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 چكيده

ارزیابی مستمر آن به عنوان ، نظام آموزش عالیهای درسی در  با توجه به اهمیت کیفیت برنامه

امنروزه  ، بر این  اسنا   . ای برخوردار است یكی از دروندادهای نظام دانشگاهی اهمیت ویژه

های  های ارزیابی و اعتبارسنجی دانشگاه نظام های اصلی در ارزیابی برنامه درسی یكی از مؤلفه

تجربه ده سناله ارزینابی   . فرایند ارزیابی درونی استوار استرود که بر پایه  جهان به شمار می

توانند   منی  حاکی از آن اسنت کنه این  روش    های ایران های آموزشی دانشگاه روهگ درونی در

، این  مقالنه  . داشته باشد های درسی هارزیابی و تبیی  وضعیت موجود برنامسزایی در ه نقش ب

فنرا  بنه  ، تا ضم  ارائه مبانی نظری و عملی ارزیابی درونی در آمنوزش عنالی  در صدد است 

های آموزشی علوم انسانی بپردازد و بر اسنا  نتنای     گزارش ارزیابی درونی گروه 53تحلیل 

 . ارائه نمایدهای درسی علوم انسانی  پیشنهادهایی در جهت ارتقا کیفیت برنامه، آن

 

  . آموزش عالینظام ، ارزیابی درونی، برنامه درسی: يليدگان كواژ

                                                                                                                                      
 ( remohamadi@yahoo.ca: مسئول مكاتبات) استادیار سازمان سنجش آموزش کشور* 
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 سنجش آموزش کشور



43 

 

 

 گيري و ارزشيابي آموزشي ت اندازهفصلنامه مطالعا
 

  مقدمه
در توسعه پایدار و همه جانبه کشور دارند و ای  هنقش عمدها  شكی نیست که دانشگاه

لزم وجود دروندادهای مناسب و هماهنگ با نیازها و ستایفای ای  وظیفه خطیر م
درسی های  برنامه، دروندادهای نظام دانشگاهیتری   از جمله مهم. تحوالت روز است

را داشته  مناسبت الزم برای برآورده کردن نیازها و همگامی با تحوالت هستند که باید
 . باشند

گرچه . برنامه درسی دانشگاهی باید از جامعیت برخوردار باشدهر به گفته شلكنز 
و ها  که مهارت است آنتر  ولی مهم، ای  نكته از اهمیت خاصی برخوردار است

اطالعات مورد نیاز ذکر شده مطابق با واقعیت نیازها و تحوالت و به عبارت دیگر از 
درسی های  مداوم برنامههای  تناسب الزم برخوردار باشند و ای  خود مستلزم بررسی

 و بازنگری و بهبود آنها با توجه به شرایط استها  تعیی  اولویت برایدانشگاهی 
 (. 1331، عارفی)

و ها  مهارت، کند که دانش تخصصی می برنامه درسی به مثابه ابزاری عمل
کند و از ای  جهت بر  می الزم و مورد نیاز را به فراگیران عرضههای  توانایی

رسیدگی به عالئق و ، بنابرای . گذارد می مستقیم تأثیربروندادهای نظام آموزش عالی 
 باید یزی درسیر برنامهای  زمان نظام  و در داردنیازهای یادگیرندگان اهمیت خاصی 

باشد و ای  از توجه به نقش یاددهنده و یادگیرنده در  داشتهپذیری و پویایی  انعطاف
 . شود می درسی حاصلهای  یزی و ارزیابی برنامهر برنامه

توان نوعی  می گذشتههای  درسی آموزش عالی در دهههای  با نگاهی به برنامه
بر انتقال صرف معلوماتی  تأکیدناپذیر با  مشاهده کرد که انعطافیزی درسی را ر برنامه

باشد که در آن یادگیرنده و حتی  می غیرفعال یادگیریهای  خاص و متكی بر روش
 (. همان) یاددهنده صالحیت مشارکت و اعالم نظر در خصوص آن را نداشته است

رابطه ، وزش بیشترتقاضا برای آم، جهانی شدن همچنی  در دهه اخیر عواملی مانند
بر اشتغال و ، رسانی و اطالع یفنّاوربی  آموزش و اشتغال و تغییرات سریع 

به نقل از بازرگان   و هرم  1کافم ) الزم برای بازار کار اثر گذاشته استهای  مهارت
ارائه شده های  کیفیت برنامه الزم است رشد کمی بنابرای  همسو با(. 1331، و مشایخ

 . ا نیازهای بازار کار نیز مورد توجه قرار گیردبها و تناسب آن

                                                                                                                                      
1. Kafman 
2. Herman  
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متناسب با نیازهای  ممك  است کامالًدوره آموزشی  هردر ، تدوی  برنامه درسی
در ویژه نیازهای ه و ب یفنّاورفردی و اجتماعی باشد اما با گذشت زمان و تغییرات 

با ارزیابی ، از ای  رو. دهد می تناسب خود را از دست، مختلفهای  بخش خال تحول
توان هماهنگی آن را با نیازها و انتظارات فرد و جامعه  می درباره برنامه درسی

 (. 1336، بازرگان) مشخص کرد

گروه آموزشی خردتری  سطح نظام دانشگاهی است که به طور مستقیم  از آنجا که
پژوهش و عرضه خدمات ، آموزش باشد و مرکز می درسیهای  مسئول عرضه برنامه

، درسیهای  در ارزیابی و بازنگری برنامه، آید می دانشگاه به حسابتخصصی 
 . آموزشی نقش اساسی دارندهای  گروه

آموزش عالی در کشورهای مختلف در پی آن هستند های  ها و نظام امروزه دانشگاه
های  که با به کارگیری راهكارهای گوناگون و به طور مستمر به ارزیابی کیفیت برنامه

های ارزیابی و به طور  استفاده از روش، اهیكی از ای  راهكار. پردازندب درسی خود
های گذشته کاربرد وسیعی در آموزش  است که در سال 1ویژه رهیافت ارزیابی درونی

عالی پیدا کرده است و آثار مثبت اجرای آن در نظام آموزش عالی و در بهبود مستمر 
 (. 1333، بازرگان) کیفیت بر همگان آشكار شده است

  یپژوه توان در قالب نوعی جستجوی نظم یافته به نام اقدام ارزیابی درونی را می
های واحد  کار و ذینفع در فعالیتاندر دستافراد  همةبا مشارکت ، (تحقیق و عمل)

مطلوب و به منظور اطمینان از تحقق اهداف و کیفیت ( گروه آموزشی) آموزش عالی
، 3اسپنسر) ندادی تشكیل دهنده گروه آموزشی انجام دادفرایندی و برو، عوامل دروندادی

 001 .) 
که حاصل تفكرات ارزیابی و انتقادی ( ارزیابی درونی) برقراری نظام خود ارزیابی

، ها برنامه درسی را با اصالح هدف نظامآن چنان ، مل در اجزاء برنامه درسی باشدأو ت
نظیم خواهد کرد که بتواند به روز تها  اصالح روش تغییر و بازسازی ساختار محتوا و

مد باشد و بروندادهای مهم خود که همانا نیروی انسانی مورد نیاز جامعه با آو کار
 (. 1331، جهانی) مندی از دانش و تخصص الزم است را ایجاد نماید بهره

ش گروه ش در 1336در سال ، ارزیابی درونی برای اولی  بار در آموزش عالی ایران
ای را برای  نتای  ارزنده( 1333) اجرا شد و به گفته بازرگان و همكاران علوم پزشكی

                                                                                                                                      
1. Internal evaluation  
2. Action research  
3. Spenser 
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کردن  مدآتأکید برنامه سوم توسعه دولت بر کار باپس از آن . بهبود کیفیت فراهم آورد
در  1333 ای  رویكرد از سال، نظام ارزشیابی و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی

وزارت توجه قرار گرفت و مسئولیت آن به پزشكی نیز مورد ارزیابی آموزش عالی غیر
اکنون ای  هم . واگذار گردید سازمان سنجش آموزش کشور یفنّاورتحقیقات و ، علوم

های کشور در مورد عوامل  آموزشی دانشگاههای  نوع ارزیابی در بسیاری از گروه
، دیریت و سازماندهیم، اهدافآموزشی یعنی فرایندی و بروندادی گروه ، دروندادی

 آموختگان دانشیادگیری و  -فرایند یاددهی، درسیهای  برنامه، دانشجویان، علمی هیأت
شود یكی از عوامل  می طور که مالحظه همان. باشد اجرا شده و یا در حال اجرا می

 . است درسی آنهاهای  آموزشی برنامههای  ارزیابی درونی گروه
پیش و پس از های  ر در سالیزی در نظام آموزش عالی کشور برنامهمروری بر سیر 

