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  چکیده

. ترین کارکرد آموزش عالی تولید دانش است و دانشگاه جایگاه مهم دانش پژوهـی اسـت   مهم
. دهنـد  اي از پژوهشـگران کشـور را تشـکیل مـی     ه دانشجویان تحصیالت تکمیلی بخش عمـد 

هـدف پـژوهش   . بستر مناسب مطالعه و تحقیق در هر رشـته علمـی اسـت    ،هاي آنهانامه پایان
هـاي رشـته برنامـه درسـی براسـاس نظریـه       نامه یزان همپوشانی عناوین پایانحاضر بررسی م

این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و از نظر هدف کاربردي و بـه روش  . باشد بوشامپ می
هاي تحصیالت تکمیلی نامه جامعه آماري پژوهش کلیه پایان. بررسی اسنادي انجام شده است

ران شامل تربیت مدرس، تربیـت معلـم، عالمـه طباطبـایی،     هاي تهرشته برنامه درسی دانشگاه
با توجـه بـه محـدودیت تعـداد     . باشد آزاد اسالمی تهران می شهید بهشتی، پیام نور و دانشگاه

نمونه آماري منطبق بر جامعه آماري در نظر گرفته شده، براي تجزیـه و تحلیـل    ،جامعه آماري
  .است اطالعات از روش تحلیلی تفسیري استفاده شده

هـاي تهـران   هاي رشته برنامه درسی در دانشگاهنامه دهند که پایان نشان می پژوهشهاي یافته 
هـا در حـوزه    نامه بیشترین تعداد پایان. دهند را پوشش نمی حوزه تمامی مباحث مطرح در این

ا هـ  نامـه  بسیاري از عنـاوین پایـان  . درسی و در سطح محتوا انجام پذیرفته است طراحی برنامه
آمـوزان   بندي دانش ، زمان و گروهفضا ي برنامه درسی از قبیلها برخی از حوزه. کراري استت

هـاي  نیـز، در حـوزه  هـا   نامـه  در عـین حـال، تعـدادي از پایـان    . مورد غفلت قرار گرفته است
و پیشـینه پژوهشـی، پیشـنهادهایی     هـا  در پایان باتوجه به یافته. است غیرتخصصی انجام شده

  . ارائه گردید
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  مقدمه
کـارکرد اصـلی اسـت کـه      آموزش عالی در دنیاي امروز داراي سـه ، طبق نظر یونسکو

یعنی آموزش و نشـر دانـش یعنـی    ، انتقال دانش، تولید دانش یعنی پژوهش: عبارتند از
. پیشـرفته اسـت  هـاي   ین کارکرد آموزش عـالی در کشـور  تر مهمتولید دانش . خدمات

هـا   با این کارکرد به تغییـر فرهنـگ   ها دانشگاه. هستند ها ، دانشگاهمراکز این گونه تولید
 ایـن  سـازد و  مـی  ممکـن  آوري نـو را  فـن ، تولید دانـش  زیرا. پردازند می در جوامع نیز

دانشـگاه جایگـاه مهـم    . )1377، اجتهـادي ( کنـد  می دگرگون چهره کشور را، آوري فن
در . علمـی جامعـه دارد   سـهم مـؤثري در توسـعه    ،آموزي و دانش پژوهی بـوده  شندا

جنبه پژوهشی آموزش عالی کمتـر   ،در حال توسعه از جمله در کشور ایرانهاي  کشور
قراري یـک  موفقیت چندانی در بر اند هنتوانست ها دانشگاهو  گرفته است مورد توجه قرار

از  هـا  دانشگاهدر جامعه ایران . )47: 1377، بختیاري( نظام پژوهشی موفق داشته باشند
بـه امـروز از میـان     اندازي و گشایش سامانه آموزش عـالی جدیـد تـا    همان ابتداي راه

و  انـد  ههمواره در پی انتقـال دانـش بـه فراگیـران بـود      ،برشمرده براي آنهاهاي  کارکرد
پژوهـی اسـت    اساسی خود که همان پژوهش و دانشهاي  وکارکرد ها همچنان از هدف

  . آفرینی و پژوهش است دانش ،در صورتی که کارکرد اساسی دانشگاه. اند هبازماند
 پـژوهش و اکتشـاف دانـش نـو     عمـدتاً ، هدف اصلی در دوره تحصیالت تکمیلـی 

حقـایق   فلسفه تعلیماتی دوره تحصیالت تکمیلی را تحقیق یاکشـف دانـش و  . شداب می
تحصیالت تکمیلـی کـه   هاي دانشجویان دوره. )18: 1385، شریعتمداري( دانند می تازه

 درصـد کـل پژوهشـگران کشـور را تشـکیل      50ستند بیش از ه نامه پایاندر حال انجام 
کشور هاي از پژوهشهاي  نیز بخش عمد ،آنهاهاي نامه پایان. )1376، صادقی( ندهد می

توانـد بسـیار    مـی  مختلف جامعههاي گیري از آنها در بخش دهند که بهره می را تشکیل
پـیش از  ، فرض بر این است کـه دانشـجوي دوره تحصـیالت تکمیلـی    . سودمند باشد

نظران در رشته خود آشـنایی دارد و   به نتایج کار دانشمندان و صاحب، هنام پایانشروع 
یـد بـه فعالیـت و    در ایـن دوره با . به معرفت سازمان یافته در رشته خود واقف اسـت 

علمی و حـل   گسترش گنجینه، تازههاي  به کشف نظري، تحقیق در موضوعات اساسی
هر دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري بـراي خاتمـه   . مسائل مبادرت نماید

عصـاره و  ، این اثـر در واقـع  . کار خود الزم است اثري تحقیقی را تهیه و تحویل نماید
ه به معناي تأییـد  نام پایان. شود می ی و پژوهشی او محسوبآموزشهاي چکیده فعالیت

آیـد کـه بـا     می منسجم او به حسابهاي کار تحصیلی دانشجو است و نشانگر فعالیت
، فـدایی عراقـی  ( رسـاند  مـی  آن را بـه پایـان  ، راهنمایی و ارشاد استاد راهنما و مشـاور 

1374(.  
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دانشـجویان و  هـاي  بلیـت در حال توسعه کمتـر بـر روي تـوان و قا   هاي  در کشور
حال آن کـه  ، کنند می تحقیقاتی حسابهاي اهمیت آماده سازي آنان براي انجام فعالیت

پیشرفته مؤید این واقعیت است که سرمایه گذاري علمی و تحقیقاتی هاي  تجربه کشور
فراگیـري آنـان را در دروس مربـوط     براي دانشجویان و تربیت آنان در امر تحقیق هم

