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چكيده
با توجه به اهمیت کیفیت برنامههای درسی در نظام آموزش عالی ،ارزیابی مستمر آن به عنوان

تاریخ دریافت مقاله20/20/51 :

رضا محمدي *

یكی از دروندادهای نظام دانشگاهی اهمیت ویژهای برخوردار است .بر این اسنا  ،امنروزه
ارزیابی برنامه درسی یكی از مؤلفههای اصلی در نظامهای ارزیابی و اعتبارسنجی دانشگاههای
جهان به شمار میرود که بر پایه فرایند ارزیابی درونی استوار است .تجربه ده سناله ارزینابی
درونی در گروههای آموزشی دانشگاههای ایران حاکی از آن اسنت کنه این روش منیتوانند
نقش به سزایی در ارزیابی و تبیی وضعیت موجود برنامههای درسی داشته باشد .این مقالنه،
تحلیل  53گزارش ارزیابی درونی گروههای آموزشی علوم انسانی بپردازد و بر اسنا

نتنای

آن ،پیشنهادهایی در جهت ارتقا کیفیت برنامههای درسی علوم انسانی ارائه نماید.
واژگان كليدي :برنامه درسی ،ارزیابی درونی ،نظام آموزش عالی.

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

ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات ،ارزشیابی ،اعتبارسنجی و تضمی کیفیت آموزش عالی سازمان

سنجش آموزش کشور

تاریخ پذیرش مقاله20/20/00 :

در صدد است تا ضم ارائه مبانی نظری و عملی ارزیابی درونی در آمنوزش عنالی ،بنه فنرا
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مقدمه
شكی نیست که دانشگاهها نقش عمدهای در توسعه پایدار و همه جانبه کشور دارند و
ایفای ای وظیفه خطیر مستلزم وجود دروندادهای مناسب و هماهنگ با نیازها و
تحوالت روز است .از جمله مهمتری دروندادهای نظام دانشگاهی ،برنامههای درسی
هستند که باید مناسبت الزم برای برآورده کردن نیازها و همگامی با تحوالت را داشته
باشند.
به گفته شلكنز هر برنامه درسی دانشگاهی باید از جامعیت برخوردار باشد .گرچه
ای نكته از اهمیت خاصی برخوردار است ،ولی مهمتر آن است که مهارتها و
اطالعات مورد نیاز ذکر شده مطابق با واقعیت نیازها و تحوالت و به عبارت دیگر از
تناسب الزم برخوردار باشند و ای خود مستلزم بررسیهای مداوم برنامههای درسی
دانشگاهی برای تعیی اولویتها و بازنگری و بهبود آنها با توجه به شرایط است
(عارفی.)1331 ،
برنامه درسی به مثابه ابزاری عمل میکند که دانش تخصصی ،مهارتها و
تواناییهای الزم و مورد نیاز را به فراگیران عرضه میکند و از ای جهت بر
بروندادهای نظام آموزش عالی تأثیر مستقیم میگذارد .بنابرای  ،رسیدگی به عالئق و
نیازهای یادگیرندگان اهمیت خاصی دارد و در ای زمان نظام برنامهریزی درسی باید
انعطافپذیری و پویایی داشته باشد و ای از توجه به نقش یاددهنده و یادگیرنده در
برنامهریزی و ارزیابی برنامههای درسی حاصل میشود.
با نگاهی به برنامههای درسی آموزش عالی در دهههای گذشته میتوان نوعی
برنامهریزی درسی را مشاهده کرد که انعطافناپذیر با تأکید بر انتقال صرف معلوماتی
خاص و متكی بر روشهای غیرفعال یادگیری میباشد که در آن یادگیرنده و حتی
یاددهنده صالحیت مشارکت و اعالم نظر در خصوص آن را نداشته است (همان).
همچنی در دهه اخیر عواملی مانند جهانی شدن ،تقاضا برای آموزش بیشتر ،رابطه
بی آموزش و اشتغال و تغییرات سریع فنّاوری و اطالعرسانی ،بر اشتغال و
مهارتهای الزم برای بازار کار اثر گذاشته است (کافم  1و هرم به نقل از بازرگان
و مشایخ .)1331 ،بنابرای همسو با رشد کمی الزم است کیفیت برنامههای ارائه شده
و تناسب آنها با نیازهای بازار کار نیز مورد توجه قرار گیرد.
1. Kafman
2. Herman
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تدوی برنامه درسی ،در هر دوره آموزشی ممك است کامالً متناسب با نیازهای
فردی و اجتماعی باشد اما با گذشت زمان و تغییرات فنّاوری و به ویژه نیازهای در
خال تحول بخشهای مختلف ،تناسب خود را از دست میدهد .از ای رو ،با ارزیابی
درباره برنامه درسی میتوان هماهنگی آن را با نیازها و انتظارات فرد و جامعه
مشخص کرد (بازرگان.)1336 ،
از آنجا که گروه آموزشی خردتری سطح نظام دانشگاهی است که به طور مستقیم
مسئول عرضه برنامههای درسی میباشد و مرکز آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات
تخصصی دانشگاه به حساب میآید ،در ارزیابی و بازنگری برنامههای درسی،
گروههای آموزشی نقش اساسی دارند.
امروزه دانشگاهها و نظامهای آموزش عالی در کشورهای مختلف در پی آن هستند
که با به کارگیری راهكارهای گوناگون و به طور مستمر به ارزیابی کیفیت برنامههای
درسی خود بپردازند .یكی از ای راهكارها ،استفاده از روشهای ارزیابی و به طور
ویژه رهیافت ارزیابی درونی 1است که در سالهای گذشته کاربرد وسیعی در آموزش
عالی پیدا کرده است و آثار مثبت اجرای آن در نظام آموزش عالی و در بهبود مستمر
کیفیت بر همگان آشكار شده است (بازرگان.)1333 ،
ارزیابی درونی را میتوان در قالب نوعی جستجوی نظم یافته به نام اقدامپژوهی
(تحقیق و عمل) ،با مشارکت همة افراد دستاندرکار و ذینفع در فعالیتهای واحد
آموزش عالی (گروه آموزشی) و به منظور اطمینان از تحقق اهداف و کیفیت مطلوب
عوامل دروندادی ،فرایندی و بروندادی تشكیل دهنده گروه آموزشی انجام داد (اسپنسر،3
.) 001
برقراری نظام خود ارزیابی (ارزیابی درونی) که حاصل تفكرات ارزیابی و انتقادی
و تأمل در اجزاء برنامه درسی باشد ،آن چنان نظام برنامه درسی را با اصالح هدفها،
تغییر و بازسازی ساختار محتوا و اصالح روشها تنظیم خواهد کرد که بتواند به روز
و کارآمد باشد و بروندادهای مهم خود که همانا نیروی انسانی مورد نیاز جامعه با
بهرهمندی از دانش و تخصص الزم است را ایجاد نماید (جهانی.)1331 ،
ارزیابی درونی برای اولی بار در آموزش عالی ایران ،در سال  1336در شش گروه
علوم پزشكی اجرا شد و به گفته بازرگان و همكاران ( )1333نتای ارزندهای را برای
1. Internal evaluation
2. Action research
3. Spenser
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بهبود کیفیت فراهم آورد .پس از آن با تأکید برنامه سوم توسعه دولت بر کارآمد کردن
نظام ارزشیابی و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی ،ای رویكرد از سال  1333در
ارزیابی آموزش عالی غیرپزشكی نیز مورد توجه قرار گرفت و مسئولیت آن به وزارت
علوم ،تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور واگذار گردید .هم اکنون ای
نوع ارزیابی در بسیاری از گروههای آموزشی دانشگاههای کشور در مورد عوامل
دروندادی ،فرایندی و بروندادی گروه آموزشی یعنی اهداف ،مدیریت و سازماندهی،
هیأت علمی ،دانشجویان ،برنامههای درسی ،فرایند یاددهی -یادگیری و دانشآموختگان
اجرا شده و یا در حال اجرا میباشد .همان طور که مالحظه میشود یكی از عوامل
ارزیابی درونی گروههای آموزشی برنامههای درسی آنها است.
مروری بر سیر برنامهریزی در نظام آموزش عالی کشور در سالهای پیش و پس از
انقالب اسالمی نشان میدهد که موضوع تمرکزگرایی در تدوی عناوی و
سرفصلهای در های رشتههای دانشگاهی همواره مورد انتقاد کارشناسان و صاحب
نظران بوده است .عدم مشارکت فراگیر دانشگاهیان در فرایند برنامهریزی درسی و
عدم ارتباط محتوای رشتهها با مخاطبان و جامعه از جمله انتقادهایی بوده که توجه به
برنامه ر یزی درسی دانشگاه محور ( نیلی و همكاران )1331 ،و نیز استفاده از
روش های ارزیابی دانشگاه محور برای سنجش تناسب برنامه درسی با نیازهای
فراگیران و جامعه را در پی داشته است.
با توجه به انتقادهای وارد بر برنامهریزی درسی در نظنام آمنوزش عنالی کشنور و
ضرورت ارزیابی و بازنگری مستمر برنامههای درسی و با توجه به ویژگیهنای روش
ارزیابی درونی یعنی اتكاء آن بر مشنارکت فعنال اعضناء هینأت علمنی و اسنتفاده از
نظرات کلیه افراد دستاندرکار در فعالیتهای گروههای آموزشی ،ای تحقیق درصندد
است تا بر اسا نتای حاصل از ارزیابی درونی گروههای آموزشی علوم انسنانی ،بنه
بررسی کیفیت برنامههای درسی در ای گروهها پرداخته و پیشننهادهای سنازندهای را
برای بهبود کیفیت آن ارائه نماید.
برنامه درسي در نظام آموزش عالي و ضرورت ارزيابي آن
از برنامه درسی در نظام آموزش عالی تعریفهای مختلفی ارائه میشود که در مجموع
میتوان تعریف جامع زیر را درباره آن ذکر کرد .برنامه درسی عبارت است از -1 :رسالتها
و اهداف نظام آموزشی و هدفهای خاص رشته درسی مورد نظر  -محتوا ،سرفصلها،
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مهارتهاوفرايندها-3راهبردهايتدريس-يادگيريوارتباطبينياددهندهويادگيرنده

