري دانشجویان، تغییرات بازار کار و هدف

در افزایش عمـق دانـش   همچنین محتوا  بایستی به  . طباق داشته باشدانها در دانشجویان،  ها و ارزش برنامه درسی، رشد نگرش

داشـتن  . توجـه داشـته باشـد   ها،  راستاي تولید دانش جدید، گنجاندن دروس اصلی و پایه به عنوان اصول و دانش بنیادین رشته

ایجاد تجـارب  داشته باشد، یان دانشجو کاريهاي  ها و در نظر گرفتن دروس اختیاري که تطابق با زمینه انعطاف الزم در سرفصل

وجـود تعـادل الزم    هاي علمـی و  ها روي بروزترین یافتهآنها و حرکت  انعطاف در سرفصل و معنادار در دانشجویان، وجود پویایی

از دیگـر  ) ترکیبی هماهنگ از اموزش نظـري و عملـی  (کاربردي بودن محتوا ارائه شده  ،محتواي ارائه شده تبین کمیت و کیفی

   .انتخاب محتواي برنامه درسی استضوابط 

درسـی آموزشـی هتلـداري نشـان داد؛ از دیـدگاه       هـاي یـادگیري در برنامـه   مطلوبیت عنصـر فعالیـت   نتایج بررسی در خصوص

درسی آموزش هتلداري بـه طـور معنـاداري بـاالتر از حـد       در برنامههاي یادگیري فعالیتمطلوبیت عنصر  مدرساندانشجویان و 

رسـد برنامـه آموزشـی هتلـداري از      توان بیان نمود که؛ به نظـر مـی   هاي این بخش از پژوهش می ر تبیین یافتهد. متوسط  است

هاي مورد نیاز براي  هاي مهم در توسعه مهارت هاي یادگیري مناسبی برخوردار است، الزم به ذکر است که یکی از راهکار فعالیت

کند انتقال مطلوب یـادگیري از   هاي یادگیري است، چرا که کمک می ه فعالیتفراگیران به ویژه در حوزه هتلداري مقوله توجه ب

محیط انتزاعی به محیط واقعی به خوبی رخ دهد، و برنامه آموزشی که از این ویژگی برخوردار نباشد به طور قطع صالحیت الزم 

هـاي یـادگیري بـر     کـه طراحـی فعالیـت    ، معتقدنـد )1389(باغی و محمدي  براي استفاده را نخواهد داشت، در همین رابطه قره

اي انتخاب گردند کـه فـرد از انجـام آن احسـاس رضـایت کنـد؛        مبنایی باشد که متناسب با اهداف مورد نظر باشند و باید بگونه

 هاي درك کـردن و تفکـر کـردن را بـراي     ها و شیوه ها، مهارت ایدهبرداري در تجارب گوناگون براي فرد فراهم شود و  امکان بهره

اي باشـند کـه در واقـع در رویکـرد جدیـد آمـوزش و        منجر به نتایج نامطلوب نشوند و باید به گونـه . فراگیران به ارمغان بیاورند

شود و هم محصول یادگیري، یادگیرنده است، زیرا حـداقل در قسـمتی از مطالعـات     یادگیري، فراگیر هم یادگیرنده محسوب می

شـناختی خـود جـاي دهـد و وحـدت       نه به این معنی که محتواي آموزش را در سـاخت زند، اکتشاف  خود دست به اکتشاف می

بخشد، بلکه به این معنی که توانایی انتقال دانش کسب شده در موقعیت جدید مساله را توسعه بخشد و خودپنداري مثبـت بـه   

شـود، زیـرا نـه تنهـا      ي خطاب مـی کننده مستقل مساله را کسب کرده، در این راستا است که فراگیر محصول یادگیر عنوان حل

آمـوزد   هاي عملی تفکر را می کند بلکه به طور همزمان مهارت فهمد و درونی می هاي جدید را می مفاهیم اصلی و اصولی و نظریه

فی را هاي طبیعی و اجتماعی را مطالعه کند تا بدین وسیله دالیل و شواهد را از تبلیغات، اطالعـات را از خیالبـا   تواند پدیده و می

هـاي   ، در این راستا نتایج پژوهش)1387رضایی و پاك سرشت، (هاي یادگیري میسر خواهد شد  جدا کند و این در سایه فعالیت

هـا   کنند و به طـور کلـی و بـا توجـه بـه ایـن پـژوهش        هاي یادگیري تاکید میهمخوان و ناهمخوان نیز بر اهمیت عنصر فعالیت

ري به موارد زیر به عنوان نقاط حساس در این حوزه اشاره نمود؛ که شامل مـواردي هماننـد؛   هاي یادگی توان در حوزه فعالیت می

هـاي یـاددهی    طول تـرم، وجـود همـاهنگی و تناسـب الزم میـان فعالیـت       درس و شفاف سازي وظایف دانشجویان در ارائه طرح

متناسب با نوع درس،  ل مساله بحث گروهیدروس، استفاده از راهبردهاي متنوع تدریس مانند سخنرانی ح یادگیري با سرفصل

هـایی بـراي پـرورش     دانشـجویان در آن، وجـود فرصـت    وجود جو چالش برانگیز در فرایند یاددهی یادگیري و مشـارکت فعـال  

 ،پـردازي  هـاي علمـی ماننـد ایـده     انتقادي قدرت خالقیت و ابتکار در دانشجویان و مهـارت  هاي فکري مانند مباحثه تفکر مهارت

چگونگی کاربرد موضوعات و انطبـاق آن   یادگیري(سازي و ارائه نظریات جدید در دانشجویان، وجود تجارب یادگیري غنی  شبیه