و انگیـزش آنـان بـه انجـام      سازد و هـم مایـه دلگرمـی    می تر بخشد و سهل می افزایش
بـه   دانشـجویی از اهمیـت  هـاي  نامـه  پایان. )1373، طبیبی( گردد می تحقیقاتیهاي  کار

توصـیفی و تجربـی کـه توسـط     ، بسـیاري از تحقیقـات پیمایشـی   . ندسزایی برخوردار
 تـر  و اساسـی  تـر  مفصـل  هاي یک سلسله پژوهش گیرد سر آغاز می دانشجویان صورت

پیشـرفته  هـاي   ادر کشوره نامه پایانی که به طور روزآمد و مرتب از های چکیده. شود می
بسـیاري از  . اسـت ه نامـه  پایـان شود حاکی از اهمیت و جایگـاه خـاص    می جهان تهیه

از طریـق  ، آینـد  مـی  کیفی جهت استخدام بـر هاي  مؤسسات و افرادي که به دنبال نیرو
توانند بـه مقصـود خـویش دسـت      می و بررسی و ارزیابی آنهاها  و یا رسالها ه هنام پایان
تجربه و نگـرش  ، و یا رساله تا حد زیادي عالقه هنام پایانضمن این که موضوع ، یابند

مهر تأییدي است بر دانـش و   هنام پایان، سازد می موضوع مشخص نسبت به نشجو رااد
لمی و تخصصی که به روشـنی نشـانگر   معرفت و کارآمدي فرد در یک زمینه خاص ع

  . باشد می تخصص و توانمندي دانش آموخته
بستر مناسب تحقیق و مطالعه در هر رشته ، اي کارشناسی ارشد و دکتريه نامه پایان

نشانگر دامنه مباحـث مـورد پـژوهش    ، اه نامه پایانررسی موضوعات ب، باشند می علمی
ه به مباحث مختلف مطرح در آن حوزه را میزان توج، توسط دانشجویان آن رشته بوده

هـاي  موجـود در رشـته  هـاي  نامه پایانکه  شواهد حاکی از آن است. سازد می مشخص
 نوآوري و مشکل گشایی هسـتند ، مختلف غالباً داراي موضوعات تکراري و فاقد تنوع

رشـته برنامـه   هـاي  نامـه  ، پایـان به طور موردي، براي بررسی این امر. )1386، احمدي(
  . درسی به عنوان نمونه انتخاب شدند

رشته برنامه درسی در کشور ایران یک رشته بسیار نوپا و کمتـر شـناخته شـده اي    
و اولـین رشـته    1ترجمه ومنتشـر شـد   1347نخستین کتاب در این رشته به سال . است

ر طول مدت زمانی که از فعالیـت علمـی و   د. 2تأسیس گردید1368 دانشگاهی در سال
علمـی و تحقیقـاتی جـدي در ایـن     هاي  تالش، گذرد می این رشته در کشورآکادمیکی 

 مهـد علـم و جایگـاه تولیـد دانـش      ها دانشگاهاز آنجا که . عرصه صورت نگرفته است
                                                                                                                                      

 . فارسی ترجمه شد به 1347در سال  »فرایند برنامه ریزي آموزش و پرورش«کتاب جروم برونر با عنوان  .1

 . شروع به کار کردتربیت معلم تهران  ته برنامه درسی در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاهرشدر این سال  .2
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هـاي   انتظارمی رود دانشجویان شـاغل بـه تحصـیل در ایـن رشـته پـژوهش      ، باشند می
  . انجام رسانند اي در این حوزه ي تخصصی به ارزنده

اي برنامه درسی بـا مباحـث   ه نامه پایاندر صدد بررسی میزان همپوشانی  ،قالهاین م
در حـوزه برنامـه درسـی     1نظریه بوشـامپ ، بدین منظور. باشد می مطرح در این حوزه

  . مالك عمل قرار گرفته است
در ، انجام شده در رشته برنامـه درسـی  هاي  این است که آیا پژوهش پژوهش سؤال

، انـد  بـوده  1389تهـران کـه در سـال    هـاي  در دانشـگاه  ي دانشجوییاه نامه پایانقالب 
 رشـته دارا  جامعیت الزم را از نظر بررسی مجموعه متنوع موضـوعات متعلـق بـه ایـن    

تا چه اندازه مباحث مورد نظر در این حـوزه را  ها  هنام پایان، باشند؟ به عبارت دیگر می
  اشد؟ب می دهند؟ و هر مبحث داراي چه فراوانی می پوشش

   
  شپژوه ينظرمبانی 

بـه تبیـین نظریـه    ، 2»نظریـه برنامـه درسـی    « بوشامپ در کتـاب خـود تحـت عنـوان     
نمایـد   مـی  حوزه برنامه درسی را به دو حوزه فرعی تقسیم، وي. پردازد می درسی برنامه

. )1981، بوشـامپ ( 4و مهندسـی برنامـه درسـی     3طراحی برنامه درسی : که عبارتند از
در مورد . عناصر و اجزاء برنامه درسی را دربرمی گیرد، حی برنامه درسیزیرنظریه طرا

در میان صاحب نظران برنامـه درسـی اتفـاق    ، تعداد این عناصر یا اجزاي برنامه درسی
دامنـه وسـیعی از   ، این عناصر، به طوري که با توجه به اقوال مختلف. نظر وجود ندارد

نه عنصر را به عنوان عناصر تشکیل دهنـده  ، 5کالین. گیرند می یک تا نه عنصر را در بر
هـاي   فعالیـت ، محتـوا ، هـدف : ایـن عناصـر عبارتنـد از   . کنـد  مـی  برنامه درسی معرفی

، زمان، ارزشیابی، یادگیري)ابزار( مواد و منابع، )یادگیري( راهبردهاي تدریس، یادگیري
بـه  ، مه درسـی زیرنظریه مهندسی برنا. )1980، کالین( فضا و گروه بندي دانش آموزان

اجـراي برنامـه و ارزشـیابی    ، )فرایند تولید و تـدوین برنامـه  ( زي درسیری برنامهفرایند 
مبـاحثی از جملـه   ، زي درسـی ری برنامهدر سطح فرایند . باشد می برنامه درسی معطوف

تصـمیم گیرنـده در برنامـه درسـی     هـاي   اقشار و تخصص، تمرکز و عدم تمرکز برنامه
  . )1381، مديمهرمح( باشند می مطرح
  

                                                                                                                                      
1. Beauchamp 
2. Curriculum Theory  
3. Curriculum Design 
4. Curriculum Engineering 
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   طراحی و مهندسی برنامه درسیهاي  مختلف حوزه )ابعاد( تبیین سطوح
در ، آنچه به عنوان سطوح برنامه درسی در این نوشتار مبناي عمـل قـرار گرفتـه اسـت    

