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  چکیده 

هـاي درسـی رشـته    یابی برنامـه شـ شناسی کیفیت راهبردهاي نظارت و ارزارزیابی عملکرد و آسیبهدف از تحقیق حاضر 

، با اسـتفاده  یادگیري -ارتقاي سطح کیفی فرآیند یاددهیبهبود و ارشد با تأکید بر ریزي درسی در مقطع کارشناسیبرنامه

-هاي مصوب وزارت علوم، تحقیقـات و فـن  ه سرفصلاز الگوي ارزیابی اعتبارسنجی مبتنی بر برنامه درسی و نیز با توجه ب

ي و دانشـجویان رشـته  ) نفـر  17(جامعه آماري شامل اساتید. باشدپیمایشی می -پژوهش از نوع توصیفی. آوري بوده است

-گیري دانشجویان، از شـیوه نمونـه  گیري اساتید، سرشماري و براي نمونهبوده و شیوه نمونه) نفر 177(ریزي درسیبرنامه

هـاي اساسـی پـژوهش از    لفهؤمبه منظور ارزیابی. نفر استفاده شده است 121اي متناسب با حجم و به تعداد گیري طبقه

پایایی حیطه راهبردهاي نظـارت و  . است گردیدهاي لیکرت استفاده مقیاس پنج درجهپرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر 

tنتایج حاصل از آزمون آمـاري . بدست آمد 89/0به آلفاي کرونباخ ارزیابی برنامه درسی از طریق اجراي آزمایشی و محاس

ارشـد در حـد   ریـزي درسـی مقطـع کارشناسـی    هاي درسی رشته برنامـه راهبردهاي نظارت و ارزیابی برنامه: نشان داد که

  .متوسط توانسته نیازها و انتظارات اساتید و دانشجویان را برآورده سازد

  

  . یادگیري - فرآیند یاددهییابی برنامه درسی، شسی، کیفیت، راهبردهاي نظارت و ارزشناآسیب: هاي کلیدي واژه

  

  همقدم -1

ایم که قرن گذشته را، شاهد تالش روزافزون بشریت بـراي ارتقـاي سـطح علمـی     در حالی پا به آستانه هزاره سوم گذاشته

تـرین و مـؤثرترین   گسترش آموزش عالی، به عنوان اصلیایم؛ تالشی گسترده، فراگیر و جهانی براي خویش در ابعاد مختلف بوده

ها حاکی از اقبال جوامع بشري به آمـوزش در تمـام   یافته. تواند نقش اساسی را در توسعه پایدار کشورها ایفا نمایدنهادي که می

توجه خاص قرار گرفتـه،   سطوح است و به موازات آن، کیفیت برتر، مدیریت مؤثرتر و انطباق آموزش با نیازهاي این جوامع مورد

، و نه سـرمایه، بلکـه آمـوزش و نیـروي انسـانی      )انرژي(تا آنجا که ناظران برجسته اقتصادي جهان، نه مواد اولیه، نه منابع نیروزا

گـذاري در منـابع انسـانی    تـوان مـؤثرترین روش سـرمایه   آموزش عالی را می. ]1[اندآموزش دیده را عامل اساسی توسعه دانسته

یند توسعه ملی و ایجاد موازنه بـین  آنقش اساسی و محوري در فرها، افزایی و ارتقاي نگرش و مهارتکه با آموزش، دانش دانست

-نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادي کشورها، چه در اقتصادهاي مبتنی بر تکنولوژي. یافتگی کشور داردابعاد مختلف توسعه

                                                          
  ریزي درسیدانشجوي دکتري برنامه-1

  RahimiRad87@gmail.com) تبریز پردیس عالمه امینی(پژوهشی دانشگاه فرهنگیانمعاون آموزشی و،اجتماعیدانشجوي دکتري روانشناسی-2



از نظر اجتمـاعی نیـز   . شودبدیل ارزیابی میی شده و در حال توسعه، چشمگیر و بیهاي پیشرفته و چه در کشورهاي تازه صنعت