هـاي دیگـر    هاي درس هاي خود را در یک درس با یادگیري دانشجویان تا اینکه یادگیري هایی در ظرفیت) با واقعیت هاي زندگی

هـاي تعیـین شـده     در تکلیـف  رگروهی در دانشجویان، ایجاد تناسب کمی و کیفیهاي ارتباطی و کا پرورش مهارت ،دهند پیوند

جهـت رفـع نـواقص یـادگیري،      و کیفیت تکـالیف دانشـجویان   دادن بازخورد مناسب و به موقع درباره سطح ،)تمرین یا تحقیق(

دانشـجویان،   تحقیـق در  جهت حل مسائل علمی و تقویـت روحیـه   انگیختن احساس نیاز به یادگیري وجود تحرك اشتیاق و بر

هاي معتبر داخل و خـارج از کشـور،    و دانشگاه با مراکز تحقیقاتی مدرسانایجاد ساز و کاري مناسب جهت ارتباط دانشجویان و 
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رعایـت تخصـص و توانـایی     و هـاي متنـوع تـدریس    و دانشجویان در جهت اجرایـی کـردن روش   مدرسانحمایت و پشتیبانی از 

 .گردد میها  امهن مایی پایانواگذاري راهن در مدرسان

، نتـایج حـاکی مطلوبیـت عنصـر     درسی آموزشـی هتلـداري   یادگیري در برنامه -مطلوبیت عنصر راهبردهاي یاددهی در خصوص

هـاي ایـن بخـش از     در تبیـین یافتـه  . است مدرساندیدگاه دانشجویان و درسی آموزش هتلداري از  یادگیري در برنامه -یاددهی

اسـاس   درسی زمانی ارزشمند است کـه بـر   درسی معتقدند که برنامه صاحبنظران در حوزه برنامهن نمود که؛ توان بیا پژوهش می

بتواند آنچه را آموخته  مدرسري زمانی موثر است که یادگی –نیاز و احتیاجات فرد و جامعه تهیه و تنظیم شود و فرایند یاددهی

درسی  همچنین اندیشمندان حوزه برنامه. انگیزه یادگیري موثر واقع شود يبا احتیاجات ملموس یادگیرنده پیوند دهد و در ارتقا

پذیر و از یک اساس و زیربناي ارزشی و قوي برخوردار باشد و عالوه بر این باید از  درسی باید چالش بر این نظر هستند که برنامه

درسـی   که تمرکز بر مطالعـات برنامـه   ر عین حالیشناسی و غیره استخراج شود د شناسی، جامعه ها نظیر روان اي از رشته مجموعه

و جامعـه،   محـیط کـار  است، مواردي نظیر یادگیري، مطالعات مربوط به رشد و تحول انسان، پژوهش در خصوص ارتبـاط بـین   

 .باید مورد توجه قرار گیرندهاي فرهنگی از جمله مواردي است  تئوري

 ، مدرسـان از دیـدگاه دانشـجویان و   کـه   نشان دادایج تجزیه و تحلیل اطالعات درسی،  نت بندي فراگیران در برنامه در عنصر گروه

هـاي ایـن    در تبیین یافتـه . درسی آموزش هتلداري به طور معناداري باالتر از حد متوسط  است در برنامه مذکورمطلوبیت عنصر 

اسـی اسـت و بـر ایـن اسـاس اسـت کـه        شن یادگیري، یکی از مباحث مهم در حوزه روانتوان بیان نمود که  بخش از پژوهش می

هاي  یادگیري است در دهه ههاي بشر و توسعه روز افزون علم، زایید دهد و دراصل پیشرفت هاي خود را توسعه می انسان، مهارت

و محتـواي  هاي کارآمد که جایگاهی ویـژه در مطالعـات تربیتـی پیـدا کـرده و اسـتفاده از آن در مؤسسـات         اخیر، یکی از روش

هـاي   و روش یادگیري مشارکتی. آید بندي به اجرا درمی که به وسیله گروه افزایش یافته، روش یادگیري مشارکتی استآموزشی 

هاي  کنند تا به هدف می با هم کار فراگیران، روش آموزشی نوین است که برپایه آن، بندي در روند آموزش اجراي آن یعنی گروه

بـراي تبـادل    فراگیـران فراد گـروه اهمیـت دارنـد، دسـت یابنـد؛ در ایـن روش،       تک ا مشترك که براي کل گروه و همچنین تک

پرسـند، بـراي    هـاي خـود را از یکـدیگر مـی     دهند، پرسـش  کنند، کارها را به کمک هم انجام می می ها با همدیگر گفتگو اندیشه

دهنـد   بـراي بیـان نظـر فرصـت مـی     آمـوزان   کنند و به هریـک از هـم   هاي درونی و بیرونی با هم همکاري می دستیابی به پاداش

توان بـه مـوارد زیـر اشـاره      که می هاي اساسی است داراي ویژگی بندي در فرآیند یادگیري  ، در این راستا گروه)1387جعفري، (

باید توجیه شوند که موفقیت گروهشان مستلزم آن است که افراد به طـور مـؤثر بـا هـم      فراگیران: وابستگی درونی مثبتنمود؛ 

نه تنها گروه باید در برابر تحقق اهدافش پاسخگو باشد بلکه هر فردي نیز باید در برابـر عملکـردش   : پاسخگویی فردي د؛ کارکنن

 کمـک کننـد و از همـدیگر    باید یکدیگر را تشویق کننـد، بـه همـدیگر    فراگیران: رو احساس مسئولیت داشته باشد؛ تعامل رودر