دهد که موضوع تمرکزگرایی در تدوی  عناوی  و  می انقالب اسالمی نشان
دانشگاهی همواره مورد انتقاد کارشناسان و صاحب های  رشته های  درهای  سرفصل

یزی درسی و ر برنامهعدم مشارکت فراگیر دانشگاهیان در فرایند . نظران بوده است
با مخاطبان و جامعه از جمله انتقادهایی بوده که توجه به ها  هعدم ارتباط محتوای رشت

و نیز استفاده از ( 1331، نیلی و همكاران) یزی درسی دانشگاه محورر برنامه
محور برای سنجش تناسب برنامه درسی با نیازهای ارزیابی دانشگاه های  روش

 . فراگیران و جامعه را در پی داشته است
یزی درسی در نظنام آمنوزش عنالی کشنور و     ر برنامهوارد بر با توجه به انتقادهای 

روش هنای   درسی و با توجه به ویژگیهای  ضرورت ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه
علمنی و اسنتفاده از    هینأت آن بر مشنارکت فعنال اعضناء     اتكاءارزیابی درونی یعنی 
ای  تحقیق درصندد  ، آموزشیهای  گروههای  فعالیتاندرکار در  دستنظرات کلیه افراد 

بنه  ، آموزشی علوم انسنانی های  است تا بر اسا  نتای  حاصل از ارزیابی درونی گروه
را ای  هپرداخته و پیشننهادهای سنازند  ها  درسی در ای  گروههای  بررسی کیفیت برنامه

 . بهبود کیفیت آن ارائه نماید برای
 

 برنامه درسي در نظام آموزش عالي و ضرورت ارزيابي آن
 شود که در مجموع می مختلفی ارائه های ریفنامه درسی در نظام آموزش عالی تعبراز 
 ها رسالت -1: ست ازا برنامه درسی عبارت. توان تعریف جامع زیر را درباره آن ذکر کرد می

، ها سرفصل، محتوا -  خاص رشته درسی مورد نظرهای  آموزشی و هدف نظامو اهداف 
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يادگيريوارتباطبينياددهندهويادگيرنده-راهبردهايتدريس-3وفرايندهاهامهارت
زمانومکانو،سازماندهييادگيرندگان،مينمنابعأچگونگيت-5ارزشيابيهايروش-4

چگونگيانعکاسنيازهاوانتظاراتافرادذينفعوذيربط-6موادآموزشيقابلدسترسو
(.4004، پرتوريوس)کارفرمايانوجامعه،اددهندگاني،يادگيرندگان:برنامهدرسيشامل

يزيربرنامهگيريرسميتاريخشکل،نظرانبرنامهدرسيکليباردوبسياريازصاحب
اماازآن.منتشرشدبرنامهدرسيبهبارةهاييدردانندکهکتابمي1 1 درسيراسال

يرتکوينيعلمبرنامهدرسيخاصدرمسهايموقعيتتاريخبهبعدچندنقطهعطفو
پذيرينظرازعملاست؛براينمونهدرتأثيرکههمهآنهابهنوعياستوجودآمدههب

هايپايانيقرننوزدهمانجمنمليتعليموتربيتدرامريکانقشبسيارفعاليدرسال
نقشاين.فکريوعمليدرحوزهبرنامهدرسيايفاکردهاستهايجهتدادنبهجريان

سفارشمطالعاتيبهمنظورارائهراهبردهاياصالحيبراينظامآموزشيبهطورعمدهبا
نفرهدر5 ات0 ايهمطالعاتيکهتوسطکميتبا.درسيانجامگرفتهاستهايبرنامهو

تغييراتقابلتوجهيبراساسمشکالتومعايبموجوددر،دانشگاههارواردانجامشد
(. 31 ،مهرمحمدي)شکلگرفتهاوبرنامهيزيدرسيربرنامه

حرکتشتابانرشته،دراينمقطع.اتفاقافتاد160 درتاريخبرنامهدرسيدردهه
هايآغازيندههوليدرسال.درامريکاشکلگرفتيبسيارمهمبهعنوانرويدادمحور
درسيرشتهمحورايههايمردميوجامعهتعليموتربيتدرمقابلبرنامهمخالفت190 

فرديوهايهقبهنيازهاوعالهابوجودآمدکهحرفعمدهآنهااينبودکهدراينبرنامه
شوداجتماعيدانشجويانتوجهنمي برنامه. ،درسيرشتهمحورهايبهدنبالمخالفتبا

زآغازحرکتارزشيابيحاکيا.دههرواجارزشيابيدرحوزهبرنامهدرسيشد190 دهه
اينتفکراستکهبايدازطريقبازخورديکهازعامالنوذينفعانبرنامهدرسيبهدست

(.314 ،ملکي)درسيرااصالحکنيمهايبرنامه،آوريممي
تحولرسالتآموزشعاليازانتقالدانشخاصبهتوليددانشجديدوتربيت

خدماتبههايمسئوليتافراديبرايپذيرش ارائه جامعهمدنيو باعثبروز،
توانبهمواردزيرميکهازآنجملهدرسيشدهايتحوالتيدرکموکيفبرنامه

(:314 ،بهنقلازعارفي،4فرمن)اشارهکرد
نانوآدموضوعاتعمليموردنيازرابهدانشجويانآموزشدهدانشگاهبايد -

 .درابرايدنيايکارآمادهساز

                                                                                                                                      
1. Pertorious 
2. Furhmann 
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.زمينهپرورشدانشجويانخالقفراهمگردديبايددرسهايدربرنامه -
زمينههايدانشجويانضرورياستوبايدهقدرسيتوجهبهعالهايدربرنامه -

دانشجويانوجودايهشخصيوحرفهايهقمتناسببانيازهاوعالهايانتخابدرس
 .داشتهباشد

درسيدانشگاهييهالهدربرنامهأگيريوحلمستصميمهايتوجهبهمهارت -
 .باشدداشتهاهميتخاصيبايد

درموضوعاين،درسيوحفظتناسبآنهايباتوجهبهاهميتبازنگريبرنامه
ايالتيهايبهعنوانمثالدرچينکميسيون.استجوامعمختلفمدنظرقرارگرفته

اتدارکيزيدرسيبرايقرنبيستويکمرربرنامهبرنامهبازسازيونظام،آموزش
هديد حيطهاند در تغييراترا بروز و گسترشمهارتهاي قبيل از آموزيگوناگون

درکشورهند.اندهبينينمودپيشرادانشجويانوافزايشتوانسازگاريبابازارکار
مالحظه توسعهمينيز برنامه نهمين در که شود آوريل از شد119 که بهآغاز

درسيوشغلمحوريآنهايترنمودنبرنامهکاربردي استتأکيدها گروه)گرديده
آموزشعالي نوآوريدر مطالعاتتطبيقيو ، 391 ازجمله(. کشورهايديگر در

.هاييازراهبردهاينوسازيوتغييررامالحظهکردتواننمونهمياتريشوکانادانيز
اکزآموزشعاليآنکشوربرايمرمجلسبهطورمثالدراتريشقوانينمهميدر
 جمله آن از که است شده درتأکيدتصويب دانشجويان و اساتيد مشارکت بر

،گروهمطالعاتتطبيقيونوآوريدرآموزشعالي)باشدميمربوطهاييزيربرنامه
 399 نمونه(. از همچنين برنامهتأثيرهاي در تحول ايجاد بر جامعه هاينيازهاي
بميدرسي بازنگري به ازتوان برخي در آموزشي مديريت رشته درسي رنامه

کهطبقآنبرقراريارتباطبيشتروهايدانشگاه کرد دکترياشاره دوره در آمريکا
،عارفي)قرارگرفتهاستتأکيدبهتربادنيايواقعيومشکالتنظامآموزشيمورد

 314.)
 ايران درربرنامهدر تأسيسدارالفنون به را آموزشعالي يزي 341 سال 349 ـ

نسبت شمسي دهندميهجري . که معتقدند صاحبنظراني تعبيرربرنامهولي به يزي
اينمسئلهبهطور340 تحصيليآنزمانوجودنداشتهوتادهههايامروزيدربرنامه

.جديموردتوجهقرارنگرفتهاست
رايرانراتصويبقانونيزيدرسيجامعدربرنامهاينشايدبتواناولينفعاليتبنابر

تلقيکردکهيکيازوظايفآن344 مصوبسالهاسيسشورايمرکزيدانشگاهأت



 
 
 

 93 ... نتايج ارزيابي درونيهاي درسي بر مبناي  بررسي كيفيت برنامه 
 

هاي  برنامه تصويب اصول کلي، مشي کلي تعليمات عاليه کشور نظر نسبت به خطاظهار
 (. 2731، سرمد) تعليمات عاليه کشور بوده استهاي  تحصيلي و سازمان