روشهايارزشيابي-5چگونگيتأمينمنابع،سازماندهييادگيرندگان،زمانومکانو
 -4
موادآموزشيقابلدسترسو-6چگونگيانعکاسنيازهاوانتظاراتافرادذينفعوذيربط
برنامهدرسيشامل:يادگيرندگان،ياددهندگان،کارفرمايانوجامعه(پرتوريوس .)4004،
برنامهريزي
تاريخشکلگيريرسمي 

کليباردوبسياريازصاحبنظرانبرنامهدرسي،

دانندکهکتابهاييدربارة برنامهدرسيبهمنتشرشد.اماازآن

درسيراسال  1 1
مي
تاريخبهبعدچندنقطهعطفو موقعيتهايخاصدرمسيرتکوينيعلمبرنامهدرسي
بهوجودآمدهاستکههمهآنهابهنوعيتأثيرپذيرينظرازعملاست؛براينمونهدر
سالهايپايانيقرننوزدهمانجمنمليتعليموتربيتدرامريکانقشبسيارفعاليدر

جهتدادنبهجريانهايفکريوعمليدرحوزهبرنامهدرسيايفاکردهاست.ايننقش

بهطورعمدهباسفارشمطالعاتيبهمنظورارائهراهبردهاياصالحيبراينظامآموزشي
برنامههايدرسيانجامگرفتهاست.با مطالعاتيکهتوسطکميتهاي 0تا 5نفرهدر
و 
دانشگاههارواردانجامشد،تغييراتقابلتوجهيبراساسمشکالتومعايبموجوددر
وبرنامههاشکلگرفت(مهرمحمدي.) 31 ،

برنامهريزيدرسي

درتاريخبرنامهدرسيدردهه 160اتفاقافتاد.دراينمقطع،حرکتشتابانرشته
محوربهعنوانرويداديبسيارمهمدرامريکاشکلگرفت.وليدرسالهايآغازيندهه
هايمردميوجامعهتعليموتربيتدرمقابلبرنامههايدرسيرشتهمحور

 190مخالفت
بوجودآمدکهحرفعمدهآنهااينبودکهدراينبرنامههابهنيازهاوعالقههايفرديو

بهدنبالمخالفتبابرنامههايدرسيرشتهمحور،

اجتماعيدانشجويانتوجهنميشود.

دهه 190دههرواجارزشيابيدرحوزهبرنامهدرسيشد.آغازحرکتارزشيابيحاکياز
اينتفکراستکهبايدازطريقبازخورديکهازعامالنوذينفعانبرنامهدرسيبهدست
برنامههايدرسيرااصالحکنيم(ملکي.) 314،
ميآوريم ،

تحولرسالتآموزشعاليازانتقالدانشخاصبهتوليددانشجديدوتربيت
افرادي براي پذيرش مسئوليتهاي  مدني و ارائه خدمات به جامعه  ،باعث بروز
ميتوانبهمواردزير
تحوالتيدرکموکيفبرنامههاي درسيشدکهازآنجمله  
اشارهکرد(فرمن،4بهنقلازعارفي:) 314،
 دانشگاهبايد موضوعاتعمليموردنيازرابهدانشجويانآموزشدهد وآنانرابرايدنيايکارآمادهسازد.
1. Pertorious
2. Furhmann
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دربرنامههايدرسيبايدزمينهپرورشدانشجويانخالقفراهمگردد.

دربرنامههايدرسيتوجهبهعالقههايدانشجويانضرورياستوبايد زمينه

انتخابدرسهايمتناسببانيازهاوعالقههايشخصيوحرفهايدانشجويانوجود

داشتهباشد.
لهدربرنامههايدرسيدانشگاهي

تصميمگيريوحلمسأ

توجهبهمهارتهاي

بايداهميتخاصيداشتهباشد.
باتوجهبهاهميتبازنگريبرنامههايدرسيوحفظتناسبآن،اينموضوعدر
بهعنوانمثالدرچينکميسيونهايايالتي

جوامعمختلفمدنظرقرارگرفتهاست.
برنامهريزيدرسيبرايقرنبيستويکمراتدارک
آموزش،برنامهبازسازيونظام 
ديدهاند و بروز تغييرات را در حيطههاي گوناگون از قبيل گسترش مهارتآموزي
پيشبينينمودهاند.درکشورهند
دانشجويانوافزايشتوانسازگاريبابازارکار را 
ميشود که در نهمين برنامه توسعه که از آوريل  119آغاز شد به
نيز مالحظه  
ترنمودنبرنامههايدرسيو شغلمحوريآنهاتأکيد گرديده است (گروه

کاربردي
مطالعات تطبيقي و نوآوري در آموزش عالي .) 391 ،در کشورهاي ديگر از جمله
تواننمونههاييازراهبردهاينوسازيوتغييررامالحظهکرد.