تـرین نهادهـاي اجتمـاعی هسـتند کـه موجـب       ها از مهـم  نظر دانشگاهاز این. آموزش عالی تأثیر بسزایی در تحوالت جامعه دارد

لـذا در  . شـوند نهادهـاي مـدنی مـی   گیري همگرایی ملی و گسـترش  افزایش مشارکت، تحرك اجتماعی، عقالنیت جمعی، شکل

  . ]2[ترین عامل و محرك اصلی در توسعه ملی جوامع دانستتوان آموزش عالی را به عنوان مهممجموع می

هـاي اصـلی کارشناسـان و    ها در ابعاد مختلف در کنار رشد کمی آن یکی از دغدغهتوجه به حفظ و ارتقاي کیفیت دانشگاه

با در نظر گرفتن اهمیت کیفیت نظـام آمـوزش عـالی در    . و و پیشگام در آموزش عالی بوده استها در کشورهاي پیشرنیز دولت

توسعه اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی هر جامعه، شفافیت امور و پاسخگو بودن مؤسسـات آمـوزش عـالی امـري الزامـی      

هـا در تولیـد   ثر دانشـگاه ؤعالی براي ایفاي نقش مـ آموزش  هايها و هدف، رسالترو، تجدیدنظر و اصالح در ساختاراز این. است

 عالی بایـد  ریزي آموزشبه عنوان رویکردي نوین در مدیریت و برنامه پاسخگویی به نیازهاي اقتصادي و اجتماعی جامعهدانش و

اي آمـوزش عـالی   هـ هاي درسی به عنوان قلب نظـام در این میان، برنامه .اندرکاران قرار گیردوالن و دستئمس توجه جديمورد 

بـه  . کننـد هاي آموزش عالی از نظر کمی و کیفی ایفا میها و رسالتکننده و غیرقابل انکاري در راستاي تحقق هدفنقش تعیین

ها بـه نیازهـاي در حـال    از پاسخگو بودن دانشگاه یپیشرفت و انعکاسمیزانتمام نمايیینهآهاي درسی برنامهتر،عبارت روشن

هاي بسیار مهمی است که باید مـورد   ها از جمله هدف لذا توجه به مقوله کیفیت و بهبود آن در دانشگاه. ]3[تندتغییر جامعه هس

راهبردهاي نظارت و به آموزش عالی از طریق ارتقاي کیفی  یبخشکیفیتشناسی و در این میان، آسیب. عنایت خاص قرار گیرد

هـاي مهـم و   به عنوان یکی از شـاخص  ،یادگیري -اي سطح کیفی فرآیند یاددهیتأکید بر بهبود و ارتقبا  برنامه درسییابی شارز

  .شودیک ضرورت محسوب میثر در آموزش عالی،ؤم

  

  تحقیقی مبانی نظري و - 2

هاي هشتم و نهم قبل از مـیالد  ترین مراحل آموزش رسمی در سیر حیات خود از سدهآموزش عالی به عنوان یکی از مهم

راي تحقق یافتن استعدادهاي آدمی و رفع نیازهاي یادگیري و رشد و توسعه جوامع انسانی بطـورکلی، وظـایف و   تا عصر حاضر ب

دار توسـعه علـم،   هاي متعددي بر عهده داشته است، بنابراین، به دالیل متعدد از جمله جذابیت آن به عنوان نهـاد عهـده  رسالت

ایـن  بهها امروزهاهتمام به نظام آموزش عالی و دانشگاه. یان خود افزوده استنوآوري و یادگیري در جامعه، روز به روز بر متقاض

تـوان  گذار دستیابی به تکنولوژي و فناوري است، میگیري از دانش آکادمیک که پایهقرار گرفته است که با بهرهدلیل در اولویت

ه را بـه منظـور رسـیدن بـه توسـعه همـه جانبـه پیـدا         هاي الزم براي از میان برداشتن موانع و مشکالت جامعحلراهبسیاري از

  .]4[کرد

تـرویج و ارتقـاي دانـش، گسـترش تحقیـق و فـراهم        نقش آموزش عالی تربیت نیروي انسانی متخصص مورد نیاز جامعه،