و درسي در نظام آموزش عالي قبل از پيروزي انقالب  آموزشيهاي  يزير برنامهدر 
، در تحليلي( 2731) که سرمداي  همتمرکز مدنظر بوده است به گونهاي  برنامه، اسالمي

تمرکز آموزش عالي ايران را موجب ناممکن ساختن مشارکت اشخاصي که در ارتباط 
 (. 2731، نيلي و همکاران) دانسته است، درسي هستندهاي  برنامه مستقيم با

وظايف مربوط به آموزش عالي به  2733پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال 
يزي ر برنامهشوراي عالي  2737وزارت فرهنگ و آموزش عالي محول شد و در سال 

عالوه ، يزير هاي برنامه تخصصي و گروههاي  آموزش عالي تشکيل گرديد تا در کميته
آموزشي نيز بررسي و تصويب هاي  برنامه، صيليو مقاطع تحها  بر تعيين عنوان رشته

 يزي درسي دانشگاهي به طور متمرکز و توسط اين شورا انجامر برنامهاين  بنابر. شود
زدايي در انديشه تمرکز، از اوايل دهه هفتاد به تبع تحوالت پيش آمده. گرفت مي

 تأکيدکز با موجب شد تا در برنامه پنج ساله سوم توسعه موضوع عدم تمرها  دانشگاه
برنامه تبلور  راهبرديهاي  در بند سوم سياست 2يزي درسي دانشگاه محورر برنامهبر 
تحصيلي هاي  روزآمد کردن محتواي رشته که چنين مطرح شده است اين موضوع. يابد

يزي درسي ر برنامهاختيارات  تنوع و در حال تحول جامعه و اعطابا توجه به نيازهاي م
از اين رو وزير (. 2731، نيلي و همکاران) سسات آموزش عاليو مؤها  به دانشگاه

نامه  ينيآ 28/1/31مورخ 2831/3ي طي بخشنامه شماره فنّاورتحقيقات و ، علوم
. مميزه را صادر کرد هيأتداراي هاي  يزي درسي به دانشگاهر برنامهواگذاري اختيارات 
در ها  شارکت دانشگاههدف از اين امر نهادينه ساختن م ةنام بر اساس اين آيين

 . باشد مي درسي با نيازهاهاي  کيفيت آن و انطباق برنامه ارتقا، مديريت آموزش عالي
بازنگري ، و تحوالت موجودها  نظام آموزش عالي ايران با توجه به چالش در
. ي قرار گرفته استفنّاورتحقيقات و ، درسي در دستور کار وزارت علومهاي  برنامه

درسي نيز انجام شده است که از آن هاي  برنامه دربارةو تحقيقاتي  همچنين مطالعات
بررسي ساختار و عملکرد شوراي عالي "توان به پژوهشي تحت عنوان  مي جمله
 باشد مي موارد ذيل از جمله نتايج آن اشاره کرد که "کنونأسيس تايزي از بدو تر برنامه

 ( : 2733، گروه مطالعات تطبيقي و نوآوري در آموزش عالي)

                                                                                                                                      
ور و اصول و نظام آموزش عالي کش چارچوب اصول کلي اي است که اعضاء هيئت علمي دانشگاه در منظور برنامه. 2

و نيازهاي فراگيران از جمله مواردي است که در اين  ها هقانتظارات و نيازهاي جامعه و عال. دنکن مباني رشته طراحي مي
 . ريزي بايد لحاظ شود نوع برنامه
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 گيري و ارزشيابي آموزشي فصلنامه مطالعات اندازه
 

دانش و ، يزي از سه مبناي اساسي يعني جامعهر برنامهدر اهداف شوراي عالي  -
در صورتي که توجه به اين عامل . کمتري شده است تأکيديادگيرنده به يادگيرنده 

 . گردد مي باعث ايجاد انگيزه بيشتر در يادگيرنده و در نتيجه موفقيت بيشتر
ترين مراحل هر نوع  ظري موجود از مهمنظارت و ارزيابي بر اساس مباني ن -
اين وظيفه به دفتر نظارت و ارزيابي تفويض شده و بازخورد . يزي استر برنامه

 . چنداني از اين واحد به شورا ارائه نشده است
درسي موجود را در کمک به هاي  برنامه، دهندگان در اين پژوهش پاسخ -

و ارائه دانش کاربردي و انطباق با شغلي الزم هاي  دانشجويان براي احراز قابليت
موفق ، نيازهاي بازارکار و فراهم نمودن امکان پرورش تفکر انتقادي و خالقيت

ارزيابي نکرده و ميزان مشارکت مجريان در تهيه و تدوين برنامه و ارزيابي را خيلي 
: قبيل توان مشکالتي از مي الذکر بنابراين با توجه به نتايج پژوهش فوق. اند هکم دانست

درسي هاي  درسي با تقاضاي بازارکار و موفق نبودن برنامههاي  عدم سازگاري برنامه
ايفاي نقش  برايالزم هاي  در کمک به دانشجويان براي کسب اطالعات و مهارت

 . کار را مالحظه نمودمتحول موثر در دنياي 
هت کنترل از نتايج مهم ديگر آن مناسب نبودن فرايند نظارت و ارزشيابي در ج -

بنابراين بهبود آن از . بودن آن استن مند نظامدرسي و هاي  کيفيت و بازنگري برنامه
 . ضروري در اصالح نظام آموزش عالي استهاي  جنبه
 

 درسي هاي  ارزيابي دروني رويکردي مناسب براي ارزيابي كيفيت برنامه
، اطالعات مناسبارزيابي دروني نوعي ارزيابي است که هدف اصلي آن فراهم آوردن 

دهنده واحد آموزشي به منظور قضاوت درباره  مرتبط و به روز دربارة عوامل تشکيل
 . باشد يزي در جهت بهبود آن مير برنامهکيفيت و 

آوري  ست از جمعا عبارت( ارزيابي دروني) ارزيابي -فرايند خودبه عبارت ديگر 
انجام مصاحبه با مدرسان ، النالتحصي پرسش از دانشجويان و فارغ، اطالعات مند نظام

دهنده واحد آموزشي و تدوين  کيفيت عوامل اصلي تشکيل بارةو دانشجويان در 
 (. 1881: 7و پارآل 1گرونبرگ، 2سينووال) گزارش خودارزيابي

                                                                                                                                      
1. Vlascean 

2. Grunberg 

3. parlea 
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 1یپژوه یافته به نام اقدام توان در قالب نوعی جستجوی نظم ارزیابی درونی را می
های واحد  کار و ذینفع در فعالیتاندر فراد دستا همةبا مشارکت ، (تحقیق و عمل)

و به منظور اطمینان از تحقق اهداف و کیفیت مطلوب ( گروه آموزشی) آموزش عالی
 گروه آموزشی انجام داد ةدهند فرایندی و بروندادی تشكیل، عوامل دروندادی

 (. 001 ،  اسپنسر)
 معموالً. پردازند می در ارزیابی درونی خود اعضا واحد به سنجش و ارزیابی

در ای  گونه . علمی است هیأتو نشانگرها برعهده اعضای ها  مالک، انتخاب عوامل
علمی مشارکت فعال دارند و برای بهبود  هیأتارزیابی با توجه به ای  که اعضای 

واحد سازمانی آموزش های  توان هدف می، دارند می عرضهای  هپیشنهادهای سازند
های  علمی در انجام کوشش هیأت ه انگیزه اعضایضم  ای  ک. عالی را بهتر درک کرد
ها  فرصت، ها ضعف، ها عالوه بر آن قوت. یابد می نیز افزایشها  الزم برای تحقق هدف

و عوامل بازدارنده توسعه واحد سازمانی آموزش عالی آشكار و پیشنهادهای مناسبی 
الی به صورت دهنده واحد سازمانی آموزش ع برای بهبود کیفیت مستمر عوامل تشكیل

بنابرای  ارزیابی درونی از (. 1333، بازرگان) شود می گزارش ارزیابی درونی عرضه
برنامه برای /بازرسی و نظارت دور شده و به سمت قبول مسئولیت از سوی نظام

 (. 1331، محمدی و همكاران) نهد می گام، ارتقای کیفیت
ونه فراهم کردن بازخورد چگ، کند تا نیازهای فراگیران ارزیابی درونی تالش می
های بهبود  اولویت، چه انجام شود و چه انجام نشود، منظم درباره رضایت ذینفعان

همچنی  . ی اثربخش برای بهبود مستمر کیفیت را مشخص کندراهبردهابرنامه و 
برای ، ارزیابی درونی به واسطه تقویت فرهنگ مشارکت و یادگیری درون سازمانی