اتريشوکانادانيز  
مي
بهطورمثالدراتريشقوانينمهميدرمجلس آنکشوربرايمراکزآموزشعالي
تصويب شده است که از آن جمله تأکيد بر مشارکت اساتيد و دانشجويان در
ميباشد (گروهمطالعاتتطبيقيونوآوريدرآموزشعالي،
يزيهايمربوط  
برنامهر 

 .) 399همچنين از نمونههاي تأثير نيازهاي جامعه بر ايجاد تحول در برنامههاي
ميتوان به بازنگري برنامه درسي رشته مديريت آموزشي در برخي از
درسي  
دانشگاههاي آمريکا در دوره دکتري اشارهکرد که طبق آن برقراري ارتباط بيشتر و

بهتربادنيايواقعيومشکالتنظامآموزشيموردتأکيد قرارگرفتهاست (عارفي،
.) 314
برنامهريزي آموزش عالي را به تأسيس دارالفنون در سال  341ـ  349
در ايران  
برنامهريزي به تعبير
ميدهند .ولي صاحب نظراني معتقدند که  
هجري شمسي نسبت  
امروزيدربرنامههايتحصيليآنزمانوجودنداشتهوتادهه 340اينمسئلهبهطور

جديموردتوجهقرارنگرفتهاست.
برنامهريزيدرسيجامعدرايرانراتصويبقانون
بنابراينشايدبتواناولينفعاليت 
سيسشورايمرکزيدانشگاههامصوبسال 344تلقيکردکهيکيازوظايفآن

تأ
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اظهارنظر نسبت به خطمشي کلي تعليمات عاليه کشور ،تصويب اصول کلي برنامههاي
تحصيلي و سازمانهاي تعليمات عاليه کشور بوده است (سرمد.)2731 ،
در برنامهريزيهاي آموزشي و درسي در نظام آموزش عالي قبل از پيروزي انقالب
اسالمي ،برنامههاي متمرکز مدنظر بوده است به گونهاي که سرمد ( )2731در تحليلي،
تمرکز آموزش عالي ايران را موجب ناممکن ساختن مشارکت اشخاصي که در ارتباط
مستقيم با برنامههاي درسي هستند ،دانسته است (نيلي و همکاران.)2731 ،
پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال  2733وظايف مربوط به آموزش عالي به
وزارت فرهنگ و آموزش عالي محول شد و در سال  2737شوراي عالي برنامهريزي
آموزش عالي تشکيل گرديد تا در کميتههاي تخصصي و گروههاي برنامهريزي ،عالوه
بر تعيين عنوان رشتهها و مقاطع تحصيلي ،برنامههاي آموزشي نيز بررسي و تصويب
شود .بنابر اين برنامهريزي درسي دانشگاهي به طور متمرکز و توسط اين شورا انجام
ميگرفت .از اوايل دهه هفتاد به تبع تحوالت پيش آمده ،انديشه تمرکززدايي در
دانشگاهها موجب شد تا در برنامه پنج ساله سوم توسعه موضوع عدم تمرکز با تأکيد
بر برنامهريزي درسي دانشگاه محور 2در بند سوم سياستهاي راهبردي برنامه تبلور
يابد .اين موضوع چنين مطرح شده است که روزآمد کردن محتواي رشتههاي تحصيلي
با توجه به نيازهاي متنوع و در حال تحول جامعه و اعطا اختيارات برنامهريزي درسي
به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (نيلي و همکاران .)2731 ،از اين رو وزير
علوم ،تحقيقات و فنّاوري طي بخشنامه شماره  3/2831مورخ 31/1/28آييننامه
واگذاري اختيارات برنامهريزي درسي به دانشگاههاي داراي هيأت مميزه را صادر کرد.
بر اساس اين آييننامة هدف از اين امر نهادينه ساختن مشارکت دانشگاهها در
مديريت آموزش عالي ،ارتقا کيفيت آن و انطباق برنامههاي درسي با نيازها ميباشد.
در نظام آموزش عالي ايران با توجه به چالشها و تحوالت موجود ،بازنگري
برنامههاي درسي در دستور کار وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاوري قرار گرفته است.
همچنين مطالعات و تحقيقاتي دربارة برنامههاي درسي نيز انجام شده است که از آن
جمله ميتوان به پژوهشي تحت عنوان "بررسي ساختار و عملکرد شوراي عالي
برنامهريزي از بدو تأسيس تاکنون" اشاره کرد که موارد ذيل از جمله نتايج آن ميباشد
(گروه مطالعات تطبيقي و نوآوري در آموزش عالي: )2733 ،
 .2منظور برنامهاي است که اعضاء هيئت علمي دانشگاه در چارچوب اصول کلي نظام آموزش عالي کشور و اصول و
مباني رشته طراحي ميکنند .انتظارات و نيازهاي جامعه و عالقهها و نيازهاي فراگيران از جمله مواردي است که در اين
نوع برنامهريزي بايد لحاظ شود.
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 در اهداف شوراي عالي برنامهريزي از سه مبناي اساسي يعني جامعه ،دانش ويادگيرنده به يادگيرنده تأکيد کمتري شده است .در صورتي که توجه به اين عامل
باعث ايجاد انگيزه بيشتر در يادگيرنده و در نتيجه موفقيت بيشتر ميگردد.
 نظارت و ارزيابي بر اساس مباني نظري موجود از مهمترين مراحل هر نوعبرنامهريزي است .اين وظيفه به دفتر نظارت و ارزيابي تفويض شده و بازخورد
چنداني از اين واحد به شورا ارائه نشده است.
 در اين پژوهش پاسخدهندگان ،برنامههاي درسي موجود را در کمک بهدانشجويان براي احراز قابليتهاي شغلي الزم و ارائه دانش کاربردي و انطباق با
نيازهاي بازارکار و فراهم نمودن امکان پرورش تفکر انتقادي و خالقيت ،موفق
ارزيابي نکرده و ميزان مشارکت مجريان در تهيه و تدوين برنامه و ارزيابي را خيلي
کم دانستهاند .بنابراين با توجه به نتايج پژوهش فوقالذکر ميتوان مشکالتي از قبيل:
عدم سازگاري برنامههاي درسي با تقاضاي بازارکار و موفق نبودن برنامههاي درسي
در کمک به دانشجويان براي کسب اطالعات و مهارتهاي الزم براي ايفاي نقش
موثر در دنياي متحول کار را مالحظه نمود.
 از نتايج مهم ديگر آن مناسب نبودن فرايند نظارت و ارزشيابي در جهت کنترلکيفيت و بازنگري برنامههاي درسي و نظاممند نبودن آن است .بنابراين بهبود آن از
جنبههاي ضروري در اصالح نظام آموزش عالي است.
ارزيابي دروني رويکردي مناسب براي ارزيابي كيفيت برنامههاي درسي
ارزيابي دروني نوعي ارزيابي است که هدف اصلي آن فراهم آوردن اطالعات مناسب،
مرتبط و به روز دربارة عوامل تشکيلدهنده واحد آموزشي به منظور قضاوت درباره
کيفيت و برنامهريزي در جهت بهبود آن ميباشد.
به عبارت ديگر فرايند خود -ارزيابي (ارزيابي دروني) عبارت است از جمعآوري
نظاممند اطالعات ،پرسش از دانشجويان و فارغالتحصيالن ،انجام مصاحبه با مدرسان
و دانشجويان در بارة کيفيت عوامل اصلي تشکيلدهنده واحد آموزشي و تدوين
گزارش خودارزيابي (والسينو ،2گرونبرگ 1و پارآل.)1881 :7
1. Vlascean
2. Grunberg
3. parlea
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ارزیابی درونی را میتوان در قالب نوعی جستجوی نظمیافته به نام اقدامپژوهی
(تحقیق و عمل) ،با مشارکت همة افراد دستاندرکار و ذینفع در فعالیتهای واحد
آموزش عالی (گروه آموزشی) و به منظور اطمینان از تحقق اهداف و کیفیت مطلوب
عوامل دروندادی ،فرایندی و بروندادی تشكیلدهندة گروه آموزشی انجام داد
(اسپنسر .) 001 ،
در ارزیابی درونی خود اعضا واحد به سنجش و ارزیابی میپردازند .معموالً
انتخاب عوامل ،مالکها و نشانگرها برعهده اعضای هیأت علمی است .در ای گونه
ارزیابی با توجه به ای که اعضای هیأت علمی مشارکت فعال دارند و برای بهبود
پیشنهادهای سازندهای عرضه میدارند ،میتوان هدفهای واحد سازمانی آموزش
عالی را بهتر درک کرد .ضم ای که انگیزه اعضای هیأت علمی در انجام کوششهای
الزم برای تحقق هدفها نیز افزایش مییابد .عالوه بر آن قوتها ،ضعفها ،فرصتها
و عوامل بازدارنده توسعه واحد سازمانی آموزش عالی آشكار و پیشنهادهای مناسبی
برای بهبود کیفیت مستمر عوامل تشكیلدهنده واحد سازمانی آموزش عالی به صورت
گزارش ارزیابی درونی عرضه میشود (بازرگان .)1333 ،بنابرای ارزیابی درونی از
بازرسی و نظارت دور شده و به سمت قبول مسئولیت از سوی نظام/برنامه برای
ارتقای کیفیت ،گام مینهد (محمدی و همكاران.)1331 ،
ارزیابی درونی تالش میکند تا نیازهای فراگیران ،چگونه فراهم کردن بازخورد
منظم درباره رضایت ذینفعان ،چه انجام شود و چه انجام نشود ،اولویتهای بهبود
برنامه و راهبردهای اثربخش برای بهبود مستمر کیفیت را مشخص کند .همچنی
ارزیابی درونی به واسطه تقویت فرهنگ مشارکت و یادگیری درون سازمانی ،برای
تهیه هر برنامه بسیار اثربخش مطلوب میباشد (کوی  .)1331 ،3ارزیابی درونی برای
سازمانهای یادگیرنده اطالعات با ارزشی را برای توسعه برنامهها فراهم میکند و با
جمعآوری اطالعات ،تحلیل و بازخورد ،پشتیبان تصمیمگیریهای مدیریتی میباشد.
همچنی در فرایند ارزیابی درونی شرایطی به وجود میآید تا تناسب برنامههای
آموزشی به طور مستمر و مداوم بهبود و توسعه یابد (تونی.)1335 ،1