دارد بـه  هایی که این نظام وظیفه تحقق آنها را به عهـده  چنانچه به هدف. ]5[ي کشور استي مساعد براي توسعهنمودن زمینه

خوبی نگریسته شود، به رسالت آن در تربیت نیروي انسانی متخصص و سهم عظـیم ایـن نیروهـا در رفـع تنگناهـا و کمـک بـه        

  . شویمپیشبرد امور اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و نظامی در فرآیند توسعه بیش از پیش واقف می

  :ان بر چهار محور تصور کردتوي نظام آموزش عالی در هر کشور را میهاي عمدههدف

  هاي آموزش عالی؛آوردن برابري در فرصتهاي اجتماعی از طریق فراهمکمک به تحقق هدف. 1

هـا، انتظـارات و تحصـیالت افـراد، پـرورش      انگیـزه  هـا،  برآوردن تقاضاي اجتماعی براي آموزش عالی متناسب با ویژگی. 2

  ند یادگیري مستمر؛ي شهروندان و تسهیل فرآیهاي بالقوهتوانایی

  ي کشور و کمک به حل مسائل جامعه؛پرورش نیروي انسانی متخصص مورد نیاز توسعه. 3

  . ]6[پیشبرد مرزهاي دانش و تولید دانش نو. 4

-جاي کارکردهاي سنتی را گرفـت و اولویـت   ،تر بوددر رویکردي نو به نقش اجتماعی آموزش عالی، توسعه که عنوانی عام

عه و تعیین نوع نیازهاي انسانی که توسعه باید آن را برطرف کند و تعیین معناي همـه جانبـه بـودن توسـعه و     بندي مفهوم توس



در ایـن   .]8[و  ]7[هـا قـرار داده شـد   تعیین چگونگی قابلیت انطباق و سازگاري توسعه با محیط اجتماعی نیز بر عهده دانشـگاه 

آوردن و ارتقا بخشیدن به دانش، آید که با فراهممنابع انسانی به حساب میگذاري در سرمایهمهمی ازآموزش عالی نوعرویکرد،

ورز به توسعه ورزي و مدیریت بهینهاي و مدیریتی و با توسل به بهینهحرفههاي مورد نیاز کارکنان ارشد فنی،نگرش ها ومهارت

دان جهان اعتقاد دارند که انسان محـور توسـعه   امروزه صاحبنظران و اندیشمن. ]9[کنداقتصادي و کسب منافع بیشتر کمک می

و  1گزارش توسعه انسانیآموزش و کیفیت زندگی انسان به عنواناست و توجه به انسان با در نظر گرفتن ابعاد سالمت، دانش و

هـا و اسـاس گسـترش    گسـترش انتخـاب   ،توان گفت کـه توسـعه انسـانی   می. ]10[شودشاخص اصلی توسعه جوامع قلمداد می

دانـد و تضـمین   اساس توسعه کشورها مـی  ،سازمان ملل توسعه انسانی را. ها یا توانمندسازي انسان استایجاد توانایی ،هاتخابان

پایداري این توسعه را توجه به دسترسی افراد به آموزش، منابع، خدمات بهداشتی، غذا، اشتغال و توزیـع درآمـد و غیـره عنـوان     

هاي توسعه، کلیدي است و آموزش عالی در این راسـتا نقـش   زش نیروي انسانی در تحقق هدفبنابراین، نقش آمو .]11[کندمی

  . نمایدمحوري دارد و به عنوان موتور فرآیند توسعه عمل می

چالش اصلی فراروي توسعه علم و فناوري در آموزش عالی در عصـر حاضـر، عبـارت اسـت از ایجـاد سـاختار آموزشـی و         

هاي جامعه خود به شکلی پویا و مستمر، و خوداتکا، به نحوي که بتواند بر اساس نیازهاي مبرم و اولویتپژوهشی خالق، نوآورانه 

هـاي نـو نقـش موتـور     آورده و با پژوهش در زمینـه ایـده  هاي مختلف اجتماع پدیدزمینه گسترش علم و دانش را در میان گروه