: هـاي بـین فـردي    هاسـت؛ مهـارت   فعالیـت  این ، بهترین موقعیت برايآموزش اشد وها باید صادقانه ب حمایت کنند؛ این حمایت

هـاي گروهـی را    بدانند که چگونه به طـور مـؤثر، تـالش    بگیرند که چگونه در گروه کارکنند؛ اعضاي گروه باید یاد باید فراگیران

ها را اداره کنند و چگونه انگیزه ایجاد کننـد؛   فرهبري کنند، چگونه اطمینان ایجادکنند، چگونه ارتباط برقرارکنند، چگونه اختال

باید بـه طـور    فراگیران: فرایند گروهی هدفمند، دقیق و علمی آموزش دهد وهاي کار گروهی را به طور  باید مهارت مدرس ، لذا

توان فوایـد   صه میصورت نامناسب بودن روند کار، آن را اصالح کنند به طور خال مستمر، کار گروهی خود را ارزیابی کنند تا در

] گیـري  شـکل [ ، افـزایش عالقـه بـه یـادگیري، پیشـرفت تحصـیلی،      مدرسو محاسن روش مشارکتی را در کاهش وابستگی به 

، که این )1392احمدي، رضازاده و گنجی، (، کاهش انزواطلبی و ازخودبیگانگی دانست سایر فراگیراناحساسات مثبت نسبت به 

  .شوند ا توجه به نتایج این بخش از پژوهش مثبت ارزیابی میفواید ذکر شده در پژوهش حاضر ب

 مدرسـان درسی آموزشی هتلداري نشان داد؛ از دیـدگاه دانشـجویان و    مطلوبیت عنصر مواد آموزشی در برنامه نتایج در خصوص

هاي  در تبیین یافته. درسی آموزش هتلداري به طور معناداري باالتر از حد متوسط  است در برنامه مواد آموزشیمطلوبیت عنصر 

کـارگیري   از طریـق دیـدن و بـه    فراگیـران هاي روانشناسی یادگیري،  یافته براساستوان بیان نمود که؛  این بخش از پژوهش می

بـه سـبب    و به طـورکلی مـواد آموزشـی؛    آموزشی آموزند، زیرا وسایل کمک تر می مختلف، مطالب درسی را بهتر و راحت وسایل

آموزشـی   مـواد امـروزه اسـتفاده از    .سـازند  تر و دلپذیرتر مـی  تر، عملی را واقعی ، امر آموزشفراگیران لفمخت کردن حواس فعال
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آموزشی مورد توجه قرار گرفتـه اسـت و دالیـل اسـتفاده از      هاي برابر دستیابی به آرمان تأمین فرصت روش جدید به عنوان یک

 -در یـادگیري  حـواس  نقـش  –معضالت و مشکالت آموزشـی  : مانندآموزشی را تحت عناوینی  هاي وسایل آموزشی یا تکنولوژي

 دهد کشورهایی کـه از  نتایج تحقیقات نشان میاین در حالی است که؛ . و یادگیري ذکر کرده اند مواد و وسایل در تدریس نقش

 ین بـرده و یـا کـاهش   خود را از ب اند بسیاري از مشکالت آموزشی تکنولوژي جدید آموزشی به طور معقول و مطلوب بهره گرفته

 ).1389، ستاري و جعفرنژاد( اند داده

و ) مـدت ارائـه محتـوا   (، زمـان آمـوزش   )هنگام ارائه محتوا(داراي سه بعد؛ زمان شروع الزم در برنامه درسی براي آموزش زمان 

در  زیه و تحلیل اطالعـات  تجنتایج ، در این رابطه )1385( پور موسی، )1378پور،  موسی(است ) ترتیب ارائه محتوا(جایگاه درس 

مطلوبیـت عنصـر    مدرسـان درسی آموزشی هتلداري نشان داد؛ از دیدگاه دانشـجویان و   مطلوبیت عنصر زمان در برنامه خصوص

هـاي ایـن بخـش از     در تبیـین یافتـه  . به طور معناداري باالتر از حد متوسـط  اسـت   نیز، درسی آموزش هتلداري در برنامهزمان 

زمـان بـه عنـوان ظـرف     : استدر ارتباط با زمان آموزش و ارتباط آن با اهداف، مطرح دو دیدگاه ن نمود که توان بیا پژوهش می

هـاي یـاددهی یـادگیري محسـوب      ریـزي فعالیـت   تعیین شده بـراي برنامـه   زمان یکی از عوامل از پیش در این دیدگاه،: آموزش

شـود و   هاي آموزشی تعیین مـی  گذار در سطح کالن نظام سنت جاري آن است که زمان آموزش توسط مقامات سیاست. شود می

 منبـع  یـک  زمان، همچنین  پردازند یادگیري می- هاي فرایند یاددهی ریزان درسی به تنظیم فعالیت بر پایه این تصمیمات، برنامه

 .از آنها دسـت شسـت  حقق برخی ت از و کرد گذاري اولویت و بندي طبقه توان می را ها هدف که حالی در است دستکاري غیرقابل

شود و زمان به عنوان تابعی  هاي آموزشی داده می در این دیدگاه، نقش محوري به هدف: زمان به عنوان ابزار آموزش دیدگاه دوم

کنـد چـه مقـدار زمـان بـه آمـوزش        ها مشخص می وقتی زمان به عنوان تابع هدف است، تحقق هدف. شود ها، لحاظ می از هدف

هـا الزم اسـت،    درسی مجازند مقدار زمانی را که براي تحقق هر یک از انـواع هـدف   ریزان این حکم، برنامهبه تبع . اختصاص یابد