1. Action research
2. Spenser
3. Cowin
4. Thune
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در تحقیقات انجام شده توسط فریزر )1333( 1دربارة نظام تضمی کیفیت
کشورهای اروپایی اثبات شد که در اکثر کشورها ارزیابی درونی مرکز توجه فرایند
تضمی کیفیت میباشد (بیلینگ  .) 001 ،همچنی در مورد عواملی که در نظامهای
ارزیابی و تضمی کیفیت مورد استفاده قرار میگیرد ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کمیسیون مؤسسات آموزش عالی مالکهای زیر را مدنظر قرار میدهد :مأمورینت
و اهداف ،برنامهرینزی و ارزشنیابی ،سنازماندهی و مندیریت ،برنامنههنای آموزشنی،
اعضای هیأت علمی ،خدمات دانشجویی ،کتابخانه و منابع اطالعرسانی ،منابع فیزیكی،
منابع مالی (.) 001 ،CIHE3
شورای ملی ارزیابی و اعتبارسنجی ( )1NAACدر هند نیز ده مالک زیر را برای
ارزیابی درونی مورد استفاده قرارمیدهد:
هدفهای کلی و هدفهای ویژه مؤسسه آموزش عالی ،برنامههای درسی ،فرایند
تدریس ،یادگیری و ارزیابی پیشرفت تحصیلی ،پژوهش و انتشارات علمی ،خدمات
مشاورهای و ارتباط با جامعه ،سازمان و مدیریت ،تجهیزات و تسهیالت ،خدمات
پشتیبانی ،مشاوره و بازخورد دانشجویی ،مدیریت منابع مالی (استال.) 00 ،6
به طور کلی بررسی پژوهشهای انجام شده در سایر منابع نیز حاکی از آن است
که در تمامی موارد ،برنامههای درسی به عنوان یكی از مهمتری عوامل دروندادی
نظام دانشگاهی در زمره عوامل مورد ارزیابی قرار میگیرد.
از آنجا که گروه آموزشی هسته اصلی فعالیتهای هر دانشگاه به حساب میآید و
بهبود کیفیت دانشگاه به بهبود کیفیت گروههای آموزشی آن وابسته است ،بهتری و
کارآمدتری سطح انجام فرایند ارزیابی درونی ،در سطح گروههای آموزشی دانشگاهها
میباشد.
بر ای اسا تجارب حاصل از مطالعات صورت گرفته در حوزه ارزیابی درونیِ
گروههای آموزشی در دو حوزه ملی و بی المللی ،بیانگر ای امر است که فرایند
اجرای ارزیابی درونی در قالب چارچوبی نظامدار و طی مراحل زیر به انجام میرسد
(بازرگان و همكاران 1335 ،و محمدی: )1331 ،
1. Frazer
2. Billing
3. Comision on Institution of Higher Education
4. National Assessment and Accreditation council
5. Stella
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 تشكیل کمیته ارزیابی درونی تهیه برنامه زمانبندی اجرای ارزیابی درونی تعیی عوامل ،مالکها و نشانگرهای ارزیابی درونی مشخص کردن دادههای مورد نیاز برای ارزیابی درونی انتخاب یا تدوی ابزار اندازهگیری برای گردآوری دادهها گردآوری دادهها تنظیم و تحلیل دادهها و قضاوت درباره کیفیت عوامل مورد ارزیابی بازنگری و تصریح هدفهای گروه آموزشی تدوی گزارش مقدماتی و توزیع آن برای کسب نظر اعضای هیأت علمی گروهآموزشی درباره پیشنهادها
 تدوی گزارش نهایی.پس از آشنایی اعضای هیأت علمی با فرایند ارزیابی درونی ،برای ای منظور
کمیتهای با اعضای هیأت علمی در گروه تشكیل میشود تا با استفاده از دیدگاه
سیستمی ،همة مؤلفههای تشكیل دهنده گروه آموزشی اعم از درونداد ،فرایند و
برونداد را به عنوان عامل ارزیابی مورد توجه قرار دهند و مالکها و نشانگرهای
ارزیابی را تعریف نمایند .بر اسا تجربههای به دست آمده ،الزم است حداقل شش
عامل زیر را برای ارزیابی کیفیت هر گروه آموزشی منظور نمائیم تا تصویری از
کیفیت گروه آموزشی حاصل شود:
 )1هدفهای گروه ،جایگاه سازمانی ،مدیریت و تشكیالت آن ) هیأت علمی
 )3دانشجویان  )1دورههای آموزشی و برنامههای درسی مورد اجرای گروه  )6فرایند
تدریس -یادگیری  )5دانشآموختگان.
در ای مرحله بر اسا نشانگرهای هر مالک از عوامل ارزیابی ،متغیرهای الزم
مشخص و سوال مربوط به آن طراحی میگردد .سپس ابزارهای گردآوری دادهها (فرم
مصاحبه ،پرسشنامه و چک لیست) برای جامعههای آماری مدیرگروه ،اعضای هیأت
علمی ،دانشجویان ،دانشآموختگان و کارفرمایان آنان تدوی و توزیع میشود .پس از
آن دادههای گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل و
تفسیر قرار میگیرند و نتیجه ارزیابی در باره هر نشانگر مشخص و سطح مطلوبیت آن
با توجه به معیارهای قضاوت مشخص میشود .در ادامه پیشنویس گزارش ارزیابی
درونی شامل نتای ارزیابی ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهای گروه آموزشی و
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پيشنهادهاي عملي براي توسعه گروه تدوين ميگردد تا براي بازبيني و اصالح در
اختيار همة اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي مورد ارزيابي قرار گيرد .در نهايت با
جمعبندي نظرات اعضاي هيأت علمي پيرامون گزارش مقدماتي ،گزارش نهايي
ارزيابي دروني تدوين ميشود.
بنابراين ارزيابي دروني ميتواند با استفاده از مالکها و نشانگرهاي مناسب که
همة جنبههاي تناسب برنامه درسي با نيازهاي فراگير و جامعه را تحت پوشش قرار
داده و همچنين بررسي دادههاي جمعآوري شده از همة افراد مرتبط با برنامههاي
درسي يعني هيأت علمي ،دانشجويان ،دانشآموختگان و کارفرمايان آنان ،مبنايي مستند
براي بازنگري و اصالح برنامههاي درسي و افزايش تناسب و کارايي آن فراهم نمايد.