پردازان اخیر در زمینه آموزش عالی، دو موضوع محوري در آموزش  ظریهبرخی ن. نوآوري و توسعه همه جانبه جامعه را ایفا نماید

پردازان، با الهام از نظریه پیتر این نظریه. کنندتعریف می» دانشگاه پژوهش«و » دانشگاه آموزش«عالی را مطرح و آن را با عنوان 

نامند و در ایـن عنـوان نـه تنهـا تلفیـق دو      می »دانشگاه یادگیري«هاي یادگیرنده، آموزش عالی امروز را سنگه در مورد سازمان

بینند، بلکه تحول در نگرش نسبت به آموزش و پـژوهش را نیـز تعریـف    را تحقق یافته می» پژوهش«و » آموزش«وظیفه سنتی 

  .]12[کنندمی

هـاي   هـدف مؤسسات آموزش عالی در مواجه با تغییرات روزافزون در سطح جهان نیاز به دگرگونی در فلسفه، مأموریـت و  

یکردهاي نوین به آموزش ود، خالق و توانا مستلزم رتولید دانش و تربیت نیروي انسانی مولّباشند، چرا که، آموزش عالی خود می

هـاي ارتبـاطی و   شـدگی علـم و تکنولـوژي   پیونـد و عجـین   کنونی است، رویکردي کـه اوالً » 2شدهجهان جهانی«عالی در بستر

در ایـن   .و در عین حال، الزامات نهادي و ساختاري جدید بوجـود آمـده در جهـان را در نظـر بگیـرد      امکانات آموزشی نو و ثانیاً

ارتباط اهم رویکردهایی که آموزش عالی بویژه تحصیالت تکمیلی باید آنها را در ساختار خود نهادینه کنـد، بـدین شـرح مطـرح     

هـاي  مهـارت . 5آمـوزش پـژوهش محـور    . 4هاي فراشناختیهارتم. 33العمریادگیري مادام. 2اي رشته رویکرد بین. 1: شودمی

  . ]13[4مهارت سواد اطالعاتی. 6ارتباطی و کارگروهی 

هـاي اجرایـی ناکارآمـد و اسـتفاده نکـردن از      به دالیل گوناگون، بـه خصـوص سیاسـت   سفانه نظام آموزش عالی کشورأمت

آن چنان که مورد انتظار است، ایفا در توسعه کشور ساسی خود را هاي موجود، نتوانسته است نقش کلیدي و اها و قابلیتفرصت

هـاي  هـاي برابـر آموزشـی، ارتقـاي کیفـی برنامـه      هایی در زمینه ایجاد فرصتدر حال حاضر آموزش عالی کشور با چالش. نماید

و خصوصـی در تولیـد آن   هاي عمومی کننده و نحوه مشارکت بخشوري مؤسسات ارائهدرسی، سازگاري با نیازهاي جامعه، بهره

سیاسـتگذاران علمـی   . برنامـه اسـت  اي ناهمگون و بیما عالوه بر ضعف کمی و کیفی، توده آموزش عالیبطور کلی، . مواجه است

ماندگی علمـی مـا از   موجب عقب) ریزيعدم برنامه(ثري تعریف کنند و همین امرؤاند براي این مجموعه نقش متاکنون نتوانسته

ریـزي و  به دلیل نبود برنامـه . شده است... پاکستان، مالزي، سنگاپور و ،هند مانندهاي جهان و حتی کشورهایی بسیاري از کشور

رو نقش خود را تنها اي ندیده و از اینلهأدر کنار آن نبود انگیزه الزم، پژوهشگران ایرانی خود را به طور جدي موظف به حل مس

والن مشـاهده کـرد،   ئهاي عمومی مسـ تنها هدفی که شاید بتوان در سیاستگذاري. اندهدف خالصه و محدود کردهبیدر آموزش
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-کار مـی هریزي و استدالل است، تنها بخشی از توان متخصصان ما را بگسترش کمی آموزش است که آن هم چون بدون برنامه