   چـه بیـان شـد،    تــوجه بــه مجموعـه آن     با .شود در این نوع نگاه، به محدودیت هاي زمان، توجه نمی. مورد استفاده قرار دهند

به هرحال این مسئله نیز شـایان تــوجه اســت   . نمودیادگیري بـیشتر اسـتفاده عنوان اهرمی براي   به  آموزشی  زمان  از  توان می

نقـش او در   ،مـدرس چون کیفیت تدریس  مدیریت عواملی دیگر هم هرچند . است  کـه نـقش زمان در یادگیري بـسیار ضـروري

  .نیز مؤثر هستند فراگیرانایـجاد انـگیزه در  نوع طرح درس، تنظیم زمان کالس،

درسی آموزشی هتلـداري نشـان داد؛ از دیـدگاه دانشـجویان و      مطلوبیت عنصر مکان در برنامه در خصوصپژوهش بررسی نتایج 

در تبیـین  . درسی آموزش هتلـداري بـه طـور معنـاداري بـاالتر از حـد متوسـط  اسـت         در برنامهمکان مطلوبیت عنصر  مدرسان

بـه  . و تجهیزات کمک آموزشی از عوامل موثر در فرآیند تدریس استفضا توان بیان نمود که  هاي این بخش از پژوهش می یافته

مدرسـه  محل آمـوزش  ، بهداشتی بودن آموزشطور کلی نور، حرارت، گرما، سرما، میز و صندلی، آزمایشگاه، مناسب بودن مکان 

، )1382خورشـیدي،  (دهد را تحت تاثیر قرار  مدرس و سایر عوامل تاثیرگذار در روند آموزش و یادگیريتواند روش تدریس  می

آوري شده از جامعه مورد مطالعه مکان از بستر مناسبی براي آموزش برخـوردار بـوده    رسد بر اساس اطالعات جمع که به نظر می

  .است

درسـی   مطلوبیت عنصر ارزشیابی در برنامـه  ، نتیج بیانگر درسی آموزشی هتلداري مطلوبیت عنصر ارزشیابی در برنامه رابطه بادر 

هاي این بخش از پژوهش شاید بتوان گفت که ارزشـیابی   در تبیین یافته. است مدرساناز دیدگاه دانشجویان و زش هتلداري آمو

هـاي مهـم    گیـرد و بـه عنـوان یکـی از مولفـه      در برنامه درسی از همان لحظه ورود فراگیر در جریان آموزش مورد توجه قرار می

مهمترین مباحث حوزه به عنوان یکی از ارزشیابی ، ضمن تاکید بر ) 1389(و زارعیانمومنی باشد،  ریزي درسی می مراحل برنامه

ها به ارزشیابی دقیق و مستمر نیاز دارند در حقیقت ارزشـیابی   که بررسی مشروعیت و صحت برنامهاذعان می دارد  ،درسی برنامه

دهـد در مـورد    را گردآوردي کنـد کـه بـه او امکـان مـی     دهد تا داده هایی  اي از فرآیندها است که فرد انجام می فرآیند یا خوشه

در . ، تصـمیم بگیـرد  )نامه تعلیم و تربیت به طور اخـص  درسی به طور اعم و درس برنامه(اي  پذیرفتن، تغییر دادن یا حذف مساله

هـدف از عنصـر    شود، در این راسـتا  اي به داوري و کسب اطالعات در خصوص ارزشمند بودن یک برنامه می ارزشیابی توجه ویژه

درسی ممکن است شامل ارزشیابی برنامه کامل یا ارزشیابی جنبه کوچکی از برنامه کامل باشد، در ارزشـیابی   ارزشیابی در برنامه
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درسی مهمترین مالك توجه به پیشرفت و تغییر و تحول فراگیر در طی مراحل آموزشی است، همچنین الزم بـه   در حوزه برنامه

ارزشیابی از اهداف؛ که ارزشیابی در  -1 :توان به درسی شامل موارد متعددي است، که می زشیابی در برنامهذکر است که مقوله ار

ریزي؛ کـه بـه بررسـی     ارزشیابی از برنامه -2شود،  اي می این ارزشیابی به نیروهاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و غیر توجه ویژه

، در این راسـتا اهمیـت   )1389مومنی و زارعیان، (شود، اشاره نمود  رداخته میتناسب اهداف، محتوا و راهبردهاي قضاوت مواد پ

اي برخـوردار اسـت،    پذیرد از جایگاه ویـژه  هاي آموزشی که با هدف تغییر و تحول در افراد صورت می ارزشیابی به ویژه در برنامه

  .پژوهش حاضر برخوردار است مولفه از جایگاه مناسبی دراین  پژوهش،رسد با توجه به نتایج  که به نظر می

ــی   ــایج بررس ــشنت ــم بخ ــژوهش  ده ــوصپ ــان داد؛ از     در خص ــا نش ــایت کارفرم ــتري و رض ــایت مش ــر رض ــت عنص مطلوبی

هـاي ایـن بخـش از پـژوهش      در تبیـین یافتـه   .بـه طـور معنـاداري بـاالتر از حـد متوسـط  اسـت       این حوزه دیدگاه کارفرمایان 

امکـان پیشـرفته تولیـد انبـوه کـاال و توجـه ویـژه بـه ارائـه خـدمات بـا کیفیـت             هـاي اخیـر    توان بیان نمـود کـه؛ در سـال    می

اي بــه مقولــه  موجــب شــده اســت ارائــه کننــدگان خــدمات و همچنــین تولیــد کننــدگان کــاال در بــازار رقــابتی توجــه ویــژه 