، گیري خاصی را دنبـال نکـرده   جهت، سعی بر آن است. باشد می معناي عام و کلی آن
به تبیین و توصیف سـطوح  ، بدین ترتیب. ق باشددرسی صادهاي  در مورد انواع برنامه

سطوح طراحی برنامه درسی بـه  : پردازد می طراحی و مهندسی برنامه درسیهاي  حوزه
  : باشد می قرار ذیل
، آن چیزي است که بایـد آموختـه شـود و متشـکل از مفـاهیم     ، منظور از محتوا: محتوا
مـواردي از قبیـل   ، حـث محتـوا  مب. باشـد  هـا مـی   مهـارت  وها  فرایند، اندیشه ها، اصول

  . گیرد می طراحی و سازماندهی محتوا را در بر، تحلیل محتوا، انتخاب محتوا
یـادگیري را مشـخص    –گیري فرایند یـاد دهـی    جهت، برنامه درسیهاي  هدف: هدف
  . شود می به عنوان مالکی براي موفقیت برنامه و عملکرد فراگیر در نظر گرفته، نموده
 –یادگیري عبارت است از آنچه در جریان یـاددهی  هاي  فعالیت: گیريیادهاي  فعالیت

و ، نوشـتن ، کالمـی ماننـد خوانـدن   هـاي   فعالیت. شود می یادگیري توسط فراگیر انجام
   .گوش کردن

و فنون ها  همان روش، راهبردهاي تدریس و یادگیري :)یادگیري( راهبردهاي تدریس
  . یاد دهی و آموزش است

هـر  ، بـه مفهـوم عـام و گسـترده     ،یادگیري مواد و منابع :یادگیري )بزارا( مواد و منابع
تکنولـوژي  ، کامپیوتر، درسیهاي  اعم از کتاب، آنچه که فراگیر براي یادگیري نیاز دارد

 . باشد می.. .آموزشی و
فرایند ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه و دست یابی فراگیر بـه  ، ارزشیابی: ارزشیابی

موضوعاتی که در زمینه ارزشیابی عملکـرد  ، در این پژوهش. د نظر استمورهاي  هدف
 . باشد در این سطح گنجانده شده است می فراگیر و پیشرفت تحصیلی وي

 ــ  دهیجریـان یـاد   بندي دانش آموزان عبارت از آرایش فراگیران در گروه: بندي گروه
 . استکوچک و بزرگ فراگیران هاي  باشد که اعم از گروه می یادگیري

 . یادگیري است -مدت زمان اختصاص یافته به فرایند یاد دهی ، منظور از زمان: زمان
یـادگیري   -محیطی است کـه در آن فراینـد یـاد دهـی    ، فضاي آموزشی: )محیط( فضا

، مراکز دیداري، کتاب خانه، آزمایشگاه، کارگاه، گیرد و اعم از کالس درس می صورت
  . باشد می... شنیداري و
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  : عبارتند از هندسی برنامه درسیسطوح م
جریان تولید و تـدوین  ، زي درسیری برنامهمنظور از فرایند : ریزي درسی فرایند برنامه

تمرکز و عدم تمرکز در برنامه و تصـمیم گیرنـدگان و   ، برنامه درسی و مباحثی از قبیل
  . زي درسی استری برنامهدخیل در امر هاي  تخصص

 آمـوزش و امل مـواردي از قبیـل تغییـر و اصـالح برنامـه     ش اجراي برنامه درسی: اجرا
 . باشد می

. شود می ارزشیابی به فرایند ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه درسی اطالق: ارزشیابی
در این سـطح قـرار   ، باشد می موضوعاتی که در زمینه ارزشیابی برنامه، در این پژوهش

 . اند هگرفت
طبقه بندي موضوعات و عنـاوینی اسـت کـه در    ، شمنظور از سایر در این پژوه: سایر

 تحـت ایـن نـام   ، گنجـد  نمی سطوح مختلف دو حوزه طراحی و مهندسی برنامه درسی
  . آمده است) سایر(

سطوح برنامه درسی با توجه به معـانی ذکـر شـده در بـاال مـورد      ، در این پژوهش
  . توجه و بررسی قرار گرفته است

  
  پیشینه پژوهش
هـاي  دي عمیق و موشکافانه است که تنها از طریـق کـنش و واکـنش   تحقیق نیازمند دی

پژوهشی در شرایط محیطی مناسب توسط دانشگاهیان و نخبگان جامعه میسر  –علمی 
نشـان داد کـه نـاتوانی در انجـام     )1378( نتایج تحقیق مهـاجري . )1378، مایور( است

قگـی دانشـجویان بـه    عواملی است که زمینه کم توجهی یا بی عالین تر مهمپژوهش از 
تغییـرات کمـی و کیفـی    ، )1378( پیـروي و همکـاران  . آورد مـی  امر پژوهش را فراهم

و ها  هنام پایانپزشکی و تأثیر عملکرد عوامل اجرایی دستورالعمل نگارش هاي نامه پایان
-71، 67-68روش تحقیق را در طول زمان با تمرکز بر سـه مقطـع زمـانی    هاي  کارگاه

تأثیر عامل زمان ، نتایج. دانشکده پزشکی شهید بهشتی بررسی کردند در 73-74و ، 70
بنـدي و محتـواي    دهد که قالـب  می کند و نشان می تأییدها  هنام پایانرا در ارتقاي کیفی 

پژوهشی اختالف معنـی داري  هاي نامه پایاندر مقاطع مختلف از نظر امتیاز ها  هنام پایان
ولـی بررشـد    اند هچه از نظر قالبی به ظاهر مؤثر بودروش تحقیق اگر هاي کارگاه. دارد

قبل و بعد ، اه نامه پایانو در کیفیت  محتوایی به اندازه رشد قالبی تأثیر چندانی نداشتند
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نتـایج تحقیـق   . اختالف معنی داري مشاهده نشد، روش تحقیقهاي قراري کارگاهراز ب
بـراي انجـام پـژوهش در    الزم هـاي  دهد کـه فقـدان مهـارت    می نشان )1376( صادقی

کاهش کمیـت و کیفیـت پـژوهش در میـان آنـان      هاي ین عاملتر دانشجویان از اساسی
ین علل تر مهمدانشجویان با منابع اطالعاتی از  انگیزه تحقیق و آشنا نبودن فقدان. است

اشتغال فـراوان و متعـدد اعضـاي هیـأت     ، همچنین. استه نامه پایانپایین بودن کیفیت 
طالیـی و  . دانشجویی اسـت هاي نامه پایانین مشکل استادان در راهنمایی رت مهمعلمی 