روش تحقیق
با توجه به اينکه پژوهش حاضر به تحليل نتيجههاي به دست آمده از گزارش ارزيابي
دروني گروههاي آموزشي علوم انساني ميپردازد ،از نوع فرا تحليل است و
گزارشهاي ارزيابي دروني مورد تأييد و در دسترسِ  96گروه آموزشي علوم انساني
(تا زمان انجام اين پژوهش) ،مورد بررسي قرار گرفته است (فهرست گروهها در بخش
منابع گزارش ذکر شده است).
در پژوهش حاضر براي بررسي وضعيت موجود کيفيت برنامه درسي در گروههاي
علوم انساني ،نشانگرهايي که در ارزيابي دروني برنامه درسي مورد استفاده قرار
گرفتهاند ،از گزارشها استخراج و به تفکيک مالکها دستهبندي شدهاند .در فرايند
انجام ارزيابي درونيِ گروههاي آموزشي ،براي هر يک از نشانگرها با استفاده از
پرسشنامههاي پنج گزينهاي و بر اساس مقياس ليکرت دادههاي الزم از افراد ذيربط
(هيأت علمي و دانشجويان) جمعآوري ميشود ،سپس وزندهي شده (از  1تا  )5و بر
حسب ميانگين امتياز پاسخهاي داده شده ،امتياز هر نشانگر تعيين ميشود که اين
امتيازها نيز از گزارشهاي ارزيابي دروني استخراج شده و ميانگين آنها به عنوان امتياز
کلي آن نشانگر در گروههاي آموزشي علوم انساني دانشگاهها محاسبه و سپس با معيار
قضاوت تعريف شده زير و بر اساس حداقل و حداکثر امتيازها ( 1تا  ،)5سطح
مطلوبيت نشانگرها و مالکها تعيين شده است:
نسبتاً مطلوب

مطلوب
5

نامطلوب

3/99

2/33

1
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يافتههاي تحقيق
همانطور که بیان شد ،هدف اصلی ای پژوهش بررسی کیفیت برنامه درسی بر اسا
نتای ارزیابی درونی در گروههای آموزشی علوم انسانی دانشگاههای تابعه وزارت
علوم میباشد .لذا در ای بخش با توجه به هدف تحقیق ،یافتههای حاصل بر حسب
مورد ارائه میشود:
الف) مالکها و نشانگرهاي مورد استفاده در ارزيابي دروني گروههاي
آموزشي علوم انساني مربوط به برنامه درسي
در ارزیابی کیفیت برنامه درسی در گروههای آموزشی علوم انسانی شش جنبه
اصلی به عنوان مالک در نظر گرفته شده است و هر یک از مالکها نیز به نشانگرهای
جزئیتر تفكیک شدهاند که در مجموع  35نشانگر به شرح زیر میباشند:
مالک  : )1تدوين برنامه درسي در گروه
نشانگر  :1وجود سازوکاری مدون برای برنامهریزی درسی در گروه
نشانگر  :وجود برنامه درسی مدون در گروهها
نشانگر  :3میزان مشارکت اعضای گروه در تدوی برنامههای درسی
مالک  : )2تركيب و محتواي درسهاي برنامههاي درسي گروه
نشانگر  :1میزان انطباق ترکیب در ها با اصول برنامهریزی درسی
نشانگر  :میزان تعریف حداقلهای مورد قبول در اهداف علمی ،عاطفی و مهارتی
در های
نشانگر  :3میزان تنوع در های تخصصی و پایه
نشانگر  :1میزان تناسب ترکیب در های پایه و تخصصی
نشانگر  :6میزان تنوع در های اختیاری در برنامههای درسی مورد اجرا
نشانگر  :5میزان مفید و کاربردی بودن در های پایه وتخصصی
نشانگر  :3میزان ارتباط در های دوره کارشناسی ارشد با دوره کارشناسی
نشانگر  :3توالی منظم و منطقی در ها
نشانگر  :3میزان تناسب ترکیب در های نظری ،عملی و آزمایشگاهی
نشانگر  :10میزان تناسب ترکیب در های برای درک درست فلسفه گروه و
اهداف کاربردی
نشانگر  :11میزان کفایت برنامههای درسی در کسب مهارتهای تخصصی
دانشجویان
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نشانگر  :1میزان جامعیت برنامههای درسی تدوی شده
نشانگر  :13میزان کفایت برنامه درسی در ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان
نشانگر  :11میزان تعیی تأثیر در های اختصاصی در عالقه دانشآموختگان
نشانگر  :16میزان کفایت در ها و سرفصلها در تحقق اهداف برنامه درسی
نشانگر  :15میزان بهرهمندی از یافتههای جدید علمی مرتبط در محتوای در ها
نشانگر  :13میزان تناسب ترکیب در ها با اهداف و رسالتهای گروه
مالک  : )3ميزان رضايت افراد دستاندركار (اعضاي هيأت علمي ،دانشجويان
و دانشآموختگان) از برنامههاي درسي
نشانگر  :1میزان رضایت اعضای هیأت علمی از برنامه درسی
نشانگر  :میزان رضایت دانشجویان از برنامه درسی
نشانگر  :3میزان رضایت دانشآموختگان از برنامههای درسی
نشانگر  :1میزان رضایت دانشآموختگان از برنامه درسی در ایجاد دانش نو
مالک  )4تناسب و تنوع برنامه درسي با نيازهاي فرد و جامعه
نشانگر  :1میزان تناسب در ها با عالیق دانشجویان
نشانگر  :میزان تناسب ترکیب در ها با نیازهای فرد و جامعه
نشانگر  :3میزان تناسب اهداف برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه
مالک  )5ارزيابي از برنامههاي درسي گروه
نشانگر  :1وجود سازوکاری مدون برای مشارکت اعضای هیأت علمی در ارزیابی
از برنامههای درسی
نشانگر  :وجود سازوکاری مدون برای ارزیابی مستمر از محتوای در ها
نشانگر  :3میزان رضایت اعضای هیأت علمی گروه از فعالیتهای ارزیابی محتوای
در ها
نشانگر  :1میزان مشخص بودن معیارهای ارزیابی از محتوای در ها
مالک )6فعاليتهاي فوق برنامه گروه
نشانگر :1میزان بكارگیری سازوکاری مدون جهت انجام فعالیتهای فوق برنامه
در راستای برنامههای درسی
نشانگر  :میزان رضایت اعضای هیأت علمی از فعالیتهای فوق برنامه
نشانگر  :3میزان همسو بودن فعالیتهای فوق برنامه با برنامه درسی گروه
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نشانگر  :4میزان رضایت دانشجویان از فعالیتهای فوق برنامه
نشانگر  :5میزان امکانات و تسهیالت موجود در گروه برای فعالیتهای فوق
برنامه.
همانطور که مشاهده ميشود در ارزیابي برنامه درسي جنبههای اصلي شامل
تدوین برنامه درسي در گروه ،ترکیب و محتوای درسهای برنامههای درسي گروه،
میزان رضایت افراد دستاندرکار (اعضای هیأت علمي ،دانشجویان و دانشآموختگان)
از برنامههای درسي ،تناسب برنامه درسي با اهداف و رسالتهای گروه ،تناسب و
تنوع برنامه درسي با نیازهای فرد و جامعه ،ارزیابي از برنامههای درسي گروه و
فعالیتهای فوق برنامه گروه مد نظر قرار گرفته است .ویژگي دیگر این مجموعه
مالکها و نشانگرها ،این است که نظر هر سه دسته افراد هیأت علمي ،دانشجویان و
دانشآموختگان گروه را در ارزیابي کیفیت برنامه درسي مورد توجه قرار ميدهد.
ب) وضعيت موجود برنامه درسي در گروههاي آموزشي علوم انساني با توجه
به مالکها و نشانگرهاي ارزيابي دروني
در تعیین وضعیت موجود برنامه درسي در گروههای مذکور ،با استفاده از روش
آماری توضیح داده شده در قسمت قبل ،میانگین امتیازهای هر نشانگر و سپس
مالکها محاسبه و سپس با توجه به معیار قضاوت ،سطح مطلوبیت هر یک از آنها
مشخص شده است .بر این اساس نتایج مربوط در جدولهای زیر ارائه شده است:
جدول ( )1وضعيت موجود مالک تدوين برنامه درسي در گروه
رديف
1
2
3