ــه  ــه گون ــد، ب ي نگــرش مشــتر ،هــاي اقتصــادي جهــان اي کــه در عرصــه فعالیــت رضــایت از مشــتري از خــویش نشــان دهن

شـود، و عـدم توجـه بـه ایـن موضـوع موجـب         مداري و کسب رضایت مشـتري، یکـی از اصـول مهـم کسـب و کـار تلقـی مـی        

ــابی     مــی ــن راســتا کارشناســان بازاری ــازار حــذف شــوند، در ای ــه دهنــدگان کــاال و خــدمات از صــحنه ب شــود بســیاري از ارائ

تـوان بـه    کنـد کـه مـی    هـاي کمـک مـی    شـرکت که کسب رضایت مشتري از سـه طریـق بـه افـزایش سـود و درآمـد        معتقدند

تکرار خرید مشتري، خریـد کـاالي جدیـد و خریـد کـاال توسـط مشـتریان جدیـد کـه بـه علـت تشـویق مشـتري راضـی بـه                

هـاي متنـوع و گونــاگونی در    در کشـورهاي صـنعتی برنامـه   . انـد اشــاره نمـود   خریـد کـاال و خـدمات از سـازمان تشـویق شـده      

داري  شـود، ایـن موضـوع بـه ویـژه در حـوزه هتـل        ایت مشـتري ارائـه و آمـوزش داده مـی    جهت توسعه مشتري مـداري و رضـ  

توانـد تبعـات    گیـري مـی   از اهمیت ویژه اي برخوردار است چرا کـه یـک بـار برخـورد و خـاطره یـک فـرد در فرآینـد خـدمات         

ه بـراي مشـتریان مـا    بایـد سـعی شـود؛  همیشـه چیـزي کـ      بنـابراین  داشـته باشـد،    ناپذیري بـراي ایـن صـنعت در پـی     جبران

کنـیم متفـاوت باشـد؛  انتظـارات مشـتري       توانـد بـا آنچـه مـا تصـور مـی       خیلی مهم است به خوبی درك شود و این مـورد مـی  

مـدام در حــال تغییــر اســت و ایــن بــه ایـن معنــی اســت کــه ســازمان و یــا موسسـه بایــد همیشــه در حــال تغییــر و تحــول     

ه درپــی پیــروزي در ایــن میــدان هســتند و بــه همــین علــت همیشــه بایــد  ناپــذیر اســت و رقبــا همیشــ باشــد؛ رقابــت پایــان

اي شــود،  هــاي مشــتریان در تغییــرات ســازمانی توجــه ویــژه بایــد بــه خواســته ن عملکــرد توســط ســازمان ارائــه شــود،بهتـری 

، )1387نجفـی و پیراسـته،   (توجه به عوامـل تعیـین کننـده ماننـد قیمـت همیشـه بایـد در دسـتور کـار سـازمان قـرار گیـرد             

ــی     ــا و تفســیر م ــایت از مشــتري را الق ــوم رض ــک گوشــه از مفه ــاال ی ــر شــده در ب ــوارد ذک ــجویان و   م ــر دانش ــا اگ ــد، ام کنن

هــاي آموزشــی دانشــگاه در نظــر بگیــریم بــه جنبــه دیگــري از حــوزه مشــتري   را نیــز بــه عنــوان مشــتریان برنامــه مدرســان

ــه؛ در ایــن صــورت رضــایت          ــتري   محــوري خــواهیم رســید بــا ایــن عنــوان ک فراگیــران در (کارفرمــا و رضــایت مش

هــاي آموزشــی؛  افــزایش مهــارت در  افــزایش دانــش فراگیــر در طــی برگــزاري دوره، شــامل مــواردي هماننــد؛ )درســی مــهبرنا

فراگیر؛  تغییـر در نگـرش فراگیـر؛  بـاال رفـتن سـرعت انجـام عمـل؛  افـزایش دقـت در کـار؛  بـاال رفـتن کـارایی و کیفیـت؛                 

روحیــه در فراگیــران؛ بهبــود  جدیــد؛  ارتقــاء هــاي تکنولــوژي شــغلی؛  درك ر ســازمان؛  افــزایش توســعهکــاهش اســتهالك د

وري؛  افــزایش رضــایت مشــتري و  افــزایش رضــایتمندي فراگیــران و یــا کارکنــان   روابــط شــغلی در ســازمان؛ افــزایش بهــره

ه مهمتــرین نکتــه در حــوزه رضــایت خواهــد بــود، بــا نگــاهی بــه عنــواین بــاال بــه راحتــی ایــن موضــوع قابــل درك اســت کــ 

  .باشد روز بازارکار براي رقابت در یک اقتصاد پویا می مشتري و رضایت کارفرما توجه به نیازهاي ویژه و به

التحصیالن و ارتباط با نیازهاي بازار کار نشـان داد؛   مطلوبیت اشتغال به کار فارغ در خصوصپژوهش  دهمیاز بخشنتایج بررسی 

تـوان   هاي این بخش از پـژوهش مـی   در تبیین یافته .به طور معناداري باالتر از حد متوسط استاین حوزه جویان از دیدگاه دانش

بیان نمود که؛ محتواي آموزشی ارائه شده حداقل براي جامعه و نمونه مورد مطالعه از معیارهاي مناسبی در ارتبـاط بـا اشـتغال    

بسیاري از مطالعات که بـه برخـی از آنهـا در بـاال اشـاره شـد، هنـوز مشـکالت         است که در  یدر حال ، این .برخوردار بوده است