ارزیابی درونی برای (. 1331، 3کوی ) باشد ر اثربخش مطلوب میبرنامه بسیا هرتهیه 
کند و با  ها فراهم می توسعه برنامه برایهای یادگیرنده اطالعات با ارزشی را  سازمان
. باشد مدیریتی میهای  گیری پشتیبان تصمیم، تحلیل و بازخورد، آوری اطالعات جمع

های  آید تا تناسب برنامه د میفرایند ارزیابی درونی شرایطی به وجو درهمچنی  
 (. 1335، 1تونی) آموزشی به طور مستمر و مداوم بهبود و توسعه یابد

                                                                                                                                      
1. Action research  
2. Spenser 
3. Cowin 
4. Thune 
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تضمی  کیفیت  نظام دربارة( 1333) 1فریزر توسطدر تحقیقات انجام شده 
کشورهای اروپایی اثبات شد که در اکثر کشورها ارزیابی درونی مرکز توجه فرایند 

های  همچنی  در مورد عواملی که در نظام(. 001 ،  گبیلین) باشد تضمی  کیفیت می
 : توان به موارد زیر اشاره کرد می، گیرد می ارزیابی و تضمی  کیفیت مورد استفاده قرار
مأمورینت  : دهد های زیر را مدنظر قرار می کمیسیون مؤسسات آموزش عالی مالک

، هنای آموزشنی   منه برنا، سنازماندهی و مندیریت  ، ارزشنیابی  رینزی و  برنامه، و اهداف
، منابع فیزیكی، رسانی کتابخانه و منابع اطالع، خدمات دانشجویی، علمی هیأتاعضای 
 (. 3CIHE ، 001) منابع مالی

NAAC) شورای ملی ارزیابی و اعتبارسنجی
 برایدر هند نیز ده مالک زیر را ( 1

 : دهد ارزیابی درونی مورد استفاده قرارمی
فرایند ، درسیهای  برنامه، مؤسسه آموزش عالیهای ویژه  های کلی و هدف هدف
خدمات ، پژوهش و انتشارات علمی، یادگیری و ارزیابی پیشرفت تحصیلی، تدریس
خدمات ، تجهیزات و تسهیالت، سازمان و مدیریت، ای و ارتباط با جامعه مشاوره
 (.  00 ، 6استال) مدیریت منابع مالی، مشاوره و بازخورد دانشجویی، پشتیبانی

های انجام شده در سایر منابع نیز حاکی از آن است  طور کلی بررسی پژوهش به
تری  عوامل دروندادی  درسی به عنوان یكی از مهمهای  برنامه، که در تمامی موارد

 . گیرد می نظام دانشگاهی در زمره عوامل مورد ارزیابی قرار
آید و  حساب می هر دانشگاه بههای  از آنجا که گروه آموزشی هسته اصلی فعالیت

بهتری  و ، های آموزشی آن وابسته است بهبود کیفیت دانشگاه به بهبود کیفیت گروه
 ها آموزشی دانشگاههای  در سطح گروه، مدتری  سطح انجام فرایند ارزیابی درونیآکار
 . باشد می

تجارب حاصل از مطالعات صورت گرفته در حوزه ارزیابی درونیِ بر ای  اسا  
بیانگر ای  امر است که فرایند ، المللی وزشی در دو حوزه ملی و بی های آم گروه

 رسد می دار و طی مراحل زیر به انجام نظام یاجرای ارزیابی درونی در قالب چارچوب
 ( : 1331، و محمدی 1335، بازرگان و همكاران)

                                                                                                                                      
1. Frazer  
2. Billing 
3. Comision on Institution of Higher Education  
4. National Assessment and Accreditation council  
5. Stella 
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  ارزیابی درونی تشكیل کمیته -
 بندی اجرای ارزیابی درونی تهیه برنامه زمان -
 و نشانگرهای ارزیابی درونی ها  مالک، تعیی  عوامل -
 مورد نیاز برای ارزیابی درونی های  مشخص کردن داده -
 ها گیری برای گردآوری داده انتخاب یا تدوی  ابزار اندازه -
 ها گردآوری داده -
 مورد ارزیابی و قضاوت درباره کیفیت عواملها  تنظیم و تحلیل داده -
 گروه آموزشیهای  هدف بازنگری و تصریح -
علمی گروه  هیأتتدوی  گزارش مقدماتی و توزیع آن برای کسب نظر اعضای  -

 پیشنهادها  آموزشی درباره
 . تدوی  گزارش نهایی -

برای ای  منظور ، درونی  با فرایند ارزیابی  علمی  هیأت  اعضای  از آشنایی  پس
ود تا با استفاده از دیدگاه ش می علمی در گروه تشكیل هیأتای با اعضای  کمیته

فرایند و ، های تشكیل دهنده گروه آموزشی اعم از درونداد همؤلف همة، سیستمی
و نشانگرهای ها  برونداد را به عنوان عامل ارزیابی مورد توجه قرار دهند و مالک

الزم است حداقل شش ، دست آمدهه بهای  بر اسا  تجربه. ارزیابی را تعریف نمایند
گروه آموزشی منظور نمائیم تا تصویری از  هررا برای ارزیابی کیفیت عامل زیر 

 : کیفیت گروه آموزشی حاصل شود
علمی  هیأت(   مدیریت و تشكیالت آن، جایگاه سازمانی، گروههای  هدف (1
فرایند ( 6درسی مورد اجرای گروه های  آموزشی و برنامههای  دوره( 1 دانشجویان( 3

 . وختگانآم دانش( 5 یادگیری -تدریس
متغیرهای الزم ، ی هر مالک از عوامل ارزیابینشانگرهابر اسا  در ای  مرحله 

فرم ) ها های گردآوری دادهابزارسپس . گردد می مشخص و سوال مربوط به آن طراحی
 هیأتاعضای ، آماری مدیرگروههای  برای جامعه( پرسشنامه و چک لیست، مصاحبه
پس از . شود می کارفرمایان آنان تدوی  و توزیعو  آموختگان دانش، دانشجویان، علمی
 های آماری مورد تجزیه و تحلیل و گردآوری شده با استفاده از روشهای  آن داده

هر نشانگر مشخص و سطح مطلوبیت آن  بارهگیرند و نتیجه ارزیابی در  می تفسیر قرار
ارزیابی نویس گزارش  در ادامه پیش. شود با توجه به معیارهای قضاوت مشخص می

فرصت و تهدیدهای گروه آموزشی و ، ضعف، نقاط قوت، درونی شامل نتای  ارزیابی
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گردد تا براي بازبيني و اصالح در  مي پيشنهادهاي عملي براي توسعه گروه تدوين
در نهايت با . يردگ علمي گروه آموزشي مورد ارزيابي قرار هيأتاعضاي  همةاختيار 

گزارش نهايي ، علمي پيرامون گزارش مقدماتي هيأتبندي نظرات اعضاي  جمع
 . شود ارزيابي دروني تدوين مي

و نشانگرهاي مناسب که ها  استفاده از مالک باتواند  مي بنابراين ارزيابي دروني
تناسب برنامه درسي با نيازهاي فراگير و جامعه را تحت پوشش قرار هاي  جنبه همة

هاي  افراد مرتبط با برنامه همةآوري شده از  جمعهاي  داده و همچنين بررسي داده
مبنايي مستند ، و کارفرمايان آنان آموختگان دانش، دانشجويان، علمي هيأتعني درسي ي

 . درسي و افزايش تناسب و کارايي آن فراهم نمايدهاي  بازنگري و اصالح برنامه براي
 

 روش تحقیق
از گزارش ارزيابي  به دست آمدههاي  نتيجهبا توجه به اينکه پژوهش حاضر به تحليل 

از نوع فرا تحليل است و ، پردازد مي آموزشي علوم انسانيهاي  دروني گروه
 گروه آموزشي علوم انساني 96يد و در دسترسِ أيارزيابي دروني مورد تهاي  گزارش

در بخش  ها گروهفهرست ) مورد بررسي قرار گرفته است، (تا زمان انجام اين پژوهش)
 (. ش ذکر شده استمنابع گزار

هاي  بررسي وضعيت موجود کيفيت برنامه درسي در گروه برايدر پژوهش حاضر 
نشانگرهايي که در ارزيابي دروني برنامه درسي مورد استفاده قرار ، علوم انساني

در فرايند . اند هبندي شد دستهها  استخراج و به تفکيک مالکها  از گزارش، اند گرفته
براي هر يک از نشانگرها با استفاده از ، آموزشيهاي  گروه انجام ارزيابي درونيِ

 الزم از افراد ذيربطهاي  داده و بر اساس مقياس ليکرتاي  هپنج گزينهاي  پرسشنامه
بر و ( 5 تا 1از ) دهي شده سپس وزن، شود مي آوري جمع( علمي و دانشجويان هيأت)