عنوان نشانگر
وجود سازوکاری مدون برای برنامهریزی درسي در گروه
وجود برنامه درسي مدون در گروهها
میزان مشارکت اعضای گروه در تدوین برنامههای درسي
نتيجه كلي ارزيابي مالک

امتيازوضعيت موجود
 3.55
 4
3.34
3.33

نتيجه ارزيابي
نسبتاً مطلوب
مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب

بر اساس نتایج باال دو نشانگر اول و سوم نسبتاً مطلوب و نشانگر دوم در سطح
مطلوب قرار دارد و به طور کلي سطح مطلوبیت این مالک ،نسبتاً مطلوب ميباشد.
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جدول ( )2وضعیت موجود مالک تركیب و محتوای دروس برنامههای درسی گروه
رديف

عنوان نشانگر

1

میزان انطباق ترکیب دروس با اصول برنامهریزی درسی
میزان تعریف حداقلهای مورد قبول در اهداف علمی ،عاطفی و
مهارتی درسها
میزان تنوع درسهای تخصصی و پایه
میزان تناسب ترکیب درسهای پایه و تخصصی
میزان تنوع درسهای اختیاری در برنامههای درسی مورد اجرا
میزان مفید و کاربردی بودن درسهای پایه و تخصصی
میزان ارتباط درسهای دوره کارشناسی ارشد با دوره کارشناسی
توالی منظم و منطقی درسها
میزان تناسب ترکیب درسهای نظری ،عملی و آزمایشگاهی
میزان تناسب ترکیب درسها برای درک درست فلسفه گروه و
اهداف کاربردی
میزان کفایت برنامههای درسی در کسب مهارتهای تخصصی
دانشجویان
میزان جامعیت برنامههای درسی تدوین شده
میزان کفایت برنامه درسی در ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان
میزان تعیین تأثیر درسهای اختصاصی در عالقه دانشآموختگان
میزان کفایت دروس و سرفصلها در تحقق اهداف برنامه درسی
میزان بهرهمندی از یافتههای جدید علمی مرتبط در محتوای درسها
میزان تناسب ترکیب درسها با اهداف و رسالتهای گروه
نتیجه كلی مالک

2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

امتیاز وضعیت
موجود
  3.54نسبتاً مطلوب

نتیجه ارزيابی

2.22

نسبتاً مطلوب

 2.22
3.22
 2.72
 3.2
3.5
 3.44
 2.27

نا مطلوب
نامطلوب
نامطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب

3.52

نسبتاً مطلوب

3.2

نسبتاً مطلوب

 3.44
3.27
 3.3
7.4
 3.54
 3.57
3.16

نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نامطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب

همان طور که مالحظه میشود ،این مالک به طور کلی در سطح نسبتاً مطلوب قرار
دارد .چهار نشانگر در سطح نامطلوب میباشند که به کمبود تناسب و تنوع درسها و
عدم کفایت آن در تحقق اهداف برنامه درسی اشاره دارد و  72نشانگر دیگر در سطح
نسبتاًمطلوب است که در میان آنها نیز نشانگرهای دوم و نهم کمترین امتیاز را کسب
کردهاند .این موارد از جمله مسائل و چالشهای مهم برنامه درسی گروههای آموزشی
مذکور در نظام دانشگاهی است و نیازمند توجه و برنامهریزی است.
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جدول ( )3وضعیت موجود مالک میزان رضايت افراد دستاندركار از برنامههای
درسی
عنوان نشانگر

میزان رضایت اعضای هیأت علمی از برنامه درسی
میزان رضایت دانشجویان از برنامه درسی
میزان رضایت دانشآموختگان از برنامههای درسی
میزان رضایت دانشآموختگان از برنامه درسی در ایجاد دانش نو
تیجه كلی ارزيابی مالک

امتیازوضعیت
موجود
 2.72
2.52
 2.22
3
2.8

نتیجه
ارزيابی
نسبتاًمطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاًمطلوب
نسبتاًمطلوب
نسبتاًمطلوب

نتایج این مالک حاکی از آن است که بطور کلی اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و
دانشآموختگان رضایت کاملی از برنامههای درسی ندارند .البته اعضای هیأت علمی از
برنامههای درسی بیشتر و میزان رضایت دانشجویان و دانشآموختگان کمتر بوده است.

رديف
1
2
3

جدول ( )4وضعیت موجود مالک تناسب برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه
عنوان نشانگر
میزان تناسب درسها با عالیق دانشجویان
میزان تناسب ترکیب درسها با نیازهای فرد و جامعه
میزان تناسب اهداف برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه
نتیجه كلی ارزيابی مالک

امتیازوضعیت موجود
3.33
2.75
2.74
3.17

نتیجه ارزيابی
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب

مطابق نتایج جدول باال برنامههای درسی گروههای علوم انسانی با نیازهای
دانشجویان و جامعه متناسب نیست و الزم است با نیازسنجی از دانشجویان و بازارکار
در ترکیب و محتوای درسها بازنگری صورت گیرد.
جدول ( )5وضعیت موجود مالک ارزيابی از برنامههای درسی گروه

رديف

عنوان نشانگر

1

وجود سازوکاری مدون برای مشارکت اعضای هیأت علمی در
ارزیابی از برنامههای درسی
وجود سازوکاری مدون جهت ارزیابی مستمر از محتوای درسها
میزان رضایت اعضای هیأت علميی گيروه از فعالیيت هيای ارزیيابی
محتوای درسها
میزان مشخص بودن معیارهای ارزیابی از محتوای درسها
نتیجه كلی ارزيابی مالک