-بک سـنتی و تولیـد انبـوه فـارغ    هاي یکنواخت رسمی و تکراري بـه سـ  به آموزشخود را که دانشگاه ایستاییچنین .]4[گیرد

توانـد نقـش خـود را در    میچگونه کند، خوشدل، کار حاضر و آمادهاي و جویايماهر، غیرحرفهالتحصیالنی مدرك به دست، غیر

باعـث افـزایش   .. .هاي اشتغال بـراي جوانـان و  رویه جمعیت، نبود زمینهافزایش بیاز طرفی . ]14[نیل به توسعه پایدار ایفا نماید

به افـت کیفیـت در    به همراه عوامل متعدد دیگري که بدان اشاره شد، منجرله أشده و این مسآموزش عالیتقاضا براي ورود به

  .نظام دانشگاهی شده است

؛ که با نیازها و انتظارات جامعه و بخش صنعت هماهنگ باشدسیستم آموزش عالی در جهتی حاصالدر واکنش به ضرورت

افـزایش اسـتفاده از   .شـود طـرح مـی  ماي جدیدي در مدیریت و صنعت براي سیاستگذاران آمـوزش عـالی   رویکردها و عملکرده

.هاي مدیریت آموزش و پژوهش گذاشـته اسـت  ثیرات اساسی در حوزهأهاي آموزش عالی تهاي کنترل کیفیت در محیطسیستم

، تحـوالت صـورت گرفتـه در    فضـاي رقـابتی  ،و تضمین کیفیت با مفاهیمی چون جهانی شدن یهاي اعتباربخشکیب سیستمرت

-و همواره آنها را با چالش ]12[اي بخشیدهتازهات آموزش عالی ابعادؤسسبه م محورحوزه فناوري اطالعات و ظهور جامعه دانش

-نگرانی عمده بسیاري از کشورها در این رابطه، پاسخگویی، کیفیت و کارآیی مؤسسات آموزش. هاي جدیدي مواجه نموده است

  .  ]15[باشدعالی می

ها و خصوصیات یک فرآورده یا خدمت است که بیانگر توانـایی  کیفیت مجموع ویژگی در تعریف سازمان جهانی استاندارد،

ي دو جهانی از کیفیـت آمـوزش ارائـه داده در برگیرنـده    تعریفی که بانک. ]16[هاي بیان شده باشدکردن خواستهآن در برآورده

یادگیري کـه خـود ترکیبـی از درونـدادها و فرآیندهاسـت و بـر       و محیط]17[ط یادگیري و عملکرد یادگیرندهمحی: مؤلفه است

کیفیت عبارت است از انطباق  المللی تضمین کیفیت در آموزش عالی، طبق تعریف شبکه بین. گذاردعملکرد یادگیرنده تأثیر می

از نظـر یونسـکو، کیفیـت در آمـوزش عـالی      . ]18[ها و انتظـارات هدف الت،رس شده، آموزش عالی با استانداردهاي از قبل تعیین

. ]19[نظام دانشگاهی، شرایط و استانداردهاي نظام آموزشی بستگی زیـادي دارد  مفهومی چندبعدي است که به وضعیت محلّی،

تـرین هـدف   مهـم . ی با هدف استهمخوان کیفیت، -1: کنندنیز نظام کنترل کیفیت را دو گونه تعریف می ]20[1هاروي و گرین

هاي بیـان شـده   باره میزان دستیابی فراگیران به یادگیري مؤثر و هماهنگ با هدفها، آموزش و پژوهش است که در ایندانشگاه

کیفیت آموزش، درك فراگیـران از  . عامل دگرگونی است کیفیت، -2. شاخصی براي تضمین کنترل کیفیت است ریزي، در برنامه

شان، که اکنـون در آمـوزش   درك معلمان از نقش هاي بکارگیري دانش براي حل مشکالت دنیاي واقعی،طرافشان، شیوهدنیاي ا

این تغییرات متوالی، زمانی پذیرفته است که بـه اصـالحات   . کندکلی فرهنگ سازمانی را دگرگون میطورصرف تبیین شده، و به