که اين  شود مي شانگر تعيينامتياز هر ن، داده شدههاي  ميانگين امتياز پاسخ حسب
ارزيابي دروني استخراج شده و ميانگين آنها به عنوان امتياز هاي  گزارش امتيازها نيز از

محاسبه و سپس با معيار ها  آموزشي علوم انساني دانشگاههاي  کلي آن نشانگر در گروه
سطح ، (5تا  1) بر اساس حداقل و حداکثر امتيازها و قضاوت تعريف شده زير

 : تعيين شده استها  طلوبيت نشانگرها و مالکم
 
 نامطلوب  نسبتاً مطلوب مطلوب 

5 99/3 33/2 1 



 
 
 

 31 ... هاي درسي بر مبناي نتايج ارزيابي دروني بررسي كيفيت برنامه 
 

 تحقيقهاي  يافته
هدف اصلی ای  پژوهش بررسی کیفیت برنامه درسی بر اسا  ، طور که بیان شد همان

تابعه وزارت های  آموزشی علوم انسانی دانشگاههای  نتای  ارزیابی درونی در گروه
حاصل بر حسب های  یافته، لذا در ای  بخش با توجه به هدف تحقیق. باشد می علوم

 : شود می مورد ارائه
هاي  و نشانگرهاي مورد استفاده در ارزيابي دروني گروهها  مالک( الف

 مربوط به برنامه درسيآموزشي علوم انساني 
جنبه  شش علوم انسانیهای آموزشی  در ارزیابی کیفیت برنامه درسی در گروه 

ها نیز به نشانگرهای  ک از مالکاصلی به عنوان مالک در نظر گرفته شده است و هر ی
 : باشند نشانگر به شرح زیر می 35 در مجموعکه  اند تر تفكیک شده جزئی

 تدوين برنامه درسي در گروه( : 1مالک 

 ریزی درسی در گروه وجود سازوکاری مدون برای برنامه: 1نشانگر 
 ها  وجود برنامه درسی مدون در گروه:  نشانگر 
 ی درسیها میزان مشارکت اعضای گروه در تدوی  برنامه: 3نشانگر 
 درسي گروههاي  برنامه هاي تركيب و محتواي درس( : 2مالک 

  یزی درسیر برنامهبا اصول  ها  میزان انطباق ترکیب در: 1نشانگر 
عاطفی و مهارتی ، مورد قبول در اهداف علمیهای  میزان تعریف حداقل:  نشانگر 

  های  در
 تخصصی و پایه های  میزان تنوع در: 3نشانگر 
 پایه و تخصصی های در میزان تناسب ترکیب : 1نشانگر 
 های درسی مورد اجرا اختیاری در برنامه های در میزان تنوع : 6نشانگر 
  پایه وتخصصی های در میزان مفید و کاربردی بودن : 5نشانگر 
 دوره کارشناسی دوره کارشناسی ارشد با های در میزان ارتباط : 3نشانگر 
 ها در منطقی  توالی منظم و: 3نشانگر 
 عملی و آزمایشگاهی، نظری های در میزان تناسب ترکیب : 3نشانگر 
برای درک درست فلسفه گروه و  های در میزان تناسب ترکیب : 10نشانگر 

 اهداف کاربردی
های تخصصی  درسی در کسب مهارتهای  میزان کفایت برنامه: 11نشانگر 

 ویاندانشج
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 گيري و ارزشيابي آموزشي ت اندازهفصلنامه مطالعا
 

 درسی تدوی  شده های  میزان جامعیت برنامه:  1نشانگر 
 میزان کفایت برنامه درسی در ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان: 13نشانگر 
 آموختگان دانشاختصاصی در عالقه  های در  تأثیرمیزان تعیی  : 11نشانگر 
 یدر تحقق اهداف برنامه درسها  و سرفصل ها در میزان کفایت : 16نشانگر 
 ها در جدید علمی مرتبط در محتوای های  مندی از یافته میزان بهره: 15نشانگر 
 گروههای  با اهداف و رسالت ها در میزان تناسب ترکیب : 13نشانگر 
دانشجويان ، علمي هيأتاعضاي ) اندركار دستميزان رضايت افراد ( : 3مالک 

  درسيهاي  از برنامه( آموختگان دانشو 
 علمی از برنامه درسی هیأتن رضایت اعضای میزا: 1 نشانگر
 میزان رضایت دانشجویان از برنامه درسی:   نشانگر
  درسیهای  از برنامه آموختگان دانشمیزان رضایت : 3 نشانگر
  از برنامه درسی در ایجاد دانش نو آموختگان دانشمیزان رضایت : 1 نشانگر
 رد و جامعهو تنوع برنامه درسي با نيازهاي ف تناسب( 4 مالک
  با عالیق دانشجویان ها در میزان تناسب : 1 نشانگر
 با نیازهای فرد و جامعه ها در میزان تناسب ترکیب :   نشانگر
 میزان تناسب اهداف برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه: 3 نشانگر
 هاي درسي گروه ارزيابي از برنامه( 5 مالک
علمی در ارزیابی  هیأتاعضای  شارکتوجود سازوکاری مدون برای م: 1 نشانگر
  های درسی از برنامه

 ها در ارزیابی مستمر از محتوای  برایوجود سازوکاری مدون :   نشانگر
ارزیابی محتوای های  علمی گروه از فعالیت هیأتمیزان رضایت اعضای : 3 نشانگر

 ها در 
 ها در میزان مشخص بودن معیارهای ارزیابی از محتوای : 1 نشانگر
 فوق برنامه گروههاي  فعاليت( 6مالک
فوق برنامه های  میزان بكارگیری سازوکاری مدون جهت انجام فعالیت: 1نشانگر

 درسیهای  راستای برنامه در
  های فوق برنامه علمی از فعالیت هیأتمیزان رضایت اعضای :   نشانگر
  ی گروههای فوق برنامه با برنامه درس میزان همسو بودن فعالیت: 3 نشانگر



 
 
 

 74 ... نتايج ارزيابي درونيهاي درسي بر مبناي  بررسي كيفيت برنامه 
 

  فوق برنامههای  میزان رضایت دانشجویان از فعالیت: 4 نشانگر
فوق های  تسهیالت موجود در گروه برای فعالیت میزان امکانات و: 5 نشانگر

 . برنامه
 اصلي شاملهای  شود در ارزیابي برنامه درسي جنبه مي طور که مشاهده همان

، درسي گروههای  برنامه های سترکیب و محتوای در، تدوین برنامه درسي در گروه
( آموختگان دانشدانشجویان و ، علمي هیأتاعضای ) اندرکار دستمیزان رضایت افراد 

تناسب و ، گروههای  تناسب برنامه درسي با اهداف و رسالت، درسيهای  از برنامه
های درسي گروه و  ارزیابي از برنامه، تنوع برنامه درسي با نیازهای فرد و جامعه

ویژگي دیگر این مجموعه . مد نظر قرار گرفته است فوق برنامه گروههای  فعالیت
دانشجویان و ، علمي هیأتاین است که نظر هر سه دسته افراد ، و نشانگرهاها  مالک
 . دهد مي گروه را در ارزیابي کیفیت برنامه درسي مورد توجه قرار آموختگان دانش

موزشي علوم انساني با توجه آهاي  وضعيت موجود برنامه درسي در گروه( ب
 و نشانگرهاي ارزيابي درونيها  به مالک

با استفاده از روش ، مذکورهای  در تعیین وضعیت موجود برنامه درسي در گروه
میانگین امتیازهای هر نشانگر و سپس ، آماری توضیح داده شده در قسمت قبل

ت هر یک از آنها سطح مطلوبی، محاسبه و سپس با توجه به معیار قضاوتها  مالک
 : زیر ارائه شده است های جدولدر  بر این اساس نتایج مربوط. مشخص شده است

 
 تدوين برنامه درسي در گروهوضعيت موجود مالک ( 1) جدول

 نتيجه ارزيابي امتيازوضعيت موجود عنوان نشانگر  رديف
 طلوبم نسبتا3.55ً ریزی درسي در گروه وجود سازوکاری مدون برای برنامه 1

 مطلوب4 ها وجود برنامه درسي مدون در گروه 2

 مطلوب نسبتاً 3.34 ی درسيها ت اعضای گروه در تدوین برنامهمیزان مشارک 3

 مطلوب نسبتاً 3.33 نتيجه كلي ارزيابي مالک

 
در سطح دوم  مطلوب و نشانگر اول و سوم نسبتاً نشانگر باال دوبر اساس نتایج 

 . باشد مي مطلوب نسبتاً، لي سطح مطلوبیت این مالکطور که مطلوب قرار دارد و ب
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 گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه
 