2
3
4

امتیازوضعیت
موجود
2.52

نتیجه
ارزيابی
نسبتاً مطلوب

2.23
2.22

نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب

2.7
2.5

نا مطلوب
نسبتاًمطلوب
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بر مبنای نتایج ارزیابی درونی ،گروههای آموزشی از نظر وجود سازوکارهایی برای
ارزیابی محتوای درسها با مشارکت اعضای هیأت علمی در سطح نسبتاً مطلوب و از
نظر وجود معیارهای مشخص برای ارزیابی در سطح نامطلوب قرار دارند .به عبارت
دیگر در گروههای آموزشی برنامه درسی مورد ارزیابی قرار میگیرد ولی این ارزیابی
جامع و مستمر و بر مبنای معیارهای معین و مشخص نیست و در نتیجه اعضای هیأت
علمی رضایت کاملی از فعالیتهای ارزیابی برنامه درسی ندارند و آن را در سطح قابل
قبول و مطلوب نمیدانند.
جدول ( )6وضعیت موجود مالک فعالیتهای فوق برنامه گروه
امتیاز وضعیت نتیجه ارزيابی
عنوان نشانگر
رديف
موجود
نا مطلوب
2.27
 1میزان بكارگیری سازوکاری مدون جهت انجام فعالیتهای فوق برنامه
در راستای برنامههای درسی
نامطلوب
2.22
 2میزان رضایت اعضای هیأت علمی از فعالیتهای فوق برنامه
نا مطلوب
7.22
 3میزان همسو بودن فعالیتهای فوق برنامه با برنامه درسی گروه
نسبتاً مطلوب
2.24
 4میزان رضایت دانشجویان از فعالیتهای فوق برنامه
نا مطلوب
2.27
 5میزان امكانات و تسهیالت موجود در گروه برای فعالیيتهيای فيوق
برنامه
نا مطلوب
2.23
نتیجه كلی ارزيابی مالک

نتایج ارزیابی درونی نشان میدهد که در اکثر گروههای آموزشی علوم انسانی از
جنبه "میزان به کارگیری سازوکاری مدون برای انجام فعالیتهای فوق برنامه همسو
با برنامههای درسی"" ،میزان همسو بودن فعالیتهای فوق برنامه با برنامه درسی
گروه" و"میزان امكانات و تسهیالت موجود در گروه برای فعالیتهای فوق برنامه"از
کمترین امتیاز برخوردارند که این امر منجر به این شده است که اعضای هیأت علمی
و دانشجویان از فعالیتهای فوق برنامه ،رضایت چندانی نداشته باشند و در نتیجه این
مالک به طور کلی در سطح نامطلوب قرار دارد.
بنابراین به طور کلی امتیاز و سطح مطلوبیت شش مالک ارزیابی برنامه درسی به
شرح زیر میباشد:

بررسی كیفیت برنامههای درسی بر مبنای نتايج ارزيابی درونی...
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جدول ( )7نتايج ارزيابی مالک های برنامه درسی
امتیاز میانگین
مالک
رديف
3.23
تدوین برنامه درسی در گروه
7
3.52
ترکیب و محتوای درسهای برنامههای درسی گروه
2
2.2
میزان رضایت افراد ذینفع و ذیربط (اعضای هیأت علمی،
3
دانشجویان و دانشآموختگان) از برنامههای درسی
3.52
تناسب و تنوع برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه
5
2.4
ارزیابی از برنامههای درسی گروه
4
2.23
فعالیتهای فوق برنامه گروه
2

نتیجه ارزيابی
نسبتاًمطلوب
نسبتاًمطلوب
نسبتاًمطلوب
نسبتاًمطلوب
نسبتاًمطلوب
نا مطلوب

چنانکه جدول باال نشان میدهد ،پنج مالک مورد ارزیابی در وضعیت نسبتاً
مطلوب و مالک فعالیتهای فوق برنامه در سطح نامطلوب قرار دارد و به طور کلی
کیفیت برنامههای درسی در گروههای آموزشی علوم انسانی نسبتاً مطلوب میباشد.
ترتیب مالکها بر اساس امتیاز میانگینها ،از کمترین تا بیشترین امتیاز که نشاندهنده
ضرورت و الویت در برنامهریزی برای بهبود کیفت آنها میباشد ،چنین است:
 )7مالک فعالیتهای فوق برنامه گروه
 )2مالک ارزیابی از برنامههای درسی گروه
 )3مالک میزان رضایت افراد ذینفع و ذیربط (اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و
دانشآموختگان) از برنامههای درسی
 )5مالک ترکیب و محتوای درسهای برنامههای درسی گروه
 )4مالک تناسب و تنوع برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه
 )2مالک تدوین برنامه درسی در گروه

بحث و نتیجهگیری
همانگونه که بیان شد برنامه درسی یكی از عوامل اصيلی ارزیيابی درونيی اسيت کيه در
ارزیابی کیفیت گروههای آموزشی نظام دانشگاهی مورد استفاده قرار میگیيرد و نتيایج آن
در قالب گزارشهای ارزیابی درونی ارائه میشود .تحلیل گزارشهای مذکور در گروههای
آموزشی علوم انسانی نشان داد که به طور کلی کیفیت برنامه درسی بر اساس شش مالک:
تدوین برنامه درسی در گروه ،ترکیب و محتوای درسهای برنامههای درسی گروه ،میزان
رضایت افراد ذینفع و ذیربط (اعضای هیأت علميی ،دانشيجویان و دانيشآموختگيان) از
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برنامههايدرسي،تناسبوتنوعبرنامههدرسهيبهانهايههايوهردو امعهه،ارييهابياي
برنامههايدرسيگروهووعالهتهايووقبرنامهگروهدرسطحنسبتاًمطلوبقرارداردو

اليماستپهشنهادهاوبرنامهريزيبهکارگروتهشهود.پهشهنهادهاييکههتوسهعاي هاي
ههأتيلميوبرايبهبودکهفهتياملبرنامهدرسيدرگهروهههايآمويشهيبههاششه ه
ميگردد:
معبن يوبهشرحييرارائه 
است ،
هاوپهشنهايواح هاونظارت


آمويشيبهريايتدقهقسروصل
 الزامگروههاي
م يراشگروههابراينامر
سهابهدانشجوياش.
 ارائةکاملو امعسروصلدر 
 حفظتعادلدرتع اددرسهاياواح هايارائهش هدررويهايهفتهبهمنظور
لوگهريايخستگيدانشجوياشوکاهشبايدهيويادگهري
 معرويمنابعاصهليو هانبي يه ورويآمه بههدانشهجوياشبهاتو ههبهه
سروصلها

 گروهباتو هبهنهايهاي امعه،بايارکاروتحوالتيلميرويبهطورمرتهب
آمويشيوبرنامههايدرسي ي رابراياورادذينفعارائهنماي .

دورههاي

 سايوکاريت وينشودکهضمنارتبها بهابهايارکهار،دانشهجوياشبرخهياي
شاشرادرسايماشهايمرتبعوبهشکلکهارآموييطهينماينه .بهه

واح هايدرسي
يبارتديگرترتهبياتخاذشودکهدانشجوياشدانشيادگروتهايدرسهايمختلفرا
بهصورتيمليوکاربرديمورداستفادهقراردهن .
ودرهريکايدرسها

 تصريحه فهايبرنامهدرسي
 راهبههردخالقهههت،روحههههپهوهشههگري،تغههههرنگههرقوقه رتاسههت اللدر
ه فهاييلميتبههنوکفايتبرنامهدرسيبرايايجادپايهيلمهيومههارتيقابهل
قبولدردانشجوياشتقويتگردد.
وانعطافپذيريدربرنامهدرسيبراياوهزايش