  .بیشتري بیانجامد

  

  ل مفهومیها و مدتوسعه فرضیه-3

ها و اطالعات به منظور قضـاوت دربـاره عوامـل    تهیه و گردآوري داده ارزشیابی آموزش عالی عبارت است از فرآیند تعیین،

بنـابراین  . انـد هـاي آموزشـی متـرادف   تعبیرهاي ارزشیابی و ارزیابی در نظام. گیري جهت بهبودنظام آموزشی عالی براي تصمیم

کلـی از  طـور بـه . هاي آموزش عـالی اسـتفاده کـرد   توان از آن براي تحقق اهداف نظامي است که میارزشیابی آموزش عالی ابزار

سـازماندهی و  (پژوهـی  -یـادگیري، تحقیـق، دانـش    -یاددهی: رود که پنج وظیفه اصلی را به انجام رساندآموزش عالی انتظار می

هـاي آمـوزش عـالی بـراي     مؤسسه. ]21[ات مورد نیاز جامعهي خدمي امور دانشگاهی و عرضهاداره ،)کردن دانش موجودعصاره

االصول باید کارکردهاي مدیریت آموزش عالی را مـورد اسـتفاده قـرار    علی نظر و انجام وظایف مورد انتظار، هاي موردتحقق هدف

ایت و رهبـري آمـوزش   هـد . 3سـازماندهی آمـوزش عـالی؛    . 2ي آموزش عالی؛ ریزي توسعهبرنامه. 1: این کارکردها شامل. دهند
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دهـد تـا ضـمن افـزایش     استفاده از ارزشیابی آموزش عالی به مـدیریت امکـان مـی   . ]6[هستند ارزشیابی آموزش عالی،. 4عالی؛ 

  . ها اطمینان حاصل کنداز تحقق هدف کارایی، 

ریـزي  رین مرحلـه برنامـه  اگرچه ارزشیابی به عنـوان آخـ  . ریزي درسی استهاي مهم فرآیند برنامهارزشیابی یکی از مؤلفه

گیرد، اما فرآیندي است که قبل از تدوین، ضمن طراحی و اجراي برنامه و نیـز پـس از اجـراي برنامـه     درسی مورد بحث قرار می

هـا و مراحـل   بنابراین مؤلفه ارزشیابی داراي یک نقش محوري و در عین حـال تعـاملی بـا سـایر مؤلفـه     . پذیرددرسی صورت می

ارزشیابی برنامه درسی عبارت است از فرآیند بررسی ارزش و شایستگی برنامه درسی؛ بررسی شایستگی . ی داردریزي درسبرنامه

هـاي نظیـر   ریـزي درسـی بـا زمینـه    در برنامه. شودهاي خاص برنامه درسی و هم کل برنامه درسی میهم شامل عناصر و جنبه

از ایـن رو در  . هاي ارزیابی برنامه درسی سروکار داریـم درسی و راهبردها، محتوا، راهبردهاي اجرایی برنامه سنجش نیازها، هدف

منظـور از ارزشـیابی طراحـی برنامـه درسـی، بررسـی       . شـود یک برداشت جامع، ارزیابی برنامه درسی شامل تمام موارد فوق می

ي درسی منجـر  ه به طرح برنامهي تصمیماتی است کهاي درسی و در برگیرندهها براي تدوین برنامهاي از تالشکیفیت مجموعه

ي ي عمل گذاشتن برنامه درسی و ارزشیابی نیز به فرآیندهاي بهبـود بخشـیدن برنامـه   استفاده از برنامه درسی، به بوته. شودمی

آمدهاي حاصل از فرآیند برنامه درسی است که در مقابل، محصوالت برنامه درسی بیانگر نتایج و پی. درسی مدارس مربوط است

التحصیالن و ها و خصوصیات فارغبه معناي ویژگی(مدتمدت یا آثار و نتایج بلندکان دارد به بررسی محصوالت محدود و کوتاهام