 درسی گروههای  برنامه تركیب و محتوای دروسوضعیت موجود مالک ( 2) جدول

 عنوان نشانگر رديف
وضعیت  امتیاز

 موجود
 نتیجه ارزيابی

 مطلوب نسبتا3.54ً ریزی درسی میزان انطباق ترکیب دروس با اصول برنامه 1

عاطفی و ، های مورد قبول در اهداف علمی داقلمیزان تعریف ح 2
 ها درسمهارتی 

 مطلوب نسبتاً 2.22

 نا مطلوب2.22 تخصصی و پایههای  درسمیزان تنوع  3
 نامطلوب 3.22 پایه و تخصصیهای  درسمیزان تناسب ترکیب  4
 نامطلوب2.72 های درسی مورد اجرا اختیاری در برنامههای  درسمیزان تنوع  5
 مطلوب نسبتا3.2ً تخصصی پایه وهای  درسمیزان مفید و کاربردی بودن  6
 مطلوب نسبتاً 3.5 دوره کارشناسی ارشد با دوره کارشناسیهای  درسمیزان ارتباط  7
 مطلوب نسبتا3.44ً ها درسمنطقی  توالی منظم و 8
 مطلوب نسبتا2.27ً عملی و آزمایشگاهی، نظریهای  درسمیزان تناسب ترکیب  9

برای درک درست فلسفه گروه و ها  درسمیزان تناسب ترکیب  11
 اهداف کاربردی

 مطلوب نسبتاً 3.52

های تخصصی  های درسی در کسب مهارت میزان کفایت برنامه 11
 دانشجویان

 مطلوب نسبتاً 3.2

 مطلوب نسبتا3.44ً های درسی تدوین شده میزان جامعیت برنامه 12
 مطلوب نسبتاً 3.27 ت برنامه درسی در ایجاد نگرش مثبت در دانشجویانمیزان کفای 13
 مطلوب نسبتا3.3ً آموختگان دانشاختصاصی در عالقه های  درس تأثیرمیزان تعیین  14
 نامطلوب 7.4 ها در تحقق اهداف برنامه درسی میزان کفایت دروس و سرفصل 15
 مطلوب نسبتا3.54ً ها ی مرتبط در محتوای درسهای جدید علم مندی از یافته میزان بهره 16
 مطلوب نسبتا3.57ً های گروه با اهداف و رسالت ها سمیزان تناسب ترکیب در 17

 مطلوب نسبتاً 3.16 نتیجه كلی مالک

 
مطلوب قرار نسبتاً طور کلی در سطح ه این مالک ب، شود می طور که مالحظه همان

و  ها باشند که به کمبود تناسب و تنوع درس می لوبنشانگر در سطح نامط چهار. دارد
نشانگر دیگر در سطح  72عدم کفایت آن در تحقق اهداف برنامه درسی اشاره دارد و 

کمترین امتیاز را کسب نهم  ودوم  مطلوب است که در میان آنها نیز نشانگرهاینسبتاً
آموزشی های  سی گروهمهم برنامه درهای  این موارد از جمله مسائل و چالش. اند هکرد

 . استیزی ر برنامه در نظام دانشگاهی است و نیازمند توجه و مذکور
 



 
 
 

 84 ... نتايج ارزيابی درونیهای درسی بر مبنای  بررسی كیفیت برنامه 
 

های  برنامه اندركار از دستمیزان رضايت افراد وضعیت موجود مالک ( 3) جدول
 درسی

امتیازوضعیت  عنوان نشانگر  رديف
 موجود

نتیجه 
 ارزيابی

 مطلوبنسبتا2.72ً علمی از برنامه درسی  هیأتمیزان رضایت اعضای  1

 مطلوب نسبتاً 2.52 میزان رضایت دانشجویان از برنامه درسی 2

 مطلوبنسبتا2.22ً های درسی از برنامه آموختگان دانشمیزان رضایت  3

 مطلوبنسبتاً 3 از برنامه درسی در ایجاد دانش نو آموختگان دانشمیزان رضایت  4

 مطلوبنسبتاً 2.8 تیجه كلی ارزيابی مالک

 
دانشجویان و ، علمی هیأتنتایج این مالک حاکی از آن است که بطور کلی اعضای 

علمی از  هیأتالبته اعضای . درسی ندارندهای  برنامه کاملی از رضایت آموختگان دانش
 . کمتر بوده است آموختگان دانشدرسی بیشتر و میزان رضایت دانشجویان و های  برنامه

 
 برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه تناسب وضعیت موجود مالک( 4) جدول

 نتیجه ارزيابی امتیازوضعیت موجود عنوان نشانگر  رديف
 مطلوب نسبتاً 3.33 با عالیق دانشجویان ها درسمیزان تناسب  1

 مطلوب نسبتاً 2.75 با نیازهای فرد و جامعه ها درسمیزان تناسب ترکیب  2

 مطلوب نسبتاً 2.74 با نیازهای فرد و جامعه میزان تناسب اهداف برنامه درسی  3

 مطلوب نسبتاً 3.17 نتیجه كلی ارزيابی مالک
 
علوم انسانی با نیازهای های  درسی گروههای  برنامه باالمطابق نتایج جدول  

نیست و الزم است با نیازسنجی از دانشجویان و بازارکار متناسب دانشجویان و جامعه 
 . صورت گیردبازنگری  ها سدردر ترکیب و محتوای 

 
 های درسی گروه ارزيابی از برنامهوضعیت موجود مالک ( 5) جدول

امتیازوضعیت  عنوان نشانگر  رديف
 موجود

نتیجه 
 ارزيابی

در علمی  هیأتاعضای  وجود سازوکاری مدون برای مشارکت 1
 های درسی ارزیابی از برنامه

 مطلوب نسبتاً 2.52

 مطلوب نسبتاً 2.23  ها جهت ارزیابی مستمر از محتوای درسوجود سازوکاری مدون  2

ارزیيابی  هيای   علميی گيروه از فعالیيت    هیأتمیزان رضایت اعضای  3
 ها درسمحتوای 

 مطلوب نسبتاً 2.22

 نا مطلوب 2.7 ها درسمیزان مشخص بودن معیارهای ارزیابی از محتوای  4

 مطلوبنسبتاً 2.5 نتیجه كلی ارزيابی مالک
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 گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه
 

آموزشی از نظر وجود سازوکارهایی برای های  گروه، ر مبنای نتایج ارزیابی درونیب
مطلوب و از  نسبتاًعلمی در سطح  هیأتبا مشارکت اعضای  ها درسارزیابی محتوای 

به عبارت . در سطح نامطلوب قرار دارند ارزیابی براینظر وجود معیارهای مشخص 
گیرد ولی این ارزیابی  می ورد ارزیابی قرارآموزشی برنامه درسی مهای  دیگر در گروه

 هیأتجامع و مستمر و بر مبنای معیارهای معین و مشخص نیست و در نتیجه اعضای 
ارزیابی برنامه درسی ندارند و آن را در سطح قابل های  علمی رضایت کاملی از فعالیت

 . دانند قبول و مطلوب نمی
 

 ق برنامه گروهفوهای  فعالیتوضعیت موجود مالک ( 6) جدول

وضعیت  امتیاز عنوان نشانگر  رديف
 موجود

 نتیجه ارزيابی

فوق برنامه های  میزان بكارگیری سازوکاری مدون جهت انجام فعالیت 1
 درسی های  راستای برنامه در

 نا مطلوب 2.27

 مطلوبنا 2.22 های فوق برنامه علمی از فعالیت هیأتمیزان رضایت اعضای  2

 مطلوب نا 7.22 های فوق برنامه با برنامه درسی گروه بودن فعالیتمیزان همسو  3

 مطلوب نسبتاً 2.24 فوق برنامههای  میزان رضایت دانشجویان از فعالیت 4

فيوق  هيای   تسهیالت موجود در گروه برای فعالیيت  میزان امكانات و 5
 برنامه

 نا مطلوب 2.27

 نا مطلوب 2.23 نتیجه كلی ارزيابی مالک
 
آموزشی علوم انسانی از های  در اکثر گروهدهد که  می تایج ارزیابی درونی نشانن
همسو فوق برنامه های  انجام فعالیت برایکارگیری سازوکاری مدون ه میزان ب" جنبه

های فوق برنامه با برنامه درسی  میزان همسو بودن فعالیت"، "درسیهای  برنامه با
از "فوق برنامههای  فعالیت برایوجود در گروه تسهیالت م میزان امكانات و"و "گروه

علمی  هیأتکمترین امتیاز برخوردارند که این امر منجر به این شده است که اعضای 
چندانی نداشته باشند و در نتیجه این  رضایت، فوق برنامههای  از فعالیت و دانشجویان

 . طور کلی در سطح نامطلوب قرار دارده مالک ب
مالک ارزیابی برنامه درسی به  ششکلی امتیاز و سطح مطلوبیت طور ه بنابراین ب

 : باشد می شرح زیر
 
 



 
 
 

 05 ... نتايج ارزيابی درونیهای درسی بر مبنای  بررسی كیفیت برنامه 
 

 های برنامه درسینتايج ارزيابی مالک ( 7) جدول
 نتیجه ارزيابی امتیاز میانگین مالک رديف

 مطلوبنسبتاً 3.23 تدوین برنامه درسی در گروه 7
 مطلوبنسبتاً 3.52 های درسی گروه برنامه یها درسترکیب و محتوای  2
، علمی هیأتاعضای ) میزان رضایت افراد ذینفع و ذیربط 3

 های درسی از برنامه( آموختگان دانشدانشجویان و 
 مطلوبنسبتاً 2.2

 مطلوبنسبتاً 3.52 تناسب و تنوع برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه 5
 مطلوبنسبتاً 2.4 های درسی گروه ارزیابی از برنامه 4
 نا مطلوب 2.23 های فوق برنامه گروه عالیتف 2

 
 نسبتاًمالک مورد ارزیابی در وضعیت  پنج، دهد می نشان بااله جدول ک چنان

طور کلی ه فوق برنامه در سطح نامطلوب قرار دارد و بهای  مطلوب و مالک فعالیت
. شدبا می مطلوب نسبتاًآموزشی علوم انسانی های  درسی در گروههای  کیفیت برنامه
دهنده  از کمترین تا بیشترین امتیاز که نشان، ها بر اساس امتیاز میانگینها  ترتیب مالک

 : چنین است، باشد می یزی برای بهبود کیفت آنهار برنامه ضرورت و الویت در
 فوق برنامه گروههای  فعالیت مالک( 7
 های درسی گروه ارزیابی از برنامهمالک ( 2
دانشجویان و ، علمی هیأتاعضای ) د ذینفع و ذیربطمیزان رضایت افرامالک ( 3
 درسیهای  از برنامه( آموختگان دانش
 درسی گروههای  برنامه های ترکیب و محتوای درسمالک ( 5
 و تنوع برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه مالک تناسب( 4
 مالک تدوین برنامه درسی در گروه( 2

 
 گیری بحث و نتیجه

ن شد برنامه درسی یكی از عوامل اصيلی ارزیيابی درونيی اسيت کيه در      گونه که بیا همان
گیيرد و نتيایج آن    می آموزشی نظام دانشگاهی مورد استفاده قرارهای  ارزیابی کیفیت گروه

های  مذکور در گروههای  تحلیل گزارش. شود می ارزیابی درونی ارائههای  در قالب گزارش
: مالک ششر کلی کیفیت برنامه درسی بر اساس طوه آموزشی علوم انسانی نشان داد که ب

میزان ، درسی گروههای  برنامه های  سیب و محتوای درترک، تدوین برنامه درسی در گروه
از ( آموختگيان  دانيش دانشيجویان و  ، علميی  هیأتاعضای ) رضایت افراد ذینفع و ذیربط
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 گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه
 

ارييهابياي،عههتناسبوتنوعبرنامههدرسهيبهانهايههايوهردو ام،درسيهايبرنامه
ومطلوبقرارداردنسبتاًووقبرنامهگروهدرسطحهايهايدرسيگروهووعالهتبرنامه

پهشهنهادهاييکههتوسهعاي هاي.بهکارگروتهشهوديزيربرنامهپهشنهادهاواليماست
آمويشهيبههاششه هههاييلميوبرايبهبودکهفهتياملبرنامهدرسيدرگهروهههأت
:گرددميبن يوبهشرحييرارائه مع،است
 نهايواح هاونظارتهاوپهشآمويشيبهريايتدقهقسروصلهايالزامگروه

براينامرهام يراشگروه
 بهدانشجوياشهاسدرارائةکاملو امعسروصل. 

 ياواح هايارائهش هدررويهايهفتهبهمنظورهاسحفظتعادلدرتع اددر
 خستگيدانشجوياشوکاهشبايدهيويادگهرياي لوگهري

 بههدانشهجوياشبهاتو ههبههرويآمه معرويمنابعاصهليو هانبي  يه و
 هاسروصل

 بهطورمرتهببايارکاروتحوالتيلميروي،باتو هبهنهايهاي امعهگروه
.اي درسي  ي رابراياورادذينفعارائهنمهايآمويشيوبرنامههايدوره
 دانشهجوياشبرخهياي،سايوکاريت وينشودکهضمنارتبها بهابهايارکهار

بهه.هايمرتبعوبهشکلکهارآموييطهينماينه شاشرادرسايماشواح هايدرسي
مختلفراهايسگروتهايدريبارتديگرترتهبياتخاذشودکهدانشجوياشدانشياد

 .قراردهن بهصورتيمليوکاربرديمورداستفاده

 هاودرهريکايدرسبرنامهدرسييهاتصريحه ف
 تغههههرنگههرقوقهه رتاسههت اللدر،روحههههپهوهشههگري،خالقهههتراهبههرد
يلميتبههنوکفايتبرنامهدرسيبرايايجادپايهيلمهيومههارتيقابهلهايه ف

.قبولدردانشجوياشتقويتگردد
 اوهزايشبرايپذيريدربرنامهدرسيوانعطافدرسيهايتنوعدربرنامهحفظ

تناسبآشبانهايهايدانشجوياشو امعه
 وبهاهاسدرسيومحتوايدرهايآمويشيمتناسببااه افبرنامههاي زوه

ودانشهجوياشقهراررويآم ت وينودراختهاراي هااستفادهايمنابعيلمياصليو
.گهرد
 ونحوهکاربردآنهادررشتهتخصصيمربهو هاسهريکايدرتأثهردرمورد

.رسانيشوداطالعبهدانشجوياش



 
 
 

 25 ... نتايج ارزيابی درونیهای درسی بر مبنای  بررسی كیفیت برنامه 
 

 پهوهشهي،مختلهفآمويشهيههاينهايسنجيمستمرايدانشهجوياشدرحهطهه،
درسهيمهوردتو هههايبرنامهانجامشودودراصالحهاسايرحهطهشناختيورواش

 .قرارگهرد

 اختصاصيدرطهيدورههايسدرترتهبارائهبراييچارچوبيلميومنطق
 .تحصهليارائهشود

 منابعآمويشيبهمنظورتههههايتخصهصايتباراتوبود همشخصبهگروه
امکاناتآمويشيوکمکآمويشيمتناسببانهايهايگروهو

 وترکههب،اهه اف)ارييابيمستمربرنامهدرسيبرايايجادسايوکارمشخص
بامشهارکت(نسبتبهنهايهايوردو امعههادرستناسبوتنوع،هادرسوايمحت
درسهيبهراسهاسههاييلميودانشجوياشبهمنظورباينگريواصالحبرنامهههأت

 نتايجارييابيومتناسببانهايهاوتحوالتيلمي هاش

 آنچههکههودرسهيگهروهههايم وشاينتايجارييابيبرنامههايتهههگزارق
.برنامهدرسيباي م نظرقرارگهرددربارهکهفهت

 درهاگروهبرنامهدرسيدانشگاهوکسبنظرايگذاريتشکهلشورايسهاست
مطابقتبانهايهاي)مو وددربرنامهدرسيهايدرسوهاه فبارةمهزاشمطلوبهت

( امعهوتطبهقباتحوالتيلميروي،ورد
 ههايبرنامههته وينودانشهجوياشدريلمهيهههأتيتاي امشارکاوزايش
.درسي
 ووقبرنامهگروهتنظهمشودودرآشهايبرنامهمستن وم وشدرموردوعالهت

درسيومناسببودشامکاناتهايهمسوبودشبابرنامه،بهمسائلا تماييوانساني
.وتسههالتاليمتو هشود
درسيهايردتو هقرارگروتنباينگريواصالحبرنامهدرپاياشباتو هبهمو

دانشگاه آئهنها ص ور و متبوع ويارت در آش گروتن قرار کار دستور در نامهو
اختهارات دانشگاهربرنامهواگذاري به درسي يزي تحقهقها اين اساسنتهجه بر ،و

گروهميپهشنهاد در دروني ارييابي مستمر ا راي با که بهايشود و هآمويشي
کارگهريسايوکارمناسب ، هرچن ساليکبارودرمورد هايرشتههمةنتايجآنها

دانشگاهي اق امانجمن، يلميمربو بههررشتههايبا بررسيوبهينواشمبنايي،
ايسطح)دارايصالحهتدرسيبهمرا عهاياصالحبرنامهدرگهريتصمهمبراي
.ارائهشود(رتمتبوعآمويشيتاوياهايگروه
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  منابع
 کاربرد ارزیابی آموزشی در بهبود کیفیت آموزش عالی با (. 1336) عبا ، بازرگان

 . درمان و آموزش پزشكی تهران، وزارت بهداشت: تهران. بر آموزش پزشكی تأکید

 رویكرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقای (. 1333) عبا  و همكاران، بازرگان
شناسی  مجله روان، های علوم پزشكی های آموزشی در دانشگاه گروه مستمر کیفیت
 . 5 -3ص ، ( ) سال پنجم، دوره جدید(. دانشگاه تهران) و علوم تربیتی

 المعارف آموزش عالی دایرهاعتبارسنجی در آموزش عالی؛ (. 1333) عبا ، بازرگان 
 . 151-156ص ، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی: تهران(. جلداول)
 ارزیابی اجرای فرایند(. 1335) فاخته، اسحاقی و یوسف، حجازی ؛عبا ، زرگانبا 

 . دوران نشر: تهران(. عملی دانشگاه راهنمای آموزشیهای  گروه در درونی

 نقد و بررسی کمیت و کیفیت برنامه درسی مصوب دوره (. 1331) جعفر، جهانی
ص ، انتشارات سمت، قلمرو برنامه درسی در ایران، ریزی درسی دکتری برنامه

10-63 . 

 ریزی آموزش عالی دولتی در ایران تا  مسیر تحول برنامه(.  133) غالمعلی، سرمد
، ریزی در آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامه، قبل از پیروزی انقالب اسالمی

 . 106-36ص 
 مرکز : تهران، یزی درسی راهبردی در آموزش عالیر برنامه(. 1331) محبوبه، عارفی

 . تشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتیان
  ریزی استراتژیک در نظام آموزشی برنامه(. 1330) هرم ، راجر و جری، کافم 

 ترجمه فریده مشایخ و عبا  بازرگان(. بازآفرینی، ساختارها  بازسازی، بازاندیشی)
 . انتشارات مدرسه: تهران، (1331)
 یزی ر برنامهه پژوهش و مؤسسعالی  گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش

یزی درسی در ر برنامهساختار و فرایند  بر تغییرای  همقدم(. 1333) آموزش عالی
 (. گزارش) آموزش عالی

  یزی ر برنامهه پژوهش و مؤسسگروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی
زی از بدو یر برنامهو عملكرد شورای عالی  بررسی ساختار(. 1333) آموزش عالی

 (. گزارش) تا کنون تأسیس
 راهنمای عملی انجام ارزیابی درونی در نظام آموزش عالی (. 1331) رضا، محمدی

 . انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور. المللی بی  تجارب ملی و: ایران



 
 
 

 11 ... هاي درسي بر مبناي نتايج ارزيابي دروني بررسي كيفيت برنامه 
 

 تهران، ارزیابی کیفیت در آموزش عالی(. 1331) و همكاران رضا، محمدی :
 . رسازمان سنجش آموزش کشو

 ریزی درسی ایران و عمل در برنامهبررسی فاصله نظر (. 1331) حس ، ملكی .
 . انتشارات سمت.  13-0 1ص، قلمرو برنامه درسی ایران

 اندازها رویكرد و چشم، ها نظرگاه: برنامه درسی(. 1331) محمد، مهرمحمدی ،
 . انتشارات آستان قد  رضوی

 ها و  الزام(. 1331) اهلل هدایت، كونداحمدرضا و دری، نصراصفهانی؛ محمدرضا، نیلی
، قلمرو برنامه درسی در ایران. ریزی درسی دانشگاه محور ی برنامهها آسیب

 . 153-163ص ، انتشارات سمت
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 Vlascean. V. l, Grunberg. L. & parlea, D. (2004). Quality 
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 گيري و ارزشيابي آموزشي ت اندازهفصلنامه مطالعا
 

 : هاي مورد استفاده در تحقيق فهرست گزارش
 گزارش ارزيابي دروني ادبيات فارسي اصفهان-

 ابي دروني اقتصاد اصفهانگزارش ارزي-

 گزارش ارزيابي دروني جغرافيا اصفهان-

 گزارش ارزيابي دروني زبان فرانسه اصفهان-

 عرب اصفهان وادبيات  گزارش ارزيابي دروني زبان-

 تربيتي اصفهان گزارش ارزيابي دروني علوم-

 گزارش ارزيابي دروني كتابداري اصفهان-

 نگزارش ارزيابي دروني مشاوره اصفها-

 گزارش ارزيابي دروني الهيأت اصفهان-

 گزارش ارزيابي دروني تاريخ اصفهان-

 سياسي اصفهان گزارش ارزيابي دروني علوم-

 گزارش ارزيابي دروني فلسفه اصفهان-

 گزارش ارزيابي دروني مديريت اصفهان-

 گزارش ارزيابي دروني حقوق اصفهان-

 گزارش ارزيابي دروني معارف اصفهان-

 تبريزيابي دروني روانشناسي گزارش ارز-

 تبريزگزارش ارزيابي دروني علوم تربيتي -

 تبريز فرهنگ و زبان باستانيگزارش ارزيابي دروني -

 تبريزگزارش ارزيابي دروني كتابداري -

تربيت گزارش ارزيابي دروني راهنمايي و مشاوره -
 معلم تهران

 تربيت معلم سبزوارگزارش ارزيابي دروني الهيأت -

 تهرانرش ارزيابي دروني حسابداري گزا-

 تهرانگزارش ارزيابي دروني روانشناسي -

 تهرانگزارش ارزيابي دروني مديريت صنعتي -

 تهرانگزارش ارزيابي دروني مديريت مالي و بيمه -

ريزي  گزارش ارزيابي دروني مديريت و برنامه-
 تهرانآموزشي 

رازي گزارش ارزيابي دروني مشاوره و راهنمايي -
 مانشاهكر

 رازي كرمانشاهگزارش ارزيابي دروني جغرافيا -

رازي گزارش ارزيابي دروني زبان و ادبيات انگليسي -
 كرمانشاه

رازي گزارش ارزيابي دروني زبان و ادبيات فارسي -
 كرمانشاه

 سمنانگزارش ارزيابي دروني الهيات -

 سمنانگزارش ارزيابي دروني زبان و ادبيات فارسي -

 سمناني دروني مديريت بازرگاني گزارش ارزياب-

 سمنانگزارش ارزيابي دروني زبان و ادبيات عرب -

 سيستانگزارش ارزيابي دروني اقتصاد -

 سيستانگزارش ارزيابي دروني حسابداري -

  سيستانگزارش ارزيابي دروني مديريت دولتي -

 شهيد باهنركرمانتربيتي  گزارش ارزيابي دروني علوم-

 شهيد بهشتيني علوم تربيتي گزارش ارزيابي درو-

 اهواز شهيد چمرانگزارش ارزيابي دروني حسابداري -

 اهواز شهيد چمرانگزارش ارزيابي دروني روانشناسي -

شهيد عرب  وادبيات  گزارش ارزيابي دروني زبان-
 اهواز چمران

شهيد فارسي  وادبيات گزارش ارزيابي دروني زبان-
 اهواز چمران

 شهيد چمرانلوم تربيتي گزارش ارزيابي دروني ع-
 اهواز

 شهيد چمرانانگليسي  گزارش ارزيابي دروني زبان-
 اهواز

 اهواز شهيد چمرانگزارش ارزيابي دروني كتابداري -

 اهواز شهيد چمرانگزارش ارزيابي دروني مديريت -

آموزشي    ريزي گزارش ارزيابي دروني مديريت و برنامه-
 شيراز

 شيرازناسي ش گزارش ارزيابي دروني جامعه-

 شيرازگزارش ارزيابي دروني روانشناسي -

 شيرازگزارش ارزيابي دروني زبان و ادبيات فارسي -

 طباطبايي عالمهگزارش ارزيابي دروني آمار -

 عالمهاجتماعي  ريزي گزارش ارزيابي دروني برنامه-
 طباطبايي

 عالمهكودكان  گزارش ارزيابي دروني روانشناسي-
 طباطبايي

 طباطبايي عالمهشناسي  ابي دروني زبانگزارش ارزي-

 عالمهگيري  اندازهو   گزارش ارزيابي دروني سنجش-
 طباطبايي

 عالمهگزارش ارزيابي دروني مديريت صنعتي -
 طباطبايي

 عالمهگزارش ارزيابي دروني مددكاري اجتماعي -
 طباطبايي

 كردستانگزارش ارزيابي دروني ادبيات عرب -

 كردستانبيات فارسي گزارش ارزيابي دروني اد-

 كردستانگزارش ارزيابي دروني علوم تربيتي -

  گيالن گزارش ارزيابي دروني مديريت-

 . محقق اردبيليگزارش ارزيابي دروني روانشناسي -
 