 حفظتنوعدربرنامههايدرسي
تناسبآشبانهايهايدانشجوياشو امعه
 زوههايآمويشيمتناسببااه افبرنامههايدرسيومحتوايدرسهاوبها
استفادهايمنابعيلمياصليورويآم ت وينودراختهاراي هاودانشهجوياشقهرار
گهرد.
 درموردتأثهرهريکايدرسهاونحوهکاربردآنهادررشتهتخصصيمربهو 
اطالعرسانيشود.
بهدانشجوياش 
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 نهايسنجيمستمرايدانشهجوياشدرحهطههههايمختلهفآمويشهي،پهوهشهي،
رواششناختيوسايرحهطههاانجامشودودراصالحبرنامههايدرسهيمهوردتو هه

قرارگهرد.
 چارچوبيلميومنطقيبرايترتهبارائهدرسهاياختصاصيدرطهيدوره
تحصهليارائهشود.
 تخصهصايتباراتوبود همشخصبهگروههايآمويشيبهمنظورتهههمنابع
وامکاناتآمويشيوکمکآمويشيمتناسببانهايهايگروه
 ايجادسايوکارمشخصبراي ارييابيمستمربرنامهدرسي(اهه اف،ترکههبو
محتوايدرسها،تناسبوتنوعدرسهانسبتبهنهايهايوردو امعه)بامشهارکت
ههأتيلميودانشجوياشبهمنظورباينگريواصالحبرنامهههايدرسهيبهراسهاس
نتايجارييابيومتناسببانهايهاوتحوالتيلمي هاش
 تهههگزارقهايم وشاينتايجارييابيبرنامهههايدرسهيگهروهوآنچههکهه
دربارهکهفهتبرنامهدرسيباي م نظرقرارگهرد.
تشکهلشورايسهاستگذاريبرنامهدرسيدانشگاهوکسبنظرايگروههادر


بارةمهزاشمطلوبهته فهاودرسهايمو وددربرنامهدرسي(مطابقتبانهايهاي
ورد ،امعهوتطبهقباتحوالتيلميروي)
 اوزايشمشارکتاي ايهههأتيلمهيودانشهجوياشدرته وينبرنامههههاي
درسي.
 برنامهمستن وم وشدرموردوعالهتهايووقبرنامهگروهتنظهمشودودرآش
بهمسائلا تماييوانساني،همسوبودشبابرنامههايدرسيومناسببودشامکانات
وتسههالتاليمتو هشود.
درپاياشباتو هبهموردتو هقرارگروتنباينگريواصالحبرنامههايدرسي
دانشگاهها و در دستور کار قرار گروتن آش در ويارت متبوع و ص ور آئهننامه

برنامهريزي درسي به دانشگاهها و بر اساس نتهجه اين تحقهق،
واگذاري اختهارات  
ميشود که با ا راي مستمر ارييابي دروني در گروههاي آمويشي و به
پهشنهاد  
رشتههاي
کارگهريسايوکارمناسب،نتايجآنهاهرچن ساليکبارودرموردهمة  
دانشگاهي،بااق امانجمنهاييلميمربو بههررشته،بررسيوبهينواشمبنايي
اصالحبرنامههايدرسيبهمرا عدارايصالحهت (ايسطح

تصمهمگهريدر 

براي 
گروههايآمويشيتاويارتمتبوع)ارائهشود.
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 بازرگان ،عبا و همكاران ( .)1333رویكرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقای
مستمر کیفیت گروههای آموزشی در دانشگاههای علوم پزشكی ،مجله روانشناسی
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فهرست گزارشهاي مورد استفاده در تحقيق:

گزارش ارزيابي دروني اقتصاد سيستانگزارش ارزيابي دروني ادبيات فارسي اصفهانگزارش ارزيابي دروني حسابداري سيستانگزارش ارزيابي دروني اقتصاد اصفهانگزارش ارزيابي دروني مديريت دولتي سيستانگزارش ارزيابي دروني جغرافيا اصفهانگزارش ارزيابي دروني علومتربيتي شهيد باهنركرمانگزارش ارزيابي دروني زبان فرانسه اصفهانگزارش ارزيابي دروني علوم تربيتي شهيد بهشتيگزارش ارزيابي دروني زبانوادبياتعرب اصفهانگزارش ارزيابي دروني حسابداري شهيد چمران اهوازگزارش ارزيابي دروني علومتربيتي اصفهانگزارش ارزيابي دروني روانشناسي شهيد چمران اهوازگزارش ارزيابي دروني كتابداري اصفهانگزارش ارزيابي دروني زبانوادبياتعرب شهيدگزارش ارزيابي دروني مشاوره اصفهانچمران اهواز
گزارش ارزيابي دروني الهيأت اصفهانگزارش ارزيابي دروني زبانوادبياتفارسي شهيدگزارش ارزيابي دروني تاريخ اصفهانچمران اهواز
گزارش ارزيابي دروني علومسياسي اصفهانگزارش ارزيابي دروني علوم تربيتي شهيد چمرانگزارش ارزيابي دروني فلسفه اصفهاناهواز
گزارش ارزيابي دروني مديريت اصفهانگزارش ارزيابي دروني زبانانگليسي شهيد چمرانگزارش ارزيابي دروني حقوق اصفهاناهواز
گزارش ارزيابي دروني معارف اصفهانگزارش ارزيابي دروني كتابداري شهيد چمران اهوازگزارش ارزيابي دروني روانشناسي تبريزگزارش ارزيابي دروني مديريت شهيد چمران اهوازگزارش ارزيابي دروني علوم تربيتي تبريزگزارش ارزيابي دروني فرهنگ و زبان باستاني تبريز -گزارش ارزيابي دروني مديريت و برنامهريزيآموزشيشيراز
گزارش ارزيابي دروني كتابداري تبريزگزارش ارزيابي دروني راهنمايي و مشاوره تربيت -گزارش ارزيابي دروني جامعهشناسي شيرازگزارش ارزيابي دروني روانشناسي شيرازمعلم تهران
گزارش ارزيابي دروني زبان و ادبيات فارسي شيرازگزارش ارزيابي دروني الهيأت تربيت معلم سبزوارگزارش ارزيابي دروني آمار عالمه طباطباييگزارش ارزيابي دروني حسابداري تهرانگزارش ارزيابي دروني برنامهريزياجتماعي عالمهگزارش ارزيابي دروني روانشناسي تهرانطباطبايي
گزارش ارزيابي دروني مديريت صنعتي تهرانگزارش ارزيابي دروني روانشناسيكودكان عالمهگزارش ارزيابي دروني مديريت مالي و بيمه تهرانگزارش ارزيابي دروني مديريت و برنامهريزي طباطباييگزارش ارزيابي دروني زبانشناسي عالمه طباطباييآموزشي تهران
گزارش ارزيابي دروني مشاوره و راهنمايي رازي -گزارش ارزيابي دروني سنجش و اندازهگيري عالمهطباطبايي
كرمانشاه
گزارش ارزيابي دروني مديريت صنعتي عالمهگزارش ارزيابي دروني جغرافيا رازي كرمانشاهگزارش ارزيابي دروني زبان و ادبيات انگليسي رازي طباطباييگزارش ارزيابي دروني مددكاري اجتماعي عالمهكرمانشاه
گزارش ارزيابي دروني زبان و ادبيات فارسي رازي طباطباييگزارش ارزيابي دروني ادبيات عرب كردستانكرمانشاه
گزارش ارزيابي دروني ادبيات فارسي كردستانگزارش ارزيابي دروني الهيات سمنانگزارش ارزيابي دروني زبان و ادبيات فارسي سمنان -گزارش ارزيابي دروني علوم تربيتي كردستانگزارش ارزيابي دروني مديريت گيالنگزارش ارزيابي دروني مديريت بازرگاني سمنان-گزارش ارزيابي دروني زبان و ادبيات عرب سمنان -گزارش ارزيابي دروني روانشناسي محقق اردبيلي.