تواند بـه عنـوان عملیـات سیسـتماتیک     بنابراین، ارزیابی برنامه درسی می. محدود شود) هاکنندگان از آنمندي استخدامرضایت

اي کـه کـل یـا    ده، مشاهده و تحلیل و باالترین حد قضاوت ارزشی در رابطه با کیفیـت برنامـه  آوري داخیلی پیچیده شامل جمع

  .]22[در نظر گرفته شود، گیردهاي آن مورد ارزیابی قرار میبیشتر مؤلفه

حساسیت امـر آمـوزش و توجـه بـه فرآینـدهاي آموزشـی و       . هاي آموزشی استارتقاي کیفیت آموزش، هدف متعالی نظام

ها، ضرورت ارزیابی را که بهبود کیفیت آموزش و در نهایت کارآیی و اثربخشی سیستم آموزشی را به دنبـال  در دانشگاه پژوهشی

دار بـراي داوري دربـاره   زدن بـه فعـالیتی نظـام   دسـت  ،منظور از ارزیـابی در اینجـا  . ]23[دهدخواهد داشت، مورد تأکید قرار می

پـژوهش و خـدمات   در خصوص تحوالت آینده نظام دانشگاهی و بهبود وضع آموزش،ها یا کمک به تصمیمهاي گذشته،کوشش

با توجه به نقش ارزیابی کیفیت در افزایش دستیابی مؤسسات آموزش عالی به اهـداف  . ]24[عرضه شده به وسیله آن نظام است

مري را در زمینـه تعیـین و تضـمین    هاي آموزش عالی جهان با توسل به الگوهاي مختلف ارزیابی، تالش مستخویش، اکثر نظام

یکی از الگوهاي ارزیـابی کـه در بهبـود کیفیـت آمـوزش عـالی، در عـین        . اندهاي آموزشی خویش داشتهها و دورهکیفیت برنامه

 هاي ارزیابی مؤثر در آموزشاین الگو یکی از روش. باشدمی 1داشتن سابقه طوالنی، کاربرد بیشتري نیز دارد، الگوي اعتبارسنجی

  .]25[شودباشد که تقریباً مقبولیت جهانی یافته و از ابزارهاي مهم براي تضمین و بهبود کیفیت محسوب میعالی می

هاي آن مورد ارزیابی قرار دانند که طی آن یک مؤسسه آموزشی و یا برنامه اعتبارسنجی را فرآیندي می و همکاران 2یونگ 

نیز اعتبارسنجی  3آدلمن. شده دست یافته استانداردها یا معیارهاي از پیش تعیینگیرد تا مشخص شود که چه اندازه به استمی

داند که به منظور حصول اطمینان از احراز حـداقل اسـتانداردهاي قابـل    را فرآیند کنترل کیفیت و اطمینان در آموزش عالی می

ها و مؤسسات آموزش عـالی  نی و بیرونی دانشگاهباشد و از طریق فرآیند بررسی و تعیین میزان کیفیت و کارآیی دروپذیرش می

تـوان فراینـد خـودتنظیمی و    بطورکلی، اعتبارسنجی را مـی . ]25[شودهاي عملکردي انجام میها و شاخصو با استفاده از مؤلفه

گی الزم در ارزیابی همگنان بوسیله جامعه دانشگاهی در جهت بهبود و نگهداري کیفیت و یکپارچگی آموزش عالی، احراز شایست

  .]26[راستاي پاسخگویی و کسب اعتماد عمومی و به حداقل رساندن حیطه کنترل خارجی دانست

با توجه به مطالب گفته شده، کامالً واضح است که در ساختار الگوي فعلی اعتبارسـنجی، محوریـت یـافتن برنامـه درسـی      

باشد که در عین توجه به جامعیـت برنامـه   توجه به سیستمی می براي تحقق این امر، نیازمند. باشددرآن اولویتی انکارناپذیر می

. چنین عناصر و فرآیندهاي دیگر دانشگاهی را تحت لواي برنامه درسی قرار دهد درسی، محوریت آن را به رسمیت بشناسد و هم
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چنانکـه اخیـراً   . باشـد اي میاي و برنامهها و استانداردهاي اعتبارسنجی مؤسسهچنین، نیازمند تغییر، ترکیب و تلفیق شاخصهم