اي در خصوص مطلوبیت اشتغال به کار فراگیران و پاسـخ بـه نیازهـاي بازارکـار وجـود دارد کـه از مهمتـرین علـل آن را          عدیده
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به کــــار ی ی هستند که در نظام آموزشعوامل درونی، فرایندها و راهبردهایبندي نمود؛  توان به عامل درونی و بیرونی دسته می

مهمترین ایـن عوامـل   . التحصیالن ارتباط دارند  شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و کاریابی فارغ گرفته می

حتـواي  عـدم تناسـب بـین م    ؛ عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهاي آتـی بـازار کـار    :عبارتند از

علمـی و انگیـزه خـدمت رسـانی بـه جامعـه در        ها در ایجـاد و تقویـت روحیـه    عدم توفیق دانشگاه؛ هاي شغلی آموزش با مهارت

علمـی بـا    عدم آشنایی اعضـاي هیـات   ؛ التحصیل شدن هاي علمی و عملی براي فارغ مشخص نبودن حداقل قابلیت ؛ دانشجویان

فقدان زمینـه مناسـب بـراي    ؛  التحصیالن لیدي و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغفرایند و نحوه انجام امور در واحدهاي تو

مطـرح نبـودن    ؛ علمی در تربیت نیروي کار متخصص مورد نیـاز جامعـه   ناکارآمدي اعضاي هیات ؛ هاي علمی و کاربردي آموزش

شـوند کـه بـر     نی شـامل کلیـه مـواردي مـی    عوامل بیرو ، همچنین. ها مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاه

ایـن عوامـل   . گردنـد  اشتغال فارغ التحصیالن به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته و مانع از جذب آنها در بـازار کـار مـی   

هـاي   عـدم توسـعه کـانون   ؛ هـاي کاریـابی خصوصـی    عـدم توسـعه بنگـاه   ؛ رواج نیافتن و مشخص نبودن فرهنگ کاریابیشامل؛ 

رواج  ؛ تعدد متقاضیان و رقابت شدید براي کسب مشاغل موجـود  ؛ حصیالن و ناکارآمدي آنها در کاریابی و هدایت شغلیالت فارغ

وجود مشکالت اجرایی در پیاده کردن سیاسـتها و برنامـه هـاي کـالن      ؛ نیافتن فرهنگ کارآفرینی و کم بودن تعداد کارآفرینان

  .باشند می اشتغال

  

  هاپیشنهاد

ت به مطلوبیت عنصر هدف در برنامه درسی رشته هتلداري و رضایت دانشجویان ، توجه به معرفـت و دانـش سـازمان    با عنای. 1 

تـدارك   در همـین رابطـه   .یافته در تدوین اهداف رشته مذکور و همچنین توجه به نیازهاي جامعه و فراگیران تاکید مـی گـردد  

هـاي آموزشـی؛ ایجـاد مرکـزي منسـجم و       خصـوص اهـداف برنامـه    سازوکار مناسب براي نیازسنجی جامع، اصولی و علمـی در 

  .توصیه می شودگذاري؛  ریزي و سیاست هاي برنامه دهی شده براي انجام فعالیت سازمان

ا نکتـه قابـل   ، امـ معناداري باالتر از حد متوسط اسـت میانگین حاصله به طور عنصر محتوا برنامه درسی آموزش هتلداري   در. 2

محتوا در جهت تحقق اهداف آموزشی ارائه شده و با نیازها و عالیـق یادگیرنـدگان در    ، این است کههارائه شدتوجه در محتواي 

وجـود تعـادل    ،لـذا  .کند اي طراحی شده که دانشجویان را براي ورود به بازار کار آماده می گونه و همچنین محتوا به ارتباط است؛

) نظـري و عملـی   آمـوزش ترکیبـی هماهنـگ از   (اربردي بودن محتوا ارائه شـده  ک ،محتواي ارائه شده تالزم بین کمیت و کیفی

رسد که محتواي آموزشی دوره مورد نظر توانسته است موارد باال را مورد نظـر   در این راستا به نظر می .توصیه و تاکید می گردد

  .قرار دهد

فراگیران دوره هاي آموزشی مـذکور  حس کنجکاوي  تقویت، جهت با عنایت به یافته تحقیق در عنصر فعالیت هاي یادگیري . 3

، تـرم  طـول  وظـایف دانشـجویان در   سازي شفافو  درس طرحارائه مواردي همانند؛ در بین آنها یادگیري گروهی بیشتر ترغیب و 

مانند  دروس، استفاده از راهبردهاي متنوع تدریس هاي یاددهی یادگیري با سرفصل وجود هماهنگی و تناسب الزم میان فعالیت

 در فرایند یاددهی یادگیري و مشارکت فعـال  برانگیز چالشمتناسب با نوع درس، وجود جو  بحث گروهی مسئله،حل  ،سخنرانی

قـدرت خالقیـت و ابتکـار در     ،انتقـادي  تفکر ،هاي فکري مانند مباحثه هایی براي پرورش مهارت دانشجویان در آن، وجود فرصت

سازي و ارائه نظریات جدید در دانشجویان، وجود تجارب یادگیري غنـی   شبیهپردازي،  ایدهد هاي علمی مانن دانشجویان و مهارت

 .، پیشنهاد می گردد)زندگی هاي واقعیتچگونگی کاربرد موضوعات و انطباق آن با  یادگیري(

گیـري  نامه درسی و بهـره در عنصر راهبردهاي یاددهی یادگیري، استفاده از رویکردهاي چالش برانگیز و تمرکز بر مطالعات بر. 4

 محیط کـار پژوهش در خصوص ارتباط بین  وشناسی  شناسی، جامعه روان اي از رشته ها نظیراستادان از نتایج مطالعات مجموعه