منـدي بیشـتر دانشـجویان بـه      گیرنـد کـه علیـرغم عالقـه     می نتیجه )1379( همکاران
 یوسـفی نـژاد و قـادري   . سطح دانش و عملکرد پژوهشی آنان مطلوب نیست، پژوهش

در پـژوهش  ) 1385( ییآهـو . رسـند  مـی  نیز در تحقیق خود به نتیجه مشابهی) 1380(
خود به این نتیجه رسید کـه بـازخورد دانـش پژوهانـه دانشـجویان کارشناسـی ارشـد        

در ، همچنـین . اسـت  تـر  پایین طلوباز میانگین م تهرانهاي دانشگاهمدیریت آموزشی 
حالی که بین دانشجویان بازخورد شناختی وجود دارد ولی در بخش رفتاري و عاطفی 

 دهـد کـه   مـی  نشـان ) 1386( پژوهش قنبـري هاي یافته. است بازخوردي وجود نداشته
الزم بـراي  هـاي   دانشجویی از کیفیت کافی برخـوردار نبـوده و بـا معیـار    هاي نامه پایان

 در جلسـه دفـاع  هـا   هنامـ  پایـان در حالی که همین . پژوهش مطلوب بسیار فاصله دارند
دانشجویی هاي نامه انپایاز جمله مشکالت  وي. کنند می خوب و عالی کسبهاي  نمره

در پژوهشـی دریافـت کـه    ) 1381( ملـک . دانـد  مـی  )راهنمایی( را مشکالت مدیریتی
بین اسـتادان یکسـان نیسـت و اشـتغال اسـتادان راهنمـا و توزیـع        ها  هنام پایانمیانگین 
یج انتـ . کـاهش یابـد  هـا   هنامـ  پایـان باعث شده است که مطلوبیـت  ها  هنام پایاننامناسب 

دهد که اسـتادان راهنمـا عمـدتاً در مراحـل      می نشان، )1383( همکاران تحقیق نیلی و
تحقیق و ) طرح( اولیه پژوهش مانند راهنمایی براي انتخاب موضوع و تدوین پیشنهاده

ه بیشترین حد راهنمایی را نام پایانمراحل آخر پژوهش مانند تدوین گزارش ، همچنین
ـ  قیق خود بهدر تح، )1373( نداف زاده شیرازي. اند هداشت  -: ه اسـت نتـایج رسـید  ن ای

، متعدد و برنامـه سنگسـن تـدریس و نیـز    هاي استادان راهنما به دلیل داشتن مسئولیت
ه به سختی قابل دسترسی هستند و زمان کافی بـراي  نام پایانزمان چندین  راهنمایی هم

مشـاور  انتخاب استاد راهنمایی که بـا اسـتاد یـا اسـتادان      -، کنند نمی راهنمایی صرف
برخی از استادان راهنما بدون این کـه بـه موضـوع    . کاري دشوار است ،هماهنگ باشد

تعـداد اسـتاد    -. پذیرنـد  می ه دانشجو احاطه داشته باشند مسئولیت راهنمایی رانام پایان



ش عالینامۀ آموز  112
 

هـاي  پایین بودن قابلیت، )1380( میرلوحی. راهنما و مشاور واجد شرایط محدود است
آموزشـی  هـاي  انشـگاهی را گـواهی بـر نپـرداختن برنامـه     د آموختگان دانشتخصصی 
داند و تحقیقات دانشجویان ایرانی را چیزي جز رونویسی که  می به پژوهش ها دانشگاه

  . ددان نمی ،پژوهشی در مفهوم واقعی خود دارندهاي  وت بسیاري با کاراتف
  
  شناسی روش

هاي  پژوهش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و از نظر هدف از جمله
 بدین صورت که با بررسی اسناد. اسنادي است روش تحقیق. باشد می کاربردي

جامعه آماري پژوهش . موجود اطالعات الزم جمع آوري گردیده است )ايه نامه پایان(
شته برنامه درسی در آموختگان تحصیالت تکمیلی ر دانشهاي نامه پایانکلیه 

عالمه طباطبایی و ، تربیت مدرس، ي تربیت معلمها دانشگاه شامل( تهرانهاي  دانشگاه
از آنجا که در سال . باشد می )پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمی تهران، شهید بهشتی

تمام لذا . مزبور محدود بوده استهاي دانشگاهاین رشته در هاي نامه پایانتعداد  1385
راي تجزیه و ب. به صورت سرشماري مورد بررسی قرا گرفته استجامعه آماري 

   .آمار توصیفی استفاده شده استهاي تحلیل اطالعات از شاخص
  

  پژوهشهاي یافته
تهـران را  هـاي  دانشگاهاي رشته برنامه درسی در ه نامه پایانتعداد و درصد ، )1(جدول 

ه کارشناسـی ارشـد   نامـ  پایـان  810از مجموع . دهد می به تفکیک سطوح مختلف نشان
) درصـد  7/56( هنامـ  پایـان  459، مزبورهاي دانشگاهدرسی در  ودکتري در رشته برنامه

در حـوزه  ) درصـد  2/11( هنام پایان 91درحوزه طراحی برنامه درسی بوده و تنها تعداد 
بـه عنـاوینی   ، نیـز ) درصـد  1/32( نامه پایان 260تعداد . باشند می مهندسی برنامه درسی

 نشـان  هـا  به تفکیک دانشـگاه ها  داده. اند هخارج از حوزه و قلمرو برنامه درسی پرداخت
در ، در سطح طراحـی برنامـه درسـی بـه ترتیـب     ها  هنام پایاندهند که تعداد عناوین  می

، دکتري ةدرصد در دور 68درصد در دوره کارشناسی ارشد و 69، دانشگاه تربیت معلم
دکتري دورة درصد در  64درصد در کارشناسی ارشد و  69، در دانشگاه تربیت مدرس

در ، پیام نـورو دانشـگاه آزاد اسـالمی   ، شهید بهشتی، عالمه طباطباییهاي دانشگاهدر  و
 درصــد 48درصــدو 72، درصــد83، درصــد 64، بــه ترتیــب، کارشناســی ارشــد ةدور
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در سطح مهندسی برنامه درسی حاکی از تعـداد معـدودي از عنـاوین    ها  داده. باشند می
 ةري کـه در دانشـگاه تربیـت معلـم در دور    بـه طـو  . باشند می در این سطحها  هنام پایان

، در دانشگاه تربیـت مـدرس  ، رصدد 25 دکتري ةدرصد و در دور 17کارشناسی ارشد 
پیام نور و ، شهید بهشتی، عالمه طباطباییهاي دانشگاهدر  درصد و 19دکتري  ةدر دور

ــه تر ــدانشــگاه آزاد ب ــاوین  5درصــد و  25، درصــد 17، درصــد 21، بتی درصــد عن
هاي ، دانشگاهدر سایر عناوین نیز. باشند می در حوزه مهندسی برنامه درسیها  هامن پایان

 رقـم  بیشـترین ، کـه از میـان آنهـا    انـد  همختلف ارقام مختلفی را به خود اختصاص داد
  . به دانشگاه آزاد اسالمی تعلق دارد )درصد 47حدود (
  

تهران به تفکیک هاي اهدانشگرشته برنامه درسی در هاي نامه پایانتعداد  )1(جدول 
  ها دانشگاه

  جمع  سایر  مهندسی  طراحی  اه دوره  ها دانشگاه
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  100  155  55/13  21  42/17  27  03/69  107  ارشد  تربیت معلم
  100  16  25/6  1  25  4  75/68  11  دکتري

  -  -  -  -  -  -  -  -  ارشد  تربیت مدرس
  100  16  5/12  2  75/18  3  75/68  11  دکتري

  100  89  61/14  13  35/21  19  04/64  57  ارشد  عالمه طباطبایی
  -  -  -  -  -  -  -  -  دکتري

  100  6  -  -  6/16  1  3/83  5  ارشد  شهید بهشتی
  -  -  -  -  -  -  -  -  دکتري

  100  57  5/3  2  6/24  14  9/71  41  ارشد  پیام نور
  -  -  -  -  -  -  -  -  دکتري

  100  472  8/46  221  1/5  24  1/48  227  ارشد  دانشگاه آزاد
  -  -  -  -  -  -  -  -  دکتري

  100  778  33  257  8/10  84  2/56  437  ارشد  جمع
  100  32  4/9  3  9/21  7  7/68  22  دکتري

  100  810  1/32  260  2/11  91  7/56  459  ارشد ودکتري  جمع کل
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در ه برنامه درسی رشت کارشناسی ارشد ايه نامه پایانعناوین  درصد وتعداد  )2(جدول 
  ها دانشگاهتهران به تفکیک هاي دانشگاهدر برنامه درسی  سطوح طراحی

  دانشگاه
  

  عناصر برنامه درسی
تربیت 
  معلم

عالمه 
  طباطبایی

شهید 
دانشگاه   پیام نور  بهشتی

  جمع  آزاد

  25  19  4  -  2  -  تعداد  هدف
  72/5  4/8  7/9  -  51/3  -  درصد

  220  94  13  3  35  75  تعداد  محتوا
  34/50  4/14  7/31  60  4/61  1/70  درصد

  10  6  4  -  -  -  تعداد  فعالیت
  29/2  6/2  7/9  -  -  -  درصد

  62  47  8  -  6  1  تعداد  ارزشیابی
  18/14  7/20  5/19  -  5/10  94/0  درصد

  76  33  10  2  10  21  تعداد  راهبرد
  39/17  5/14  4/34  40  5/17  63/19  درصد

  36  25  1  -  3  7  تعداد  ابزار
  24/8  11  44/2  -  3/5  54/6  درصد

  3  2  -  -  -  1  تعداد  زمان
  69/0  9/0  -  -  -  93/0  درصد

  4  1  -  -  1  2  تعداد  فضا
  92/0  44/0  -  -  75/1  87/1  درصد

  1  -  1  -  -  -  تعداد  گروه بندي
  23/0  -  44/2  -  -  -  درصد

  437  227  41  5  57  107  تعداد  جمع
  100  100  100  100  100  100  درصد

  
ه کارشناسی ارشد در حوزه نام پایان 437از مجموع ، )2(جدول هاي طبق داده

در  )درصد 34/50( عدد 220یعنی ، اه نامه پایانطراحی برنامه درسی بیشترین تعداد 
 عدد 1یعنی ها  هنام پایانکمترین تعداد . باشند می محتواي برنامه درسی عنصر

 عنصر. آموزان است ي دانشبند گروه عنصربا اختالف بسیارزیاد در ، )درصد23/0(
درصد از  14درصد و ارزشیابی حدود  17یادگیري حدود  -یاددهیهاي  راهبرد
 10کمتر از ، هر کدام به تفکیک عناصرسایر . اند هد اختصاص دادورا به خها  هنام پایان

  . اند هرا به خود اختصاص دادها  هنام پایاندرصد از 
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بیشترین تعداد ، در حوزه مهندسی برنامه درسی، )3(جدول هاي بر اساس داده
ارزشیابی و کمترین تعداد  مورد عنصردر ) درصد 3/73( عدد 55یعنی ها  هنام پایان

  . باشند می اجرا عنصردر ) درصد 7/6( عدد 5یعنی 
  

کارشناسی ارشد برنامه درسی در سطح مهندسی هاي نامه پایانتعداد و درصد  )3(جدول 
  تهرانهاي دانشگاه در

عناصر برنامه 
  درسی

  دانشگاه

  جمع  ارزشیابی  اجرا  فرایند

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  100   27   85/ 2  23   4/7   2   4/7   2   تربیت معلم
  -   -   -   -   -   -   -   -   تربیت مدرس

   100   19   68/73   14   53/10   2   79/15   3   عالمه طباطبایی
  100   -   -   -   -   -   100   1   شهید بهشتی

  100   14   9/92   13   -   -   1/7    1   پیام نور 
  100   24   5/62   15   2/4   1   3/33    8   دانشگاه آزاد 
  100   75   3/73   55   7/6   5   20   15   جمع 

  
، ه دکتري در حوزه طراحی برنامه درسینام پایان 11از تعداد ، )4(بر طبق جدول 

 و کمترین تعداد محتوا مورد عنصردر ) درصد 18/68، جلد 15( بیشترین تعداد
) درصد 72/22( هنام پایان 5. باشند می هدف و فضا عناصردر ) درصد 55/4، عدد1(

پژوهشی  عناصردر سایر . باشند می یادگیري -یاددهیهاي  راهبرد مورد عنصردر ، نیز
  . صورت نگرفته است
ه دکتري در سطح نام پایان 7موع از مج، 5جدول شماره هاي بر اساس داده

 فرایند و ارزشیابی عناصردر هر یک از ) درصد 86/42( عدد 3، مهندسی برنامه درسی
  . باشند می
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دکتري رشته برنامه درسی در سطح طراحی برنامه هاي نامه پایانتعداد  )4(جدول  
  تهرانهاي دانشگاهدرسی در 

  دانشگاه
  عناصر برنامه درسی

  دانشگاه
  بیت معلمتر

  دانشگاه
  تربیت مدرس

  جمع

  1  1  -  تعداد  هدف
  55/4  1/9  -  درصد

  15  7  8  تعداد  محتوا
  18/68  6/63  72/ 73  درصد

  -  -  -  تعداد  فعالیت
  -  -  -  درصد

  -  -  -  تعداد  ارزشیابی
  -  -  -  درصد

  5  2  3  تعداد  راهبرد
  72/22  2/18  27/27  درصد

  -  -  -  تعداد  ابزار
  -  -  -  درصد

  -  -  -  تعداد  زمان
  -  -  -  درصد

  1  1  -  تعداد  فضا
  55/4  1/9  -  درصد

  -  -  -  تعداد  گروه بندي
  -  -  -  درصد

  22  11  11  تعداد  جمع
    100  100  درصد

  
دکتراي برنامه درسی در سطح مهندسی برنامه هاي نامه پایانتعداد و درصد  )5(جدول 

  تهرانهاي دانشگاه درسی در
عناصر برنامه 
  درسی

  دانشگاه

  جمع  ارزشیابی  اجرا  فرایند

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  100  4  50  2  25  1  25  1  تربیت معلم 
  100  3  33/ 3  1  -  -  7/66  2  تربیت مدرس 
  100  7  86/42  3  28/14  1  86/42  3  جمع 
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  گیري بحث و نتیجه
 به. در امر پژوهش بر عهده دارددانشگاه به عنوان مؤسسه آموزش عالی رسالتی خاص 

توان گفت در دانشگاه نه تنها آموزش ازپژوهش جدایی ناپـذیر   می طوري که به جرأت
، بحرینـی ( بلکه آموزش عالی سازنده تا حدود زیادي بر پـژوهش متکـی اسـت   ، است
خود را بر روي موضوعهاي  دانشگاه در یک جامعه در حال توسعه باید تأکید. )1347
دانشگاه در مقابـل  ، عالوه براین. قرار دهد ،ي که کشور با آن رو به روستورضرهاي 

، نقش دانشگاه به صورت همکـاري کـردن  . انسانی آنها مسئول استهاي مردم و هدف
 کمـک بـه  ، تربیت و ارائه نیروي انسانی و کمک به ارتقا برابري انسانها، خلق افکار نو

تربیـت نیـروي انسـانی بـه     . )487: 1368 ،تـوداور ( تعالی بشري و تکامل انسانی است
 شود و همان طـوري کـه گالبرایـت    نمی خاصی محدودهاي مقاطع و فعالیت، رشته ها

 نشـر و توسـعه هماهنـگ ورضـایت بخشـی را میسـر وآسـان خواهـدکرد        : گویـد  می
نقش دانشگاه وپـژوهش در   "تحت عنوان هاي  طبیبی در مقال. )36: 1344، گالبرایت(

دارد که توسعه ملی در هر کشـور بـه صـورت جـامع هنگـامی       می هاراظ "توسعه ملی
در انجام وظایف خود و خاصه در زمینه پـژوهش   ها دانشگاهتحقق خواهد پذیرفت که 

از آنجا که دانشگاه نهادي متفکـر و آگـاه و   . توانایی وپویایی بارزي از خود نشان دهند
ا انجام وظایف و رسـالتی کـه در   رود که ب می انتظار، شود می نوآور در جامعه محسوب
. توسـعه ملـی بـردارد   هـاي  مؤثري در تحقق آرمانهاي گام، امر پژوهش به عهده دارد

کارآمد پژوهشگر و انجام تحقیقـات علمـی   هاي  چنانچه دانشگاه نتواند به پرورش نیرو
جـه  و در نتی. مورد نیاز جامعه اقدام کند عمالً نتوانسته است قابلیت خود را نشان دهـد 

از جمله پیشـنهادهایی کـه   . )21: 1373، طبیبی( رود می لت و ماهیت آن زیر سؤالااص
کارشناسی ارشد ودکتري در هاي تشویق دانشجویان دوره: دهد عبارتند از می وي ارائه

ی کـه بیشـتر   های تحصیلی در زمینههاي نامه پایانتحقیقاتی و هاي انتخاب عناوین پروژه
تجدیـد نظـر   . اسـت  یتوسعه ملـ هاي در راستاي اهداف برنامهبردي داشته و رجنبه کا

تئوریـک و وارداتـی بـه    هاي درسی دانشگاهی و گرایش دادن جنبههاي کلی در برنامه
علمـی فراگیـر کـه     ایجاد بانـک اطالعـات  . ملیهاي  تعلیمات کاربردي و منطبق با نیاز

تی کشور ایجـاد نمایـد   و مؤسسات تحقیقا ها دانشگاهدر سطح هاي  بتواند شبکه گسترد
جهـانی و آمـار و ارقـام مربـوط بـه      هـاي   و تا آنجا که ممکن است اطالعات و دانـش 

کشور را  یسیاسی و فرهنگ، اجتماعی، مختلف علوم وابعاد زندگی اقتصاديهاي  زمینه
  . )27: همان( وهشگران قرار دهدژپ موقع در اختیار آوري کند و به جمع
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بخـش مهمـی از   ، )کارشناسـی ارشـد و دکتـري   ( دانشجویان تحصـیالت تکمیلـی  
آنهـا نیـز بخـش    هـاي  نامه پایاندهند و  می انسانی پژوهشگر کشور را تشکیلهاي  نیرو
مختلـف  هـاي  گیري از آنها در بخـش  باشند که بهره می کشورهاي از پژوهشهاي  عمد

ان بـراي  البته به شرطی که این گـروه از دانشـجوی  . تواند بسیار سودمند باشد می جامعه
آنان یک کار پژوهشی مفیـد  هاي نامه پایان انجام پژوهش آمادگی الزم را داشته باشند و

مبه طور . مؤثر باشد و آگـاهی  : این امر مستلزم تمهیداتی اسـت کـه از جملـه آن   ، مسلّ
، تحقیـق هـاي  آشنایی بـا روش ، دانشمندانهاي علمی و یافتههاي از نظریه دانشجویان

 حیه تحقیق و تفحص در دانشجویان و امکان دسترسـی بـه منـابع و   ایجاد و تقویت رو
و )1378( مهـاجري ، )1376( پژوهشی صـادقی هاي یافته. اطالعات رامی توان برشمرد

  . نماید می این مطلب را تأیید) 1385( آهویی
، زیرا. باید در رابطه دقیق با رشته تخصصی دانشجو باشد هنام پایانموضوع انتخابی 

. باشد می ه سندي است که نشانگر میزان علم و دانش فرد در یک حوزه خاصنام پایان
باید به دانشجو راه نشان دهد وذهن وي را در مسیر مسـائل اجتمـاعی بـه حرکـت در     

تواند دانشجو را دست کم در  می هنام پایان. بهتر آماده سازدهاي  آورد و او را براي آیند
توانـد بـه عنـوان     ، مـی همچنین. ک ماهر سازدیا آکادمیهاي  یک جنبه از موضوع حرف

  . یک واحد مهم تحقیق پیشرفته مطرح باشد
هـاي  ه در ارتباط با مسائل یا مشکالت موجود در زمینـه نام پایانبهتر است موضوع 
 یا ارزش دانشـجو را ، آنهایی که به این امر اعتقاد و اعتنا ندارند. موضوعی خاص باشد

در فضـاي   ورند و یا به حل مسـائل و مشـکالت موجـود   آ دانند یا به حساب نمی نمی
 کثـرت کـار و گرفتـاري    یا بر اثـر . و یا عالقه ندارند، توجه، موضوعات خاص آشنایی

طبعاً شتابزده موضوعی را که خود در نظر دارند و یا . توانند در این زمینه بیندیشند نمی
وضـوع مزبـور در سلسـله    بدون توجه به این کـه م . پذیرند می کند می دانشجو پیشنهاد

ممکـن اسـت   ، از استادان نیـز هاي  عد. مسائل و مشکالت محلی از اعراب داشته باشد
خود سرگرم انجام پژوهش باشند و دانشجویان را در راستاي اهداف پژوهشی خود به 

  )1374، فدایی عراقی( کار گیرند
موضـوع  ، واقـع  در. باید گویاي محتواي آن باشدهاي  نام پایانعنوان هر پژوهش و 

تحقیق باید شامل توضیح واضح و روشنی از آنچه که پژوهشگر واقعاً قصد تعیـین آن  
بـه بررسـی   ، مقالـه حاضـر  ، بر اسـاس . )51: 1368، نادري و سیف نراقی( رادارد باشد

میـزان انطبـاق   ، رشته برنامه درسی پرداخته است تا بدین وسـیله هاي نامه پایانعناوین 
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نظریه بوشامپ به معرفی قلمرو حوزه برنامه . بوشامپ مشخص نماید را با نظریهها  آن
دهـد کـه در آن مباحـث و     مـی  ی را مـورد شناسـایی قـرار   هـای  حیطـه ، درسی پرداخته

  . موضوعات اساسی این حوزه علمی مطرح است
اي رشته برنامه درسـی  ه نامه پایانعناوین ، جداول باالمندرج در هاي  اساس داده بر

، ي تربیـت معلـم  هـا  دانشـگاه ( دولتـی هاي دانشگاهاعم از ، تهران شهرهاي  دانشگاهدر 
کارشناسی ارشد و هاي  در دورهو آزاد  )عالمه طباطبایی و شهید بهشتی، تربیت مدرس

حـاکی از آن اسـت کـه بیشـترین     ، جـداول  اطالعات. دکتري مورد بررسی قرار گرفت
 مـورد عنصـر  و در  )درصـد  7/56( در حوزه طراحـی برنامـه درسـی   ها  هنام پایانتعداد 

بیشـترین  ، ارزشیابی عنصر، در حوزه مهندسی برنامه درسی نیز. محتوا انجام شده است
حوزه ، کارشناسی ارشد برنامه درسی ةدر دور. فراوانی را به خود اختصاص داده است

در دانشگاه عالمه ، درصد 69حدود ، تربیت معلمهاي دانشگاهطراحی برنامه درسی در 
حـدود  ، پیام نور در دانشگاه، درصد 83، شهید بهشتی در دانشگاه، درصد64، اطباییطب
. انـد  هدرصد از موضوعات را به خـود اختصـاص داد   41، درصد و در دانشگاه آزاد 32

حوزه طراحی برنامه درسی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص ، در دوره دکتري نیز
مجـري دکتـراي   ( ه تربیت معلم و تربیت مدرسآمار مربوطه در دو دانشگا. داده است

موجـود در  هـاي  نامـه  پایـان از مجمـوع  . گـواه بـر ایـن مطلـب اسـت     ) برنامه درسـی 
درصد از عناوین در حـوزه طراحـی    75/68، تربیت معلم وتربیت مدرسهاي  دانشگاه

 عنصـر بیشترین فراوانی بـه  ، در سطح طراحی برنامه درسی نیز. باشند می برنامه درسی
درصـد   63محتوا در دانشگاه تربیت مـدرس   عنصرآمار مربوط به . توا مربوط استمح

در ، در حوزه مهندسی برنامه درسی نیـز . باشد می درصد 72و در دانشگاه تربیت معلم 
و در دانشـگاه  ) درصـد  50( ارزشـیابی  عنصردانشگاه تربیت معلم بیشترین فراوانی به 

  . اختصاص دارد) درصد 66( زيری برنامهفرایند  عنصرتربیت مدرس به 
در حـوزه طراحـی برنامـه درسـی کـه      هـا   هنامـ  پایانبیشترین عناوین ، بدین ترتیب

محتوا بیشترین فراوانی  عنصر. باشد می اجزاي برنامه درسی است دربرگیرنده عناصر و
در حوزه طراحـی برخـی   ، البته. خورد می عناوین تکراري بسیار به چشم. را دارا است

زمـان و گـروه بنـدي دانـش     ، فضـا ، مانند فعالیـت یـادگیري  ) عنصر( فرعیي هاحوزه
در عـین  . در این زمینه یافت نشـد هاي  نام پایانآموزان مورد غفلت قرار گرفته است و 

) سـایر ( غیرتخصصـی هـاي  در حـوزه ، نیـز ها  هنام پایاناز هاي  تعداد قابل مالحظ، حال
  . انجام یافته است
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یکی از علل کثرت پژوهش و بررسی در طراحی و محتـواي  شاید ، به نظر نگارنده
در نظـام  ري حـو م یـا محتـوا   )سنتی( حاکمیت رویکرد موضوع محوري، برنامه درسی

درسی مدون به هاي استفاده از موضوع، در این رویکرد. زي درسی ایران استری برنامه
درسـی  هـاي  نامهباشند و بر می عنوان اصلی ترین منبع اطالعاتی در طرح برنامه درسی

در این الگوي برنامه . )1974، سیلور( گردند می از قبل براي فراگیران تعیین و مشخص
درسی باور بر این است که محتواي موضوع درسی بهترین یاور فراگیـران در ارزیـابی   

بـه   -و به کارگیري آنهاها  آنهاي بررسی و بازسازي دانش، ها پاسخ به سؤال، اطالعات
: 312، سـیلور و همکـاران  ( باشـد  مـی  –عقالنی آنهـا  هاي  گسترش نیرو، طور خالصه

و سیطره و حاکمیـت آن در نظـام    توجه بیش از حد به کتاب درسی، همچنین. )1376
سایر سطوح و عناصر برنامه درسـی را تحـت الشـعاع    ، )1383، صافی( آموزشی ایران

، و متون درسـی ها  احساس نیاز براي بررسی محتواي کتاب، از این رو. است هادد قرار
  طبیعــــی و ضــــروري ، بــــه دلیــــل نقــــش اصــــلی آن در فراینــــد آمــــوزش 

تحلیـل و  ، تخـاب در قالـب ان  ،محتـوا  عنصـر پـژوهش در  ، عـالوه بـر ایـن   . می نماید
، توان می یکی دیگر از دالیل را. برخوردار است از سهولت بیشتري، سازماندهی محتوا

بـه دلیـل عـدم نظـارت برموضـوعات      ، دانسـت متأسـفانه  هـا   هنام پایانکپی برداري از 
برخـی از دانشـجویان   ، عـدم اطـالع رسـانی کـافی و راهنمـایی صـحیح      ، اهـ  نامه پایان

البته این امـر خـاص رشـته    ( درسانن می انجام بهاب نموده وموضوعات تکراري را انتخ
به عنوان رفع تکلیـف  ، تحصیلیهاي در دورهها  هنام پایانجایگاه . )برنامه درسی نیست

. ه مـؤثر باشـد  نامـ  پایانتواند بر انتخاب موضوع و عنوان  ، میو نه انجام پژوهش واقعی
در انتخـاب  هـا   جهت دهنـده گـرایش  وجود منابع و اطالعات مورد نیاز ، عالوه بر این

امر خطیري است کـه بـر کیفیـت محتـوا     ها  هنام پایانمدیریت . استه نامه پایانموضوع 
ه یک کار جمعی و گروهی اسـت کـه توسـط دانشـجو     نام پایان. بسیار تأثیر گذار است

ریزبینـی ودقـت اعضـاي    . رسـد  مـی  زیر نظر استادان راهنما ومشاور تکمیل و به پایان
مختلـف  هاي تواند دانشجوي جستجوگر را به کنکاش در زمینه می علمی راهنماهیأت 

بـه  ، دانشـجو نیـز  ، اگر استاد در این مورد بی تفاوت عمل کند، اما. موضوعی وادارکند
 ملـک ، )1373( نـداف زاده شـیرازي  هـاي  پـژوهش . رفع تکلیف اکتفـا خواهـد نمـود   

  . کند می این مطلب را تأیید )1386( قنبري و) 1383( نیلی و همکاران، )1381(
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انجام شـده در رشـته برنامـه درسـی در     هاي نامه ، پایانپژوهشهاي بر اساس یافته
تمامی مباحث مطرح ، تهران به عنوان کار پژوهشی در حوزه برنامه درسیهاي دانشگاه

انجـام شـده   هاي پژوهش. دهند نمی را پوشش) بر اساس نظر بو شامپ( در این حوزه
، دانشـجویی هـاي  نامـه  پایـان تهـران در قالـب   هـاي  دانشگاهبرنامه درسی در  در رشته

دهند و از همپوشانی موضوعات متعدد و  می موضوعات محدود و مشخصی را پوشش
، )2003( در صورتی که بـه اعتقـاد کالیـن   . متنوع در قلمرو برنامه درسی غافل هستند

و بکوشند تا موضـوعاتی راکـه از    را داشته باشند 1پژوهشگران باید دغدغه نقاط خالی
 یک منظر خاص مطالعاتی کمتر مورد عنایت قرار گرفته است مورد کاووش قرار دهند

تـوان اسـتفاده    مـی  از این گفته در این جا. )1384به نقل از مهر محمدي  2005، گاف(
مربوط به دانشجویان هاي نقاط خالی در پژوهش، نمود که بر اساس نتایج این پژوهش

با توجه به قلمرو وسیع برنامه درسی بسیار زیاد است و بر استادان ، ته برنامه درسیرش
  . و دانشجویان این رشته است که به این امر مهم همت گمارند

سـایر   صرفاً به رشته برنامه درسی اختصاص نـدارد و این معضل ، شایان ذکر است
  . باشند می ن مشکلگرفتار ای، علوم اجتماعی نیزهاي از جمله رشتهها  رشته
  

  پژوهشهاي پیشنهاد
دانشگاه ، استاد، دانشجو( دانشجویی در تمامی سطوحهاي نامه پایاناهمیت دادن به  -

 . اساسی و کاربردي مهم و به موضوعاتها  هنام پایانایت عناوین و هد )و جامعه
کاربردي ، )تکراري نبودن( نو بودنهاي بر اساس مالكها  هنام پایانارزیابی  - 
 . ارزشمندهاي مربوط بودن به رشته تخصصی و سایر مالك، بودن
ولیت احساس مسئ ه ونام پایانتعهد اساتید راهنما و مشاور به درگیري بیشتر با  - 

 اه نامه پایاندر باال بردن کیفیت 
توجه بیشتر به دروس روش تحقیق وآشنا نمودن دانشجویان با اصول و روش - 
اساسی به منظور ایجاد آمادگی الزم براي تحقیقات داراي هاي انجام پژوهشهاي 

 کیفیت عالی

                                                                                                                                      
1. Blank Spots 
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با وجود شبکه . سهولت دسترسی دانشجویان به منابع و اطالعات مورد نیاز - 
متأسفانه هنوز دانشجویان و اساتید در دسترسی آسان ) اینترنت( ی اطالعاتجهان

 . وسریع به منابع و اطالعات با مشکل رو به رو هستند
مختلف اجتماعی در جهت انجام تحقیقات هاي ارتباط دانشگاه با سازمان - 

براي تواند راهنماي مناسبی  ها می پژوهشی سازمانهاي اولویت، در این رابطه. کابردي
پژوهشی وزارت آموزش و پرورش هاي در رشته برنامه درسی اولویت. محققین باشد

 . تواند رهنمود خوبی براي انتخاب عناوین پژوهشی مفید باشد می تابعههاي و سازمان
مفید وکاربردي ، به منظور تسهیل انتخاب موضوع از طرف دانشجویان و نیز - 

بانک اطالعاتی در زمینه نیازها و الویت تاي ایجاد ، دانشجوییهاي نامه پایانبودن 
 . مختلف کشور ضروري استهاي و نهادها  پژوهشی سازمان

ها  هنام پایان و مراکز پژوهشی در اطالع رسانی دقیق ها دانشگاه کردنموظف  - 
متأسفانه باوجود این که . انجام شده به مرکز اسناد و مدارك علمی ایرانهاي وپژوهش

دانشجویی به مرکز هستند ولی هاي نامه پایانبه ارسال یک نسخه از دانشگاهها ملزم 
 . شود نمی ها در این مرکز یافت هنوز تعدادي از پژوهش

 . اه نامه پایانبررسی ایجاد سیستم نظارت بر کیفیت محتوا و چگونگی راهنمایی  - 
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دوره هاي نامه پایانتهیه هاي  تحلیلی بر روش. )1374( غالمرضا، فدایی عراقی
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