الگوي ارائه شده در . انداي ترکیب شدههاي ارزیابی نتایج یادگیري دانشجویان با استانداردهاي اعتبارسنجی مؤسسهنیز، شاخص

  .دهدچنین نویدي را می) 1(شکل شماره

  

  
]27[مدل اعتبارسنجی با محوریت برنامه درسی ):1(شکل شماره

  

یک بعد آن که شـامل هـدف،   . رد سیستماتیک ارزیابی برنامه درسی در دو بعد کلی قابل استفاده استاین الگو طبق رویک

ایـن بعـد هریـک از    . و راهبردهاي نظارت و ارزیابی برنامه درسی است) یادگیري و مدیریتی -یاددهی(محتوا، راهبردهاي اجرایی

ریزي درسـی مـورد ارزیـابی    ظ علمی و اصولی بودن آن طبق نظریات و مباحث برنامهاین مراحل و عناصر برنامه درسی را از لحا

-ترین بعد این الگو بوده و ساختار و شاکله برنامه درسـی را مشـخص مـی   این بعد به عنوان چراغ راهنما و محوري. دهدقرار می

مورد بررسـی  ) داد، پیامدمحصول، برون(فرآیند، نتایجداد، شود، در قالب درونبعد دیگر که با توجه به بعد اولی تنظیم می. نماید

در مورد ارزیابی این دو بعد باید گفت که این دو بعد در تمامی مراحـل تـداخل نزدیکـی بـاهم دارنـد و تـأثیر       . قرار گرفته است

نفعـان آمـوزش   ذي نظرسـنجی از . توان بهره جستهاي متنوعی میدرکل براي این الگو از روش. گذارندمتقابلی بر روي هم می

از (هـاي برنامـه درسـی   دادعالی، رجوع به نظر متخصصان، رجوع به مدارك و اسناد، مطالعه میدانی مخصوصاً در رابطـه بـا درون  

قبیل نسبت بین دانشجو و استاد، نوع و کیفیت منابع و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، نوع مدرك اساتید، سـطح و رتبـه علمـی    

  ). هاي پژوهشی، میزان خدمات ارائه شدهها یا طرحتعداد مقاالت و کتاب(دادبرون.) ..دانشجویان ورودي و

هـاي  گـزارش (زیابی در قالـب محصـول برنامـه درسـی    شـ در این پژوهش با توجه به موضوع آن، به راهبردهاي نظارت و ار

بررسـی میـزان   : باشدو بدین شرح میهاي مورد استفاده در این الگبر این اساس شاخص. پرداخته شده است) پیشرفت تحصیلی

سازي دانشجویان و اساتید از هدف و فلسفه نظام ارزشیابی؛ بررسی میزان تأکیـد راهبردهـاي   یابی بر آگاهشتأکید راهبردهاي ارز

هـاي  یابی از عملکرد دانشجویان بر تشخیص نقاط ضعف دانشجویان و سعی در اصـالح آنهـا؛ بررسـی میـزان انطبـاق روش     شارز



؛ بررسـی میـزان رعایـت    یـادگیري  -ارتقاي سطح کیفی فرآینـد یـاددهی  بهبود و بر تأکید هاي برنامه درسی با یابی با هدفشارز

یابی؛ بررسی میـزان پایـایی و   شتعادل بین ارزشیابی هنجاري و مالکی در کالس؛ بررسی میزان استفاده از راهبردهاي متنوع ارز

لـذا پـژوهش حاضـر در    ... . ان بازخودهاي ارائه شده جهت اصالح نقاط ضعف یادگیري وگیري؛ بررسی میزروایی ابزارهاي اندازه

-رشـته برنامـه  هاي درسـی  برنامه یابیشراهبردهاي نظارت و ارزکیفیت شناسی و ارزیابی جامعی را از صدد این است که آسیب

در تأمین نیازها و انتظارات اساