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ARTICLE INFO             ABSTRACT  
The purpose of this study was to evaluate the quality and expected competencies of the undergraduate 
Russian language curriculum from the stakeholders' perspective. The research method is descriptive-
survey. The statistical population of the study consisted of faculty members, Undergraduate Students 
and administrators (graduates) of the Russian language, using the available sampling method of 12 
faculty members, 11 principals and 106 faculty members of Students were selected as statistical 
sample. To collect information, three researcher-made questionnaires were used by professors, 
students and managers. Content validity was used to assess the validity of the questionnaire. Using 
Cronbach's alpha coefficient, the questionnaire reliability was 0.76, 0.89 for students and 0.87 for 
administrators. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (T-test, 
independent t-test, Friedman test and ANOVA) were used to analyze the data. The results showed that 
other elements of curriculum were relatively desirable for the students except for the content and 
activity elements and for the teachers, the desirability of all curriculum elements was at a moderate 
level. Independent t-test results showed that there is no difference between the viewpoints of 
professors and students; managers 'satisfaction with students' skills and attitudes is relatively desirable 
and knowledge is desirable. The results of analysis of variance showed that there is no significant 
difference between the viewpoint of students and professors but there is a significant difference 
between the views of managers and students about the extent to which graduates have knowledge and 
skills. Therefore, in order to meet the expectations of all stakeholders, it is suggested that there be 
more collaboration between stakeholders when designing the curriculum. 
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 مقدمه 

های درسی، جوهرة هر نظام آموزشی است و تا حد زیادی  برنامه   

کند. این مهم در  آن نظام را تعیین می کارآمدی، کیفیت و اثربخشی

توسعة علمی و فناوری کشورها، از عالی به دلیل نقش آن در  آموزش

اهمیت مضاعف برخوردار است؛ بنابراین، تعیین ساختار بهینة 

اندرکاران آن است و الزمة این  های مهم دست مشغولی درسی، از دل برنامه

ها از طریق ارزشیابی  های اصالح و بهبود آن امر مطالعة روش

 .(Bharvad, 2010)است

عالی در ایران در دو دهه گذشته با چالش و مشکالت متعددی وزشآم    

 هایظرفیت توجه به ها بدونرو بوده است. گسترش کمی دانشگاهبهرو

جامعه، کثرت موسسات  فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی توان موجود و

-آموزشی متنوع، افزایش تعداد دانشجویان و گاه وجود تعداد زیادی دانش

عالی ایران را  هایی هستند که نظام آموزشار از جمله چالشی بیکآموخته

پذیری  ها لزوم مسئولیتچالش با مشکالت زیادی مواجه کرده است. این

و پاسخگویی را در نظام آموزشی عالی ایران منجر شده است و نظام 

ها، کارکردها و  دانشگاهی را وادار به بازاندیشی در ساختار، رسالت

ترین ها از جمله مهمرده است. از آنجا که دانشگاهفرآیندهای خود ک

ها نیاز دارند نهادهایی هستند که جوامع برای رشد و توسعه به آن

 چوپانی, حیات,)گویی و بهبود کیفیت در آنها الزامی است شفافیت، پاسخ

 هایمؤلفه هاچالش این نمودن مرتفع منظور بنابراین، به (0911زارع,  &

-مؤلفه تریناصلی از است. یکیشده مطرح نظرانسوی صاحب از زیادی

 عنوان به که است عالینظام آموزش در درسی هایبرنامه شده، مطرح های

ای برجسته جایگاه از نظام این اهداف تحقق در کلیدی عامل یک

 (0931پور,  &خاقانیزاده, ملکی, عباسی, )برخورداراست 

های خود را انجام مأموریتها بخواهند به طور مطلوب چنانچه دانشگاه    

-دهند، الزم است اطمینان ذینفعان خود را درباره این موضوع که کوشش

های دانشگاهی از کیفیت الزم برخوردار است جلب کنند و از 

 ,Mackness, Waite)سازوکارهای الزم برای بهبود کیفیت استفاده کنند

Roberts, & Lovegrove, 2013)ها،  . چرا که برونداد دانشگاه

شوند و  نیروهای متخصصی هستند که سازندگان جامعه محسوب می

ها و جامعه هم سود  عالوه بر رفع نیازهای خود باید به سایر انسان

هترین برسانند. برای تربیت چنین نیروهای متخصصی الزم است که ب

 ,Talib & Maguad)ها قرار گیرد های آموزشی در اختیار آن سیستم

عالی در عصر  ها، اهداف و نقش آموزش . با توجه به رسالت(2011

های درسی باید مورد ارزشیابی قرار گیرند و اصالح و  حاضر، برنامه

. (0931ابراهیم,  &نوروززاده, محمودی, واجارگاه, )بازنگری شوند

درسی و به روز کردن آنها به روشن  منظور، ارزشیابی کیفیت برنامه بدین

ریزان  مهگیرندگان و برنا شدن وضعیت کنونی کمک خواهد کرد تا تصمیم

ها و نقاط قوت و ضعف  آموزشی از میزان تحقق اهداف آموزشی، نارسایی

ها و نیل به اهداف و افزایش بازدهی  خود آگاه شوند و برای بهبود روش

 (0931عزیزی, )تصمیمات الزم را اتخاذ کنند

ریزی درسی، از عوامل موثر در برنامه (Becker, 2002)بنا به اعتقاد      

عالی و بهبود کیفیت آن است. با این وجود،  مند آموزشتوسعه نظام

های آموزشی ها و محور همة فعالیتدرسی هستة اصلی تمام برنامه برنامه

یاد کرد . بدون توان از آن به عنوان قلب تپندة نظام تربیتی است و می

عالی در توفیق یا  ها و مؤسسات آموزشدرسی در دانشگاه هایتردید برنامه

کنند و ای ایفا میکنندهشکست این موسسات نقش کلیدی و بسیار تعیین

عالی و حتی  درسی در مؤسسات آموزش لیکن، به رغم اهمیت برنامه

آن در دستور  تالش و همت الزم برای بررسی، ارزشیابی، اصالح و تغییر

 ,Stark, Lowther, Sharp, & Arnold)کار قرار نگرفته است

1997). 

درسی، فعالیتی انسانی است که دارای پیچیدگی و  هایاصوال تهیه برنامه    

تواند فارغ از بررسی کیفی و بهبود ظرافت خاصی است؛ بنابراین نمی

درسی با کیفیت و کارا از  هایمستمر باشد. با این وجود، خلق برنامه

های هر نظام آموزشی است و باالترین کیفیت برنامه مستلزم آرمان

. (1101یارمحمدیان,  &ناطقی, یوسفی, )های مستقر از آن استارزشیابی

های اصلی آموزش شکی نیست که امروزه کیفیت و رقابت از مشخصه

رسد که در عمل به این اصل شود و لیکن، به نظر میعالی محسوب می

های ه است بنابراین ارزیابی بایستی در تمامی فعالیتتوجه اندکی شد

مختلف برنامه درسی وجود داشته باشد و بدون آن هیچ یک از اقدامات و 

عالی صحیح  های آموزشابزارها برای توسعة راهبردی در محیط

یت درسی از کیف های. بر این اساس، اگر برنامه(Saad, 2001)نیست

مطلوبی برخوردار باشند و به خوبی اجرا شوند سبب موفقیت نظام 

مهربانیان,  &محمدی, ناصریجهرمی, معینیشهرکی, )شوندآموزشی می

0911). 
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درسی در یک مند کیفیت برنامهارزشیابی برنامه، فرایند بررسی نظام     

قلمرو محتوایی خاص و تعیین چگونگی بهبود کیفیت آن برنامه است که 

کردن ها، مشخصگوناگونی مانند ضرورت تعیین اولوی ت هایبا هدف

های مناسب برای طراحی و اجرای برنامه، نظارت بر برنامه و تعدیل  روش

آن در خالل اجرا، مشخص کردن اینکه آیا برنامه به پیامدهای مطلوب 

-های موجود انجام مییابد و اصالح یا پایان برنامهدست می

وی  .(Nichols, Shidaker, Johnson, & Singer, 2006)شود

-توان کارایی و اثربخشی برنامهمعتقد است که تنها از طریق ارزشیابی می

های درسی داد و نظامی برای بهبود مستمر برنامههای درسی را افزایش 

سال آموزش زبان  11بنابراین با توجه به قدمت بیش از  طراحی نمود.

روسی در ایران، نیاز مراکز علمی و صنعتی به مترجمان از یکسو و نیاز 

-مبرم به کارشناسان آشنا به زبان، ادبیات و فرهنگ در حوزه سیاست

دی و سیاسی از سوی دیگر، ضرورت ارزیابی های فرهنگی، اقتصاگذاری

-ها را بیش از پیش نمایان میبرنامه درسی رشته زبان روسی در دانشگاه

 سازد.

 در که است مشارکتی درسی، الگویهای ارزشیابی برنامه یکی از شیوه     

 مدیران آموختگان، کارفرمایان، دانش برنامه )دانشجویان، اصلی شرکای آن

قرار  داوری مورد برنامه را  در انتظار مورد اهداف تحقق انمیز) مدرسان و

 ,Tang, Bai, Liu, Wang, & Chen)دهند. چرا که از دیدگاه   می

درسی منجر به نفعان در فرایند ارزشیابی برنامه بررسی دیدگاه ذی (2012

 (Luen, 2008)شود.  ها میبهبود کیفیت تدریس و یادگیری در دانشگاه

-معتقد است که آگاهی از رویکردها، فرایندها و چگونگی طراحی برنامه

کند که  نفعان چارچوبی را فراهم میهای بین ذیدرسی برای حل تنش

استاندارد منجر شود. و این، استانداردها های تواند به دستورالعملمی

نفعان  بخشد. بنابراین با درک دیدگاه ذیدرسی را بهبود می طراحی برنامه

در برنامه درسی زبان روسی، طراحان برنامه درسی می توانند خالقانه به 

کنند  نفعان را برآورد می یک برنامه درسی که اهداف و خواسته های ذی

چه  در پژوهش خود نشان داد بین آن (Luen, 2008)پاسخ دهند. 

های  چه تجربه شده بود هماهنگی وجود ندارد و دیدگاه شده بود و آن صدق

های  جویان در خصوص شایستگی کارفرمایان، مدرسان و دانش

در  (Mukolwe & Cheloti, 2016)گان متفاوت است  آموخته دانش

ها نقش مهمی در نیل به اهداف  پژوهش خود بیان کردند که دانشگاه

ها درخواست کردند تا  توسعه پایدار دارند و کارفرمایان صنعت از دانشگاه

 & Sadeghi)التحصیالنی را تربیت کنند که آماده کار باشند.  ارغف

Sadeghi, 2015) آموزش و یادگیری زبان  "در پژوهش خود با عنوان

ترین مشکالت اصلی  نشان دادند که عمده "روسی در دانشگاه گیالن

آموزش و یادگیری عدم استفادة اساتید از ابزار آموزشی کافی و مناسب 

های تحقیقاتی ناکافی در  های صوتی و تصویری ،پروژه مانند آزمایشگاه

ژگان و عدم نظارت در کیفیت آموزش و زمینة خاص مانند دایرة وا

 ,Rajurkar, Chavan, Kachewar, & Giri)باشد. یادگیری می

در پژوهش خود نشان دادند که بین دانش و مهارت دانشجویان و  (2019

های آموزشی با صنعت توریسم روابط ضعیفی وجود دارد.  ارتباط گروه

(Golden et al., 2018) ابی اولیه در پژوهش خود نشان دادند که ارزی

دهنده بهبود قابل توجه در دانش  از هدف در برنامه درسی، نشان

رادیولوژی است. دانشجویانی که در موسسات آکادمیک کار خود را انجام 

دهند، در مقایسه با دانشجویانی که در موسسات غیرآکادمیک به کار  می

 ,Eukel)کنند.  خود ادامه می دهند، به طور عینی بهتر عمل می

Frenzel, Skoy, & Faure, 2018)  در پژوهش خود نشان دادند

خود ارزیابی حرفه ای دانشجویان داروسازی در طول دوره برنامه درسی 

پژوهش خود نشان دادند که از دیدگاه  در (Zhou, 2016)افزایش یافت. 

( اهداف برنامه درسی باید بر اساس 0آموختگان در ارزیابی باید  دانش

اشتغال و مطابق با نیاز شاگردان به اشتغال و توسعه بلندمدت در آینده 

( محتوای برنامه درسی باید به روز باشد و گستره و عمق پوشش 1باشد. 

دریس استاد باید انعطاف پذیر و متنوع ( روش های ت9مناسب آن باشد. 

های مختلف و به روشنی و  ( ارزیابی یادگیری باید به روش4باشد؛ 

( برنامه درسی باید بتواند دانشجویان و توانایی های 1منطقی انجام شود؛ 

دانشجویان را به طور موثر ترویج کند. این مطالعه شواهد را برای تجدید 

 برنامه درسی فارغ التحصیل ارائه خواهد کرد.  نظر و بهبود سیستم ارزیابی

گونه بنابراین، با توجه به اهمیت رشته زبان روسی و اینکه هنوز هیچ    

درسی زبان روسی صورت نگرفته  ای در حوزه ارزشیابی برنامهمطالعه

درسی زبان  است سؤاالت زیادی درباره ماهیت، اهداف و نتایج برنامه

گویی روشن و شفاف به این سؤاالت پاسخ روسی وجود دارد که عدم

هایی که باید در ها و تواناییها، مهارتشود بسیاری از ویژگیموجب می

گیرد. آنچه مسلم  درسی زبان روسی لحاظ شود، مورد غفلت قرار می برنامه

-های بررسی یک برنامه، ارزیابی آن برنامه میاست یکی از بهترین راه

درسی شامل تشخیص نقاط قوت و ضعف  برنامهباشد. فرآیند ارزشیابی 

باشد. شایان ذکر است، یکی از نتایج ارزشیابی این است که ها میطرح

درسی از چه جهاتی مؤثر  هایتوان به کمک آن تعیین نمود که برنامهمی

بوده و از چه جهاتی به اصالح، تغییر یا تکمیل نیاز دارند. بر این اساس، با 

شود هر یک از عناصر برنامه با رسی است که معلوم میارزشیابی برنامه د
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های دیگر تا چه حد توجه به شرایط یادگیرنده و امکانات و محدودیت

گویی  پژوهش حاضر به دنبال پاسخ تناسب و قابلیت اجرا داشته باشد. لذا

 باشد.  به سواالت ذیل می

ان روسی چه .  استادان، مدیران)فارغ التحصیالن( و دانشجویان رشته زب0

انتظاری از برنامه درسی رشته خود دارند و چه تفاوت و شباهتی بین 

 نفعان وجود دارد؟ های ذی دیدگاه

. میزان مطلوبیت عناصر برنامه درسی از دیدگاه استادان و دانشجویان به 1

 شان وجود دارد؟ چه صورت بوده است؟ و چه تفاوتی بین دیدگاه

التحصیالن( از دانش، نگرش و مهارت . میزان رضایت مدیران)فارغ 9

 کسب شده توسط دانشجویان به چه صورتی بوده است؟

های برنامه درسی رشته زبان  ( نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید4

 باشد؟نفعان چه میروسی از دیدگاه ذی

 شناسی . روش1

مطالعه حاضر، از نظر هدف پژوهش از نوع کاربردی است و از نظر   

وهشی توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شیوه اجرا پژ

( دوره کارشناسی رشته زبان روسی 14شامل دانشجویان ترم آخر)ورودی 

نفر  91نفر،  اعضای هیأت علمی رشته زبان روسی به تعداد  111به تعداد 

باشد. با استفاده از و  کلیه مدیران و  فارغ تحصیالن رشته زبان روسی، می

نفر از اعضای  01نفر از دانشجویان،  011 دسترس در گیرینهروش نمو

آماری انتخاب شدند. در  نفر از مدیران به عنوان نمونه 00هیأت علمی و 

نامه استادان، آوری اطالعات از سه پرسشاین پژوهش برای جمع

 دانشجویان و مدیران به شرح ذیل استفاده شده است. 

درسی دانشجویان و اعضای هیأت علمی: نامه ارزیابی برنامه پرسش -0  

باشد. بخش اول به مشخصات فردی  نامه شامل چهار بخش میاین پرسش

دانشجویان و اعضای هیأت علمی اختصاص دارد. بخش دوم برای 

-پاسخ، براساس عناصر ده سؤال بسته09ارزیابی کیفیت درونی شامل 

های یادگیری، مواد گانه)منطق، هدف، محتوا، راهبردهای یادگیری، فعالیت

باشد. این بخش برگرفته بندی، زمان و فضا(میو وسایل، ارزشیابی، گروه

 (0914حجازی,  &رضایی )درسی نامه کارایی درونی برنامهاز پرسش

 -4زیاد  خیلی -1اساس طیف پنج درجه لیکرت) ها برباشد.  پاسخمی

خیلی کم(تنظیم گردید. بخش سوم به -0کم   -1متوسط  -9زیاد  

شته های رها و تهدیدصورت جدولی شامل نقاط قوت و ضعف و فرصت

های باز تحصیلی زبان روسی و همچنین چهار سؤال به صورت سؤال

طراحی و تدوین گردید. و بخش چهارم  میزان ضرورت برخورداری 

های ذکر شده جهت  ها و دانش التحصیالن رشته روسی از مهارتفارغ

نماید. جدولی شامل واحدهای ها را مشخص میاستخدام در سازمان

عالی ف واحد درسی براساس سرفصل آموزشدرسی رشته روسی و اهدا

ها ها به صورت بسته و پاسخباشد که سؤالاجرا شده می0931که از سال 

(، 1های: کامال ضروری)نمرهای لیکرت با وزنبراساس مقیاس پنج درجه

(، کامال  1(، تاحدودی ضروری)نمره9(، ضروری)نمره4بسیارضروری)نمره

منظور تعیین روایی ایزار پژوهش از  (تنظیم گردید. به0غیرضروری)نمره

روایی محتوایی استفاده شده است. روایی سه بخش اول پرسشنامه استاد و 

 درونی کارایی ارزیابی منظور به سایر محققان توسط دفعات دانشجو به

است که  رفته کار به مختلف هایسازمان عمومی هایدرسی دوره برنامه

درسی طراحی و روایی صوری و محتوایی آن گانه برنامهبراساس عناصر ده

و برای تعیین روایی بخش  (0914ی, حجاز &رضایی )تأیید شده بود

نفر از استادان رشته  4چهارم پرسشنامه از نظر استاد راهنما و مشاور و 

کرونباخ  آلفای روش از استفاده با نیز  کل زبان روسی استفاده شد. پایایی

 گردید. که نشانگر محاسبه311/1و دانشجو  111/1برای پرسشنامه استاد

  .باشد می باال سطح پایائی در

باشد. بخش اول  نامه شامل سه بخش مینامه مدیران: این پرسش. پرسش1

به مشخصات فردی)نام واحد سازمانی، میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، 

 09دانشگاه محل تحصیل(اختصاص دارد، بخش دوم جدولی است با 

سوال( و 4سوال(، نگرش) 1سؤال بصورت بسته که در مورد دانش)

آموختگان برنامه ریزی گردشگری طراحی و تدوین انشسوال( د4مهارت)

-درسی مینامه کارایی بیرونی برنامهگردید، این بخش برگرفته از پرسش

-های: خیلیای لیکرت با وزنها براساس مقیاس پنج درجهباشد.  پاسخ

-( خیلی1(، کم)نمره9(، متوسط)نمره4(، زیاد)نمره1زیاد)نمره

(. و بخش سوم  میزان ضرورت 9-9(تنظیم گردید)جدول0کم)نمره

های ذکر  ها و دانش التحصیالن رشته روسی از مهارتبرخورداری فارغ

نماید. این بخش همانند ها را مشخص میشده جهت استخدام در سازمان

بخش چهارم پرسشنامه استادان و دانشجویان می باشد. روایی سه بخش 

 کارایی ارزیابی منظور به سایر محققان توسط دفعات اول این پرسشنامه به

است که روایی صوری و محتوایی آن  رفته کار درسی به برنامه بیرونی

تأیید شده بود و برای تعیین روایی بخش چهارم پرسشنامه از نظر استاد 

 نفر از استادان رشته زبان روسی استفاده شد. پایایی 4راهنما و مشاور و 

گردید. که  محاسبه314/1کرونباخ  آلفای روش از استفاده با نیز  کل

ها  بخش چهارم )مهارت  و پایایی کل .باشد می باال سطح پایائی در نشانگر
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 آلفای روش از استفاده با های مورد نیاز جهت استخدام( نیز و دانش

 .باشد می باال سطح پایائی در گردید. که نشانگر محاسبه119/1کرونباخ 

ها به سه شکل چابی )دستی(، نامهشآوری اطالعات، پرسبرای جمع     

نامه اساتید و دانشجویان تلگرامی و ایمیلی تدوین شده است، پرسش

های دانشجویان،  دانشگاه مازندران بصورت دستی توزیع شد، پرسشنامه

های دیگر بصورت ایمیلی و دستی از  ها و اساتید دانشگاه مدیران سازمان

ی انجمن ایرانی زبان و الملل طریق شرکت در دومین همایش بین

زبان و ادبیات روسی در دنیای معاصر: مشکالت  "روسی با عنوان ادبیات

که در پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران  "اندازها  و چشم

  SPSS22افزارآوری شد. در تحلیل اطالعات از نرم برگزار شد، جمع

صیفی)میانگین و انحراف های تو ها با محاسبه آماره استفاده شد. داده

تک نمونه، تی مسقل،  tهای آمار استنباطی)آزمون استاندارد( و روش

راهه و آزمون  فریدمن( مورد تجزیه و تحلیل قرار  تحلیل واریانس یک

های این های باز پاسخ، پاسخگرفت. به منظور تحلیل نتایج پرسش

 ائه شد.ترین موارد ارسؤاالت پس از تحلیل محتوای هرسؤال، مهم

 ها .  یافته9

به منظور بررسی میزان مطلوبیت عناصر برنامه درسی از دیدگاه استادان و  

ای و جهت مقایسه بین دیدگاه استادان و تک نمونه tدانشجویان از آزمون 

مستقل استفاده شد. نتایج بدست آمده  tدانشجویان در این زمینه از آزمون 

 در ادامه ارائه شده است.

 ای نظرات دانشجویان و اساتید در مورد میزان مطلوبیت برنامه درسیمونه: توصیف آماری و نتایج آزمون تی تک ن0جدول 

  دانشجویان اساتید

سطح 

 داریمعنی

درجه 

 آزادی

t  انحراف

 معیار

سطح  میانگین

 داریمعنی

درجه 

 آزادی

t  انحراف

 معیار

  میانگین

 منطق 9.11 1.31 1.11 011 1.101 1.11 1.11 0.919- 00 1.010

 هدف 1.11 0.09 1.11- 011 1.440 1.13 1.11 1.011- 00 1.114

 محتوا 1.13 1.31 1.114- 011 1.101 1.11 1.14 1.111- 00 1.111

 روش تدریس 9.19 0.11 1.114 011 1.131 9.41 0.13 0.991 00 1.101

 مواد 1.11 1.11 1.941- 011 1.113 1.11 1.11 1.311- 00 1.931

 بندیگروه 9.03 0.01 0.110 011 1.001 9.13 1.11 1.914 00 1.119

 فعالیت 1.10 0.01 1.111- 011 1.111 1.41 0.14 0.111- 00 1.090

 زمان 9.13 1.31 1.311 011 1.931 9.13 1.11 1.111 00 1.111

 مکان 9.11 1.11 1.110 011 1.103 9 0.11 1,110 00 0

 ارزشیابی 9.11 0.11 1.119 011 1.111 9.13 1.11 1.913 00 1.109

میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط به نظرات دانشجویان  0در جدول 