 .باید مورد توجه قرار گیرندهاي فرهنگی از جمله مواردي است  و جامعه، تئوري
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هـاي  فراگیـران، سـطح و ویژگـی    نیازهـا  بندي بر اساس عالیق و گروه، بندي در برنامه درسی آموزش هتلداري عنصر گروهدر . 5

پاسـخگویی فـردي تعامـل    ،   وابستگی درونی مثبـت  دانشجویان و استفاده از رویکرد مشارکتی که متضمن مزیت هایی از قبیل

   .است پیشنهاد می شود هاي بین فردي مهارترودررو ، و 

بیشـتري برخـوردار    گـی هتـاز واد و منابع آموزشی تهیه شده از به روزتر بـوده و از  پیشنها می گردد م در عنصر مواد آموزشی. 6

 . فراگیران متناسب باشندبا سطح درك و فهم  و همچنین باشند

 تعیـین  پـیش عنوان ظرف آموزش یکـی از عوامـل از    به از آنجایی که زمانبرنامه درسی آموزشی هتلداري در عنصر زمان در . 7

زمـان کـافی بـراي     وزمان مناسب براي امتحان اختصاص  شود هاي یاددهی یادگیري محسوب می یزي فعالیتر شده براي برنامه

  .توصیه می گرددتأمل درباره مباحث 

.  

سـرما،  ( وضعیت محل اجراي دوره از نظر مسـائل فیزیکـی  توجه بیشتر به در عنصر مکان در برنامه درسی آموزشی هتلداري . 8

 .پیشنهاد می گرددساز کار گروهی  عنوان زمینه بهجه به زمان و تو...) گرما، مساحت و 

توجه بیشتر به تناسب سؤاالت امتحـان  عنصر ارزشیابی در برنامه درسی آموزشی هتلداري با عنایت به یافته هاي پژوهش در . 9

  .هاي آموزشی پیشنهاد می گرددبا اهداف و محتواي دوره

هـاي متعـددي در ارتبـاط بـا مشـکالت و       کـارگروه  هاي پژوهش مواردي از قبیل تشـکیل هاي مبتنی بر یافته عالوه بر پیشنهاد

ها و  هاي دخیل در این زمینه همانند دانشگاه ها و با سایر ارگان زمینه همکاري هتل،فراهم سازي داري  هاي هتل معضالت برنامه

داري بـا   واحدهاي درسی در رشته هتلو بازبینی ، بررسی هاي مناسب در این حوزه  عالی براي تشکیل کارگروه موسسات آموزش

برگزاري سمینارهاي کاربردي بـا حضـور صـاحبنظران بـراي بررسـی ابعـاد        ،وتوجه به آخرین تغییرات و تحوالت در این زمینه 

  شود موضوع پژوهش توصیه می

  



    79   ...  نیکال سیبراساس عناصر نه گانه  فرانس يآموزش هتلدار  یبرنامه درس یرونیو ب یدرون تیفیک نییتع

  :منابع فارسی

درسـی کالیـن در افـت     بررسی نقش عناصر برنامـه . )1394(ابراهیمی کافوري، کیمیا؛ ملکی، حسن و خسروي بابادي، علی اکبر 

ریزي درسی، دوره دوم، شـماره   پژوهش در برنامه. تحصیلی درس ریاضی سال اول دوره متوسطه از دیدگاه شرکاي برنامه درسی

 . 50-62، ص )44پیاپی ( 17

 .نشربشري: ، تهران)ویرایش چهارم(، مقدمات تکنولوژي آموزشی). 1386(احدیان، محمد 

علـوم تربیتـی،    کنفـرانس ملـی روانشناسـی و    درسـی،  هاي برنامه ارزشیابی وضرورت اهمیت). 1393(مدي داغداري، حمید اح

 11-17صص

بررسی تـأثیر یـادگیري مشـارکتی بـر پیشـرفت انشـا نویسـی        ). 1392(احمدي، پروین، رضازاده، فاطمه بیگم و گنجی، فاطمه 

  112-97، صص 5، دوره 21و یادگیري، سال  هاي آموزش آموزان شهرستان ساوه، پژوهش دانش

اي بـراي ارتبـاط بـا مشـتري در      بررسی وضعیت اسـتفاده از بازاریـابی رابطـه   ). 1390(احمدي، عباس؛ یحیی زاده فرد، محمود 

 .40تا  23صص  ،)8شماره (3مدیریت بازرگانی، دوره . )هتل پرشین پاالس: ي موردي مطالعه (صنعت هتلداري

همـایش  . پـرورش  و آمـوزش  در اسـتانداردها  اثربخشـی  و وري ه میزان بهـر  در ارزشیابی نقش). 1382(محمد  حسن زاده، امین

راهبـري   و کیفیـت  بهبـود  دفتـر : ، تهـران )بارویکردمنـابع انسـانی  ( پـرورش  و آمـوزش  در سـازي  اسـتاندارد  و اسـتاندارد  علمی

 .استانداردها

 .نو پیوند: تهران). چاپ دوم( درسی ریزي برنامه لیعم راهنماي). 1387(آقازاده، محرم؛ احدیان، محمد 

هاي آموزشی نوین و سـنتی از نظـر دسـتاوردهاي شـناختی، عـاطفی و       مقایسه سودمندي روش). 1387(جعفري کوخالو، رقیه 

  1پنجم، شماره  و رفتاري، فصلنامه تعلیم وتربیت؛ سال بیست

هـاي   میـزان رعایـت اصـول علمـی در تـدوین هـدف      ). 1395(هانی حسینی، میرقاسم، رحمان پور، محمد و احمدرضا، نصر اصف