و اساتید در مورد میزان مطلوبیت عناصر برنامه درسی به همراه نتایج 

تر بودن میانگین ای ارائه شده است. با توجه به پایینتک نمونه tآزمون 

(، 9نمرات عناصر محتوا و فعالیت از مقدار میانگین نظری )مقدار متوسط 

شود از نظر دانشجویان میزان مطلوبیت عناصر محتوا و نتیجه گرفته می

فعالیت در سطح پایین و مطلوبیت سایر عناصر برنامه درسی در سطح 

می عناصر برنامه باشد. از نظر اساتید نیز میزان مطلوبیت تمامتوسط می

 باشد. درسی در سطح متوسط می
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 : نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نظرات دانشجویان و اساتید در مورد میزان مطلوبیت عناصر برنامه درسی1جدول 

 صرعنا تفاوت میانگین tآماره  درجه آزادی داریسطح معنی

 منطق 1,911 0,011 001 1,111

 هدف 1,991 1,111 001 1,911

 محتوا -1,031 -1,131 001 1,414

 روش تدریس -1,933 -0,011 001 1,194

 مواد 1,101 1,191 001 1,411

 بندیگروه 1,111 1,131 001 1,131

 فعالیت 1,110 1,391 001 1,414

 زمان -1,113 -1,111 001 1,111

 مکان 1,141 1,011 001 1,311

 ارزشیابی -1,101 -1,111 001 1,111

مستقل جهت مقایسه نظرات دانشجویان و  tنتایج آزمون   1در جدول     

اساتید در مورد میزان مطلوبیت عناصر برنامه درسی ارائه شده است. 

دار بدست آمده معنی tبراساس نتایج بدست آمده هیچ یک از مقادیر 

شود بین نظرات ( بر این اساس نتیجه گرفته میp>11/1باشد )نمی

دانشجویان و اساتید در مورد میزان مطلوبیت عناصر برنامه درسی تفاوتی 

 وجود ندارد.

 از نظر اساتید و دانشجویانبندی میزان مطلوبیت برنامه درسی  : نتیجه آزمون فریدمن، برای اولویت9جدول

 ردیف استاد  دانشجو

  میانگین رتبه رتبه میانگین رتبه رتبه

 روش تدریس 1,13 0 1,14 1

 ارزشیابی 1,11 1 1,11 1

 محتوا 1,13 9 4,33 01

 بندیگروه 1,13 4 1,44 0

 زمان 1,11 1 1,11 1

 مکان 1,11 1 1,11 9

 مواد 1,14 1 1,19 1

 منطق 4,11 3 1,14 4
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 هدف 4,11 1 1,14 3

 فعالیت 9,11 01 4,11 1

نتیجه آزمون فریدمن، برای اولویت بندی میزان مطلوبیت  9در جدول

برنامه درسی از نظر اساتید و دانشجویان ارائه شده است. آماره کای 

با  111/91و دانشجویان 111/04اسکوئر آزمون فریدمن برای استادان

است. نتایج  10/1است که سطح معناداری آن کمتر از  1درجه آزادی 

ی از آن است که از دیدگاه اساتید، عناصر روش تدریس بدست آمده حاک

و ارزشیابی دارای بیشترین و عناصر هدف و فعالیت دارای کمترین 

بندی و زمان و مکان دارای مطلوبیت و از دیدگاه دانشجویان، عناصر گروه

 باشد. بیشترین و عناصر فعالیت و محتوا دارای کمترین مطلوبیت می

 ای میزان رضایت مدیران از دانش، نگرش و مهارت کسب شده دانشجویان: توصیف آماری و نتایج آزمون تی تک نمونه4جدول 

  میانگین انحراف معیار t درجه آزادی داریسطح معنی

 الگوهای نیاز سنجیآشنایی با  9.10 1.144 9.014 01 1.101

 دانش نظری جهت ارائه راهکار 9.10 1.110 4.919 01 1.111

 توانایی علمی وپژوهشی 9.31 0.013 1.914 01 1.141

 آشنایی با روشهای مختلف علمی 9.19 0.010 1.111 01 1.111

 دانش 9.34 1.114 9.419 01 1.111

 شغلیابتکار در حیطه وظایف  9.31 0.013 1.914 01 1.141

 ارائه مهارت های شغلی 9.11 1.311 1.111 01 1.111

 توانایی نقد وبررسی برنامه های درسی 1.14 0.011 0.111- 01 1.911

 توانمندی های علمی برای نیازهای شغلی 9.19 0.111 1.911 01 1.193

 روحیه مسئولیت پذیری 9.41 0.191 0.411 01 1.011

 مهارت 9.91 1.131 0.914 01 1.101

 سازگاری با تغییرات محیط آموزشی 9.14 0.911 0.111 01 1.011

 معلومات واطالعات کسب شده 9.91 1.114 0.911 01 1.110

 خالقیت و نوآوری 9.03 0.110 1.911 01 1.104

 نگرش 9.94 1.111 0.111 01 1.001

میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط به میزان رضایت  4در جدول     

مدیران از دانش، نگرش و مهارت کسب شده توسط دانشجویان به همراه 

ای ارائه شده است. براساس نتایج بدست آمده تک نمونه tنتایج آزمون 

میزان رضایت مدیران از آشنایی دانشجویان با الگوهای نیاز سنجی، دانش 

ظری جهت ارائه راهکار، توانایی علمی وپژوهشی، ابتکار در حیطه ن

وظایف شغلی و توانمندی های علمی برای نیازهای شغلی در سطح باال 

( و 9)با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات بدست آمده از مقدار متوسط 

باشد. میزان رضایت میزان رضایت از سایر موارد در سطح متوسط می



 013                                                                                001 ات 011، از صفحه0911، بهار0، شماره01زبانشناختی در زبانهای خارجی، دوره پژوهشهای

 

 

ز دانش دانشجویان در سطح باال )با توجه به باالتر بودن میانگین مدیران ا

( و میزان رضایت از نگرش و 9نمرات بدست آمده از مقدار متوسط 

داری  مهارت دانشجویان در سطح متوسط )با توجه به به عدم معنی

 باشد. ( می9تفاوت میانگین نمرات بدست آمده با مقدار متوسط 

های مورد نیاز جهت  ها و دانش ای نظرات دانشجویان، استادان و مدیران از میزان ضرورت مهارت: توصیف آماری و نتایج آزمون تی تک نمونه1جدول 

 استخدام درسازمان ها

  دانشجویان اساتید مدیران

سطح 

 داریمعنی

t  انحراف

 معیار

میانگ

 ین

سطح 

-معنی

 داری

t انحرا

ف 

 معیار

میانگ

 ین

سطح 

-معنی

 داری

t  انحراف

 معیار

میانگی

 ن

 

 خواندن و درک مفهوم متن 1.43 0.91 9.11- 1.110 1.99 0.11 0.43- 1.011 4.11 1.13 1.91 1.110

 خواندن و تفسیر متون 1.34 0.90 0.11- 1.109 1.11 0.49 1.31- 1.493 1.03 0.11 1.10- 1.190

 بیان شفاهی داستان 1.49 0.41 4.01- 1.110 1.11 0.49 1.31- 1.493 9.31 0.01 1.91 1.141

 گفت و شنود و آزمایشگاه 1.04 0.40 1.11- 1.110 0.13 1.11 1.41- 1.110 1.11 0.01 1.11- 1.111

  سخنرانی و مناظره 1.41 0.91 4.40- 1.110 1.11 0.10 1.11- 1.119 4.11 1.39 4.91 1.110

 مقدمه ای بر نحو 1.44 0.91 4.10- 1.110 1.13 0.11 1.11- 1.913 4.11 1.41 1.19 1.110

 جمله نویسی و مقدمات انشا 1.43 0.94 9.13- 1.110 1.41 0.11 0.94- 1.111 4.03 1.41 1.11 1.110

 دستور زبان و تمرینات 1.99 0.90 1.14- 1.110 1.11 0.11 0.11- 1.099 4.11 1.91 01 1.110

 نگارش 1.11 0.94 1.11- 1.110 1.01 0.11 0.31- 1.131 4.03 1.11 1.11 1.110

 سازی زبان روسی  واژه 1.11 0.41 9.10- 1.110 1.99 0.11 0.94- 1.111 4 1.11 4.13 1.111

 نامه نگاری 1.91 0.91 1.01- 1.110 0.39 0.00 9.11- 1.114 4.11 0.01 9.14 1.111

 زبانشناسی همگانی 1.11 0.91 9.01- 1.111 1.11 0.11 0.04- 1.111 4.41 1.11 1.19 1.110

 اصول و روش ترجمه 1.41 0.91 4.11- 1.110 1.11 0.11 0.11- 1.911 4.03 1.11 1.11 1.110

روسی ترجمه متون مطبوعاتی از  1.34 0.90 0.11- 1.109 9.13 0.14 1.19 1.311 4.91 1.11 3.11 1.110

 به

 خواندن و ترجمه متون اسالمی 1.31 0.10 0.11- 1.111 9.13 0.01 1.14 1.311 4.03 1.41 1.11 1.110

 ترجمه متون علوم انسانی 1.91 0.11 4.11- 1.110 1 0.19 1.11- 1.141 4 1.19 1.14 1.110

 پیشرفته از روسی بهترجمه  1.41 0.10 9.14- 1.111 1.99 0.91 0.13- 1.011 4.03 1.41 1.11 1.110

 ترجمه اسناد و مکاتبات 1.14 0.43 1.41- 1.104 1.39 0.01 1.43- 1.193 4.11 1.41 1.19 1.110
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 ترجمه ادبی 1.13 0.41 0.41- 1.091 1.39 0.41 1.40- 1.131 4.91 1.11 3.11 1.110

 ای روسی با زبان رسانه آشنایی 1.13 0.11 1.11- 1.111 1.11 0.14 0.13- 1.010 4.41 1.11 1.19 1.110

 آشنایی با تاریخ و فرهنگ روس 1.19 0.11 1.49- 1.101 1.11 0.19 0- 1.991 9.10 0.91 1.90 1.149

 درآمدی بر ادبیات 1.31 0.41 0.11- 1.011 1.11 0.11 1.14- 1.111 4.03 1.11 1.11 1.110

 مکتب های ادبی 1.19 0.11 9.11- 1.111 9.13 1.11 1.11 1.111 9.41 0.11 1.33 1.911

 آشنایی با آثار ادبی روسیه 1.13 0.11 1.00- 1.191 1.13 0.11 1.11- 1.913 4.03 0.01 9.91 1.111

 تلخیص متون 1.33 0.49 31.- 1.931 1.13 0.90 1.41- 1.194 1.10 0.14 1.03- 1.313

 نمایشنامه 9.13 0.49 1.11 1.144 1.13 0.90 0.01- 1.111 1.10 0.30 1.01- 1.310

اصطالحات و ترکیبات ثابت  1.31 0.91 0.43- 1.040 1.39 0.41 1.40- 1.131 9.19 0.10 0.41 1.011

 روسی

 آشنایی با ضرب المثل روسی 1.11 0.49 1.10- 1.114 9.13 0.13 1.11 1.111 4.03 1.31 4.43 1.110

 اصول روش تحقیق 1.11 0.41 0.11- 1.111 9.99 1.33 0.91 1.111 4.41 1.11 1.19 1.110

میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط به نظرات دانشجویان،  1در جدول 

اساتید و مدیران در مورد میزان ضرورت برخورداری فارغ التحصیالن 

های مورد نیاز جهت استخدام  ها و دانش رشته برنامه درسی از مهارت

ای ارائه شده است. تک نمونه tنتایج آزمون  درسازمان ها، به همراه

های براساس نتایج بدست آمده از نظر دانشجویان میزان ضرورت  مهارت

خواندن و تفسیر متون، ترجمه متون مطبوعاتی از روسی به فارسی، 

خواندن و ترجمه متون اسالمی، ترجمه ادبی، درآمدی بر ادبیات، تلخیص 

ترکیبات ثابت روسی و اصول روش متون، نمایشنامه، اصطالحات و 

ها در سطح پایین تحقیق در سطح متوسط و میزان ضرورت سایر مهارت

های گفت و شنود و باشد. از دیدگاه اساتید میزان ضرورت مهارتمی

آزمایشگاه زبان، نامه نگاری، ترجمه متون علوم انسانی و تلخیص متون در 

باشد. از ر سطح متوسط میها دسطح پایین و میزان ضرورت سایر مهارت

خواندن و تفسیر متون در سطح  نظر مدیران نیز میزان ضرورت مهارت

های گفت و شنود و آزمایشگاه زبان، مکتب پایین، میزان ضرورت مهارت

های ادبی، تلخیص متون، نمایشنامه و اصطالحات و ترکیبات ثابت روسی 

د نیاز جهت های موردر سطح متوسط و میزان ضرورت سایر مهارت

 باشد. ها در سطح باال می استخدام فارغ التحصیالن در سازمان

های دانشجویان،  : نتایج تحلیل واریانس جهت مقایسه دیدگاه1جدول 

 اساتید و مدیران 

 

-استاد

 مدیر

-دانشجو

 مدیر

-دانشجو

 استاد

سطح 

 معناداری

df1,df2 F متغیر 

 خواندن و 01/1 011/1 110/1 04/1 -11/0 -19/0

درک مفهوم 

 متن

خواندن و  11/0 011/1 113/1   

 تفسیر متون

بیان شفاهی  31/4 011/1 111/1 -19/1 -93/0 -01/0

 داستان

گفت و شنود  111/0 011/1 913/1   

و آزمایشگاه 

 زبان

سخنرانی و  11/1 011/1 110/1 -99/1 -11/0 -94/0

  مناظره

ای بر مقدمه  41/4 011/1 110/1 -04/1 -31/0 -13/0

 نحو

جمله نویسی  111/3 011/1 110/1 11/1 -/110 -11/0

و مقدمات 
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 انشا

دستور زبان و  49/1 011/1 110/1 13/1 -11/0 -34/0

تمرینات 

 دستور

 نگارش 11/01 011/1 110/1 011/1 -11/0 -10/1

سازی   واژه 33/1 011/1 114/1 01/1 -11/0 -11/0

 زبان روسی

 نامه نگاری 111/01 011/1 110/1 43/1 -11/0 -49/1

زبانشناسی  10/01 011/1 110/1 11/1 -31/0 -11/0

 همگانی

اصول و  04/1 011/1 110/1 -11/1 -11/0 -13/0

 روش ترجمه

ترجمه متون  11/1 011/1 110/1 -14/1 -11/0 -13/0

مطبوعاتی از 

روسی به 

 فارسی

خواندن و  03/4 011/1 101/1 -13/1 -93/0 -11/0

متون ترجمه 

 اسالمی

ترجمه متون  11/1 011/1 110/1 911/1 -11/0 -1

 علوم انسانی

ترجمه  13/1 011/1 119/1 -01/1 -11/0 -34/0

پیشرفته از 

روسی به 

 فارسی

ترجمه اسناد  19/1 011/1 111/1 -01/1 -19/0 -49/0

 و مکاتاب

 ترجمه ادبی 11/1 011/1 119/1 -11/1 -13/0 -19/0

آشنایی با  14/1 011/1 110/1 99/1 -31/0 -11/1

زبان رسانه 

 ای روسی

آشنایی با  11/9 011/1 199/1 09/1 -11/0 -41/0

تاریخ و 

فرهنگ 

 روسیه

درآمدی بر  31/4 011/1 10/1 11/1 -91/0 -49/0

 ادبیات

مکتب های  41/1 011/1 13/1   

 ادبی

آشنایی با آثار  11/4 011/1 113/1 11/1 -11/0 -11/0

 روسیهادبی 

 تلخیص متون 11/0 011/1 011/1   

 نمایشنامه 11/1 011/1 100/1   

اصطالحات  03/1 011/1 001/1   

و ترکیبات 

 ثابت روسی

آشنایی با  19/1 011/1 110/1 -43/1 -13/0 -11/0

ضرب المثل 

 های روسی

اصول و  39/3 011/1 110/1 -11/1 -11/0 -01/0

 روش تحقیق

 *p<0.05,** p<0.01 

های دانشجویان، اساتید و مدیران در زمینه ضرورت  مقایسه دیدگاه     

مهارتها و دانش مورد نیاز جهت استخدام با تحلیل واریانس و آزمون 

آورده شده است. دیدگاه  1تعقیبی توکی انجام شد که نتایج آن در جدول 

های سه گروه در مورد ضرورت مهارتهای خواندن و درک مطلب، گفت 

و آزمایشگاه زبان، مکتبهای ادبی، تلخیص متون، نمایشنامه، شنود 

اصطالحات و ترکیبات ثابت روسی از نظر آماری تفاوت معناداری ندارد. 

برای سایر مهارتها و دانشها تفاوتهای معنادار بین میانگینها با عالمت ستاره 

مشخص شده است. بررسی این تفاوتها نشان می دهد دیدگاه اساتید و 

جویان تفاوت معناداری ندارد. تفاوتهای معنادار بین دیدگاه مدیران دانش

با دیدگاه دانشجویان و اساتید است به گونه ای که ضرورت مهارتهایی 

مانند آشنایی با زبان رسانه ای روسی از دید دانشجویان و اساتید کمتر از 

 مدیران است.

ها و دانش از  مهارت:  نتایج آزمون فریدمن برای تعیین اولویت 1جدول 

 نظر دانشجویان و اساتید و مدیران

 میانگین رتبه دروس

 مدیران استادان دانشجویان

 91/01 01/04 01/04خواندن و درک 
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 مفهوم متون

خواندن و تفسیر 

 متون

91/01 91/01 31/9 

 11/04 90/04 90/04 بیان شفاهی داستان

گفت وشنود 

 وآزمایشگاه زبان

19/00 19/00 91/1 

 31/01 11/09 11/09 سخنرانی و منظره

 11/01 13/04 13/04 مقدمه ای بر نحو

جمله نویسی و 

 مقدمات انشاء

04 04 11/01 

دستور زبان و 

 تمرینات دستور

09/09 09/09 1/04 

 11/01 04/09 04/09 نگارش

واژه سازی زبان 

 روسی

11/04 11/04 19/04 

 11/03 41/09 41/09 نامه نگاری

زبان شناسی 

 همگانی

10/01 10/01 11/03 

اصول و روش 

 ترجمه

31/09 31/09 11/01 

ترجمه متون 

مطبوعاتی از روسی 

 به فا

13/01 13/01 11/01 

خواندن و ترجمه 

 متون اسالمی

11/01 11/01 13/01 

ترجمه متون علوم 

 انسانی

19/09 19/09 04 

 11/01 30/04 30/04ترجمه پیشرفته از 

 روسی به فارسی

ترجمه اسناد و 

 مکاتبات

01 01 41/01 

 31/01 1/01 1/01 ترجمه ادبی

آشنایی با زبان 

 رسانه ای روسی

10/01 10/01 11/03 

آشنایی با تاریخ و 

 فرهنگ روسی

19/01 19/01 19/01 

 41/01 11/01 11/01 درآمدی در ادبیات

 11/01 11/04 11/04 مکتب های ادبی

 11/01 11/01 11/01 آشنایی با آثار ادبی

 11/1 13/01 13/01 تلخیص متون

 91/01 10/03 10/03 نمایشنامه

اصطالحات و 

ترکیبات ثابت 

 روسی

11/01 11/01 91/01 

آشنایی با ضرب 

 المثل های روسی

09/01 09/01 11/01 

اصول و روش 

 تحقیق

11/01 11/01 14/03 

sig 110/1 110/1 110/1 

ها و  بندی مهارتنتیجه آزمون فریدمن برای اولویت 1در جدول   

ها از نظر دانشجویان، اساتید های مورد نیاز جهت استخدام درسازمان دانش

و مدیران ارائه شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از 

دیدگاه دانشجویان، آشنایی با نمایشنامه و مهارت خواندن و ترجمه متون 

المی دارای بیشترین ضرورت و آشنایی با ترجمه متون علوم انسانی و اس

گفت و شنود و آزمایشگاه زبان دارای کمترین ضرورت جهت استخدام 

از دیدگاه اساتید، آشنایی با اصول روش تحقیق و  ها هستند.درسازمان

های نامه نگاری و مکتب های ادبی دارای بیشترین ضرورت و مهارت

آزمایشگاه زبان دارای کمترین ضرورت جهت استخدام  گفت و شنود و
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های نامه نگاری و اصول ها هستند و از دیدگاه مدیران، مهارتدرسازمان

های گفت و شنود و روش تحقیق دارای بیشترین ضرورت و مهارت

آزمایشگاه زبان و خواندن و تفسیر متون دارای کمترین ضرورت جهت 

  ها هستند.استخدام درسازمان

ها و تهدیدها از دیدگاه استادان و :  نقاط قوت، ضعف، فرصت3جدول 

 دانشجویان

استادان و دانشجویان در پاسخ به این سوال که برای بهتر شدن رشته    

کنید؟ اکثر تحصیلی خود چه تغییراتی را در برنامه درسی پیشنهاد می

های  استادان بر کاربردی و عملی شدن دروس؛ توجه بیشتر بر مهارت

بر واحدهای گفت و شنود در  گفتاری و شنیداری در مواد درسی؛ تأکید

های اول؛ افزایش واحدهای ترجمه شفاهی و  ها نه فقط ترم همه ترم

زمان و  همچنین اضافه شدن دروس با عنوان ترجمة فیلم، ترجمة هم

واحدهای شفاهی  اشاره داشتند. اما اکثر دانشجویان به اضافه شدن 

ین استاد و های گفت و شنود؛ ایجاد مکالمه ب واحدهای شفاهی؛ کالس

دانشجو و همچنین امکانات دیداری و شنیداری بیشتر؛ افزایش منابع 

های روسی و برگزاری  های غیر درسی و فیلم آموزشی به ویژه کتاب

  اند. سفرهای آموزشی به روسیه و افزایش تعداد اساتید اشاره داشته

اکثر دانشجویان در پاسخ به اینکه چه دروسی برای شما مفید بودند؟      

انسانی، دستور زبان  دانشجویان دروس گفت و شنود و ترجمة متون علوم

ترجمة فارسی به روسی، آزمایشگاه زبان؛ ترجمة مکاتبات و اسناد؛ آشنایی 

نگاری و خواندن و درک مفهوم را از جمله  ای روسی، نامه با زبان رسانه

 دانستند.  دروس مفید می

 

 گیری . بحث و نتیجه4

درسی از دیدگاه  در ارتباط با این سوال که میزان مطلوبیت عناصر برنامه

اساتید و دانشجویان به چه صورت بوده است و چه تفاوتی بین 

 نقاط ضعف نقاط قوت

درسی به تعامالت سیاسی و اقتصادی با کشور روسیه  برنامه

 کند.)استاد(  کمک شایانی می

 درسی در جامعة حاضر)استاد( کاربردی بودن برنامه

 تربیت  استعدادهای درخشان)دانشجو(

 یادگیری زبان و فرهنگ جدید)دانشجو( 

 

 

 

عدم تطابق سرفصل آموزشی با نیازهای ارتباطی در راستای گسترش روابط ایران و 

 روسیه)استاد(

 کمبود منابع آموزشی بروز)استاد(

 وجود دروس اضافی یا تکراری)استاد( 

 سخت و غیر قابل فهم بودن برخی از مفاهیم درسی)دانشجو( 

موزشی و کم بودن واحدهای شفاهی که منجر به ضعف در مکالمه کم بودن منابع آ

 شود. )دانشجو(  می

 تهدیدها هافرصت

های  های دو کشور ایران و روسیه، فعالیت افزایش همکاری

 تجاری، سیاسی و اجتماعی )استاد(

های  های مختلف و فرصت ارتباط ایران و روسیه در زمینه -

 شغلی مناسب)دانشجو(

 مناسب نبودن سرفصل و فضای آموزشی)استاد( 

 التحصیالن )استاد( ایجاد نکردن فضای شغلی مناسب برای فارغ

های کافی برای  آموزان و دانشجویان به علت اشباع شدن فرصت عدم استقبال زبان

 این رشته )استاد(

 گذاری و توجه کافی به این رشته)دانشجو(   عدم سرمایه

 رای مهارت گفت و شنود )دانشجو( فقدان تجهیزات کافی ب
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دیدگاهشان وجود دارد، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از دیدگاه 

اساتید میزان مطلوبیت تمامی عناصر برنامه درسی در سطح متوسط)نسبتا  

( و 41/1باشد. که عنصر فعالیت با کمترین میانگین وزنی )مطلوب( می

( با بیشترین میانگین وزنی بوده است. از دیدگاه 41/9تدریس) عنصر روش

درسی براساس نتایج آزمون گانه برنامهدانشجویان کیفیت درونی عناصر ده

(، درسطح متوسط )نسبتا  >110/1Pتک نمونه در سطح معناداری)  tنتایج 

بوده است که عناصر محتوا و فعالیت در سطح پایین و مطلوبیت  مطلوب(

 (. این1باشد)جدول شماره  درسی در سطح متوسط می سایر عناصر برنامه

شفیعی,  &مهدیزاده )و (0919شکاری,  &قادری )تحقیق  با نتایج یافته

همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که هیچ  .است همسو (0933

( بر این اساس p>11/1باشد )دار نمیبدست آمده معنی tیک از مقادیر 

زان شود بین نظرات دانشجویان و اساتید در مورد مینتیجه گرفته می

مطلوبیت عناصر برنامه درسی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین 

نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه دانشجویان، عناصر گروه 

بندی، زمان و مکان دارای بیشترین مطلوبیت و عناصر فعالیت و محتوا 

دارای کمترین مطلوبیت است اما از دیدگاه اساتید، عناصر روش تدریس 

رزشیابی دارای بیشترین مطلوبیت و عناصر هدف و فعالیت دارای و ا

 کمترین مطلوبیت می باشند. 

باتوج ه به اهم یتی که محتوا و  توان گفت که ، میدر  تحلیل این یافته     

ضروری است که برای  ها درسی دارد،تصمیمات مربوط به آن در برنامه

ی در دسترس باشد تا بر اساس اهای ویژهانتخاب محتوا، معیارها و مالک

درسی هسته اصلی همه آن بتوان محتوای مناسب را برگزید. محتوای برنامه

نظر این  دهد. ازهای تعلیم و تربیت را تشکیل میها و محور فعالی تبرنامه

اطالعات  کسب نیازمند همچنین و محتوایی سازینیازمند غنی محتوا رشته

باشد و باید متناسب با ها میدرس یحوزه در نوین دانش و جدید

گوی تغییر و تحو الت نیازهای یادگیرندگان و جامعه تدوین گردد و پاسخ

ها، و نیازهای متناسب با این تحو الت باشد. همچنین در  تحلیل این یافته

-از برنامه دانشجویان رضایت نسبی بر متعددی عوامل توان گفت که می

 توان موارد می عوامل این جمله ت. ازاس مؤثر رشته زبان روسی درسی

-برنامه محتوای درسی،برنامه کیفیت و ساختار برد: چگونگی نام را زیر

 در آموزی تجربه از میزانی وجود درسی،برنامه گوناگونی و تنوع درسی،

 بندی کردندرجه علمی)آکادمیک(، دیدگاه داشتن درسی،دوره برنامه یک

 نگاه محتوی، تغییرات محسوس کردن بندیدرجه آموزشی، هایدوره

 ,Kuh, Kinzie, Schuh, & Whitt)به آموزش علمی و محور دانش

 فضای مهم دانستن و دانشجویان به علمی و ایحرفه نگاه (2011

 ارتباط آنان، پیرامون محیط ها بایادگیری مثبت ارتباط و آنان یادگیری

ای حرفه بهسازی به کمک و دانشجو و استاد متقابلدرک  با توأم و مثبت

 و هادیدگاه پایه یافته بر توسعه درسیبرنامه به توجه طریق از دانشجویان

  .علمی هاییافته

 

در ارتباط با این سؤال که میزان رضایت مدیران از دانش، نگرش و 

مهارت کسب شده توسط دانشجویان به چه صورتی بوده است، نتایج 

ای نشان داد که میزان رضایت مدیران از دانش  تی تک نمونه آزمون

دانشجویان در سطح باال )مطلوب( و میزان رضایت از نگرش و مهارت 

باشد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان دانشجویان در سطح متوسط می

داده است که بیشترین میزان رضایت مدیران به ترتیب از دانش، نگرش و 

باشد. به عبارتی دیگر از دیدگاه مدیران،  دانشجویان می در نهایت مهارت

شان در  دانش کسب شدة دانشجویان در سطح مطلوب اما نگرش و مهارت

برنامه درسی زبان روسی نسبتا  مطلوب ارزیابی شده است. نکته قابل 

آموختگان از دانش  توجه این است که کارفرمایان بیشتر انتظار دارند دانش

ی الزم برای انجام دادن وظایف تخصصی در سازمان عملی و کاربرد

های  های دانشجویان به پرسش برخوردار باشند. همچنین با توجه به پاسخ

توان نتیجه گرفت که میزان تاثیر برنامه درسی زبان روسی بر  بازپاسخ می

باشد و به آنان در افزایش  شان در سطح نسبتا  مطلوبی می نگرش و مهارت

کمک چندانی نکرده است لذا پیشنهاداتی مبنی بر افزودن نگرش و مهارت 

دروس شفاهی و همچنین امکانات دیداری و شنیداری بیشتر نظیر 

ویدئوهای روسی و برگزاری اردوهای آموزشی به روسیه را ارائه کرده اند 

های گفتاری و شنیداری و همچنین ایجاد نگرش  تا سبب تقویت مهارت

 گردد. بیشتر در ایشان می

در ارتباط با این سؤال که دانشجویان، اساتید و مدیران چه انتظاری از     

نفعان وجود  درسی دارند و چه تفاوت و شباهتی بین دیدگاه ذی برنامه

دارد، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از دیدگاه دانشجویان، میزان 

ها و  مهارتضرورت برخورداری فارغ التحصیالن رشته برنامه درسی از 

ها در دروس؛ آشنایی با  های مورد نیاز جهت استخدام در سازمان دانش

نمایشنامه و مهارت خواندن و ترجمه متون اسالمی در سطح متوسط 

)نسبتا  مطلوب( بوده است به عبارتی تا حدی متناسب با انتظارشان بوده و 

متناسب میزان مطلوبیت سایر دروس در سطح پایین بوده است به عبارتی 

با انتظاراتشان نبوده است. و از دیدگاه استادان میزان مطلوبیت دروس 

های گفت و شنود، آزمایشگاه زبان، نامه نگاری، ترجمه متون علوم مهارت

انسانی و تلخیص متون در سطح پایین بوده است به عبارتی متناسب با 
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توسط انتظاراتشان نبوده است و میزان مطلوبیت سایر دروس در سطح م

بوده به عبارتی تا حدی متناسب با انتظارشان بوده است. از نظر مدیران نیز 

خواندن و تفسیر متون در سطح پایین،  میزان مطلوبیت دروس مهارت

های گفت و شنود و آزمایشگاه زبان، مکتب میزان مطلوبیت دروس مهارت

روسی های ادبی، تلخیص متون، نمایشنامه و اصطالحات و ترکیبات ثابت 

های مورد نیاز سایر  ها و دانش در سطح متوسط و میزان مطلوبیت مهارت

دروس جهت استخدام فارغ التحصیالن در سازمان ها در سطح باال بوده 

است به عبارتی متناسب با انتظارشان بوده است. همچنین نتایج آزمون 

مهارت فریدمن نشان داد که از دیدگاه دانشجویان، آشنایی با نمایشنامه و 

خواندن و ترجمه متون اسالمی دارای بیشترین ضرورت و آشنایی با 

ترجمه متون علوم انسانی و گفت و شنود و آزمایشگاه زبان دارای کمترین 

ها هستند و از دیدگاه اساتید، آشنایی با ضرورت جهت استخدام درسازمان

اصول روش تحقیق و مکتب های ادبی دارای بیشترین ضرورت و 

های نامه نگاری و گفت و شنود و آزمایشگاه زبان دارای کمترین مهارت

-ها هستند و از دیدگاه مدیران، مهارتضرورت جهت استخدام درسازمان

های نامه نگاری و اصول روش تحقیق دارای بیشترین ضرورت و 

های  گفت و شنود و آزمایشگاه زبان و خواندن و تفسیر متون مهارت

 ها هستند.ت استخدام درسازماندارای کمترین ضرورت جه

همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان،     

ها  التحصیالن از مهارت اساتید و مدیران، دربارة ضرورت برخورداری فارغ

تفاوت وجود دارد. نتایج نشان داد که بین نظرات دانشجویان و اساتید 

بین نظرات مدیران با دانشجویان و  وجود ندارد اما داریتفاوت معنی

ها  اساتید در مورد میزان ضرورت برخورداری فارغ التحصیالن از مهارت

 وجود دارد.  داریتفاوت معنی

ها و تهدیدها  ترین نقاط قوت و ضعف و فرصت در ارتباط با عمده    

برنامه درسی رشته زبان روسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان نتایج نشان 

اد که از نظر اساتید کمک به تعامالت سیاسی و اقتصادی با کشور روسیه د

و کاربردی بودن این رشته و از نظر دانشجویان تربیت استعدادهای 

باشد. از  درخشان، یادگیری زبان و فرهنگ جدید از جمله نقاط قوت می

نظر اساتید عدم مطابقت سرفصل آموزشی با نیازهای ارتباطی در راستای 

ش روابط ایران و روسیه و کمبود منابع بروز، وجود دروس اضافی گستر

های زبانی مناسب و همچنین واحدهای شفاهی  یا تکراری و نبودن محیط

آموزان و از نظر دانشجویان سخت و غیر قابل فهم بودن  کافی برای زبان

برخی از مفاهیم درسی، کم بودن منابع آموزشی و کم بودن واحدهای 

باشد. از نظر  درسی رشتة زبان روسی می له ضعف برنامهشفاهی از جم

های  های بین دو کشور ایران و روسیه، فعالیت اساتید، افزایش همکاری

تجاری، سیاسی و اجتماعی و از نظر دانشجویان، ارتباط ایران و روسیه در 

های  های شغلی مناسب از جمله فرصت های مختلف و فرصت زمینه

باشد. از نظر اساتید مناسب نبودن  ن روسی میدرسی رشتة زبا برنامه

سرفصل و فضای آموزشی و همچنین ایجاد نکردن فضای شغلی مناسب 

آموزان و دانشجویان به  التحصیالن این رشته و عدم استقبال زبان برای فارغ

های کافی برای این رشته و از نظر دانشجویان  علت اشباع شدن فرصت

فی به این رشته و فقدان تجهیزات کافی گذاری و توجه کا عدم سرمایه

 باشد. برای مهارت گفت و شنود از جمله تهدیدهای این رشته می

 گیری . نتیجه1

 دوره درسیبرنامه درونی کارایی تحلیل به مربوط نتایج بررسی    

اساتید  و دیدگاه دانشجویان از که داد نشان کارشناسی رشته زبان روسی

زیابی شده است. همچنین نتایج نشان داد عنصر روش تدریس مطلوب ار

که از دیدگاه دانشجویان بجز عنصر محتوا و فعالیت یادگیری که نامطلوب 

نسبتا  مطلوب ارزیابی شده  حد در ارزیابی شده، بقیه عناصر برنامه درسی

و از دیدگاه اساتید تمامی عناصر برنامه درسی در سطح نسبتا  مطلوب 

 ارزیابی شده است.

 از اندتوانسته که دانشجویان داد نشان هایافته کیفیت بیرونی، لحاظ از    

 اهداف، عبارتی به نمایند کسب را مطلوب موجود، دانش درسیبرنامه

 و شده هم تلفیق با مطلوب حد در یادگیری هایفرصت و منطق، مدرسین

 تخصص به اما آنان هنوز  اند. ایجاد نموده دانشجویان در را روز به دانش

 کارگیری به در اند و همچنین نکرده پیدا را عالقه الزم خود حرفه و

عوامل  از نمایند.می ضعف احساس عمل مرحله در آموخته شدهدانش

 به و کافی مناسب، تجهیزات مکان فقدان از توان می مسأله این در مؤثر

 کارگیری به منظور به یادگیری محدود هایفرصت همچنین و روز

برد و لیکن از لحاظ نگرش و مهارت،  نام نظری دانشجویان هایآموخته

 و بازنگری رسدمی نظر لذا به باشند. دانشجویان در سطح متوسط می

 منظور کارشناسی رشته زبان روسی به درسی دورهبرنامه مجدد طراحی

به  متوسط سطح از آن بیرونی اثربخشی و درونی کیفی کارایی ارتقای

 دارد. ضرورت و اهمیت مطلوب، سطح

 :  خالصه ارزیابی برنامه درسی و شکاف از دیدگاه ذی نفعان1جدول 
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درسی رشته زبان بـا عنایـت بـه نتایج بـاال، مـوارد زیر بـرای بهبود برنامه

 شـود:روسی پیشـنهاد می

های یادگیری از دیدگاه  با توجه به نامطلوب بودن محتوا و فعالیت -

های  فعالیتشود که محتوا و  دانشجویان رشته زبان روسی، پیشنهاد می

 بین تشکیل جلسات طریق از دوره این درسی هایکتاب یادگیری

گیرد و و  قرار نظر تجدید و بررسی مورد ذیربط، مسؤولین و متخصصان

  پرورش متخصصان و مترجمانی متبح ر به منجر که شود ارائه محتوایی

 شود. 

با توجه به نامطلوب بودن اکثر دروس از دیدگاه دانشجویان و  - 

التحصیالن،  امطلوب بودن دروس برخی دروس از دیدگاه استادان و فارغن

های استفادهدیدگاه این رشته به درسیبرنامه تدوین شود که در پیشنهاد می

 شود، دانشجویان( توجه فارغ التحصیالن و برنامه)استادان، این از کنندگان

 تا شود لحاظ کشور و سیاسی اجتماعی فرهنگی، هایو موقعیت شرایط

باشد. با توجه به مطلوب بودن بعضی  نداشته اینیازها فاصله با نتیجه در

بررسی محتوا و  نفعان،  دروس در ارزیابی صورت گرفته از دیدگاه ذی

چگونگی ارائه این درس کمک کننده جهت افزایش کیفیت ارائه 

 واحدهای درسی دیگر خواهد بود. 

رسـی رشـته زبان روسی بـا هـدف هـای دبازنگـری پیوسـته در برنامه -

هـای اضافـی و  هـا و حـذف درساصـالح و به روزرسـانی درس

 غیرمرتبـط بـه منظـور پاسـخگویی بـه نیازهـای جامعـه؛

های کتبی بدلیل های شفاهی در مقایسه با درسافزایش حجم درس -

تقویت مکالمه در دانشجویان و فراهم نمودن محیط مناسب برای 

 آموزان جهت تقویت گفتار؛ زبان

ها به  های مختلفی از کتاب دهد که قسمت نتایج پژوهش حاضر نشان می -

بازنگری و بازبینی نیاز دارند، تا پاسخگوی نیازهای یادگیرنده و جامعه 

ها بیشتر و برای برخی  باشند؛ اما این بازنگری و اصالح برای برخی کتاب

د ترجمه متون علوم انسانی، گفت و باشد. برخی دروس مانن دیگر کمتر می

شنود و آزمایشگاه زبان،خواندن و تفسیر متون و نامه نگاری نیاز به 

بازنگری و بررسی مجدد دارند و سایر دروس که از همخوانی بیشتری با 

 نیازهای جامعه برخوردارند؛ به اصالحات کمتری نیاز دارند.
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