 69-56، صص 21، شماره 2، دوره 13ریزي درسی، سال  درسی تحصیالت تکمیلی، پژوهش در برنامه برنامه

تهـران، پایـان نامـه کارشناسـی      ستاره پنج هاي کارکنان هتل عملکرد ارزیابی نظام شناسی آسیب). 1392(حیدري، علی اصغر 

 ).دانشگاه عالمه طباطبائی تهران.(ارشد

 رفـع  بـراي  راهکارهایی ارائه و هاي درسی برنامه ارزشیابی فرایند مشکالت شناسایی). 1392(حیدري، فائزه؛ احمدي، غالمعلی 

 .126-136، صص)9شماره(دوم دوره دهم، سال. آن

 .ها و فنون تدریس، تهران، انتشارات یسطرون روش). 1382. (خورشیدي، عباس

ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسـی دوره آمـوزش   ). 1389(عی، مهدي؛ محبی امین، سکینه و حاجی خواجه لو، صالح رشید ربی

 .36-30، صص)1شماره( ،4 پزشکی، دوره آموزش توسعه افق مجله. مجازي  دانشگاه فردوسی مشهد

هـاي یـاددهی و یـادگیري     ناختی بر فعالیتهاي معرفت ش تاثیر دیدگاه). 1387(رضایی، محمدهاشم، پاك سرشت، محمدجعفر 

 36-9، صص 3، شماره 4در نظام آموزشی باز و از راه دور، اندیشه هاي نوین تربیتی، دوره 

عوامل مؤثر بـر عـدم کاربسـت وسـایل کمـک آموزشـی در جریـان یـاددهی          ). 1389(ستاري، صدرالدین و جعفرنژاد، عبدالرضا 

  20-5، صص 2، شماره 1زندران، فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال یادگیري از دیدگاه دبیران استان ما

 مدرسـان ارزشـیابی برنامـه درسـی رشـته علـوم تربیتـی در دانشـگاه آزاد اسـالمی براسـاس نظـرات           ). 1389(سعیدنیا، وحیده 

 ).دانشگاه تبریز( رشدودانشجویان با استفاده از عناصربرنامه درسی فرانسیس کالین، پایان نامه کارشناسی ا

ارزشیابی کیفیت درونی وبیرونی برنامه درسی رشته آموزش بزرگساالن مقطع کارشناسی ارشد از سـال  ). 1383(شفیعی ، ناهید 

  ).دانشگاه شهید بهشتی.(در دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد1382تا سال 1373

ي درسـی تـاریخ ایـران و     دهی محتـواي برنامـه   ست اصول و معیار هاي سازمانکارب). 1390(شکاري، عباس و خدادادي، مهدي 

 80-57ي دوم، صص  درسی، دوره ي اول، شماره هاي برنامه پژوهش. ي متوسطه جهان در دوره
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گـروه   تکمیلـی  تحصـیالت  درسـی  برنامه هـاي  سنجی کیفیت ).1393(شکورزاده، رضا؛ ملکی، حسن و قصابی چورسی، مهدي 

  .92-67،  صص)34 شماره(دهم سال تربیت، روانشناسی فصلنامه. آموزشی ریزي رنامهب و مدیریت

 پایانامـه کارشناسـی ارشـد   . درسـی در دانشـکده تحصـیالت تکمیلـی     ارزیابی کیفیت برنامه درسی برنامـه ). 1384(عبدي، علی 

 ).دانشگاه عالمه طباطبایی تهران(

فصلنامه مطالعات برنامـه درسـی،   . یابی کیفیت برنامه هاي درسی دانشگاهیارز). 1386(فتحی اجارگاه، کوروش؛ شفیعی، ناهید 

 .26-1، صص)5شماره(سال اول

 .ایران زمین: تهران. اصول برنامه ریزي درسی ).1383(فتحی واجارگاه، کوروش 

 .انتشارات علم استادان: تهران .اصول ومفاهیم اساسی برنامه ریزي درسی). 1393(فتحی واجارگاه، کوروش 

ارزیابی اثربخشی نظام آموزشی کاردانش رشته نقشه کشی ساختمان باتاکیـد بـر عناصـر نـه گانـه      ). 1388(فروتن فرد، نرجس 

 ).دانشگاه پیام نور تهران.(فرانسیس کالین، پایان نامه کارشناسی ارشد

ریـزي  پژوهش در برنامه. ه کاشانارزیابی کیفیت برنامه درسی گروه علوم تربیتی دانشگا). 1393(قادري، حمید؛ شکاري، عباس 

 .147-162، صص)14شماره ( درسی، سال یازدهم، دوره دوم

 39-35، صص 1، شماره 3، فعالیت یادگیري بحث، محله راهبردهاي آموزش، دوره )1389(باغی، شراره و محمدي، زهرا  قره

به عنوان یک رشته تخصصی از جهـان باسـتان تـا    سیماي روند تحوالت برنامه درسی ). 1374(ساز، فروغ قلی؛ تنقورچیان، نادر

 .ریزي آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه: تهران. جهان امروز

 .پیام اندیشه: ، مشهد)ویرایش دوم( ")راهنماي عمل(برنامه ریزي درسی"). 1386(ملکی، حسن 

 . سمت: تهران. مبانی برنامه ریزي آموزشی متوسطه). 1394(ملکی، حسن 

 جمهـوري  ارتـش  پیراپزشـکی  دانشـکده  مجلـه . فرایندارزشیابی هاي برنامه درسی). 1388(محمدي مهر، مژگان  ملکی، حسن؛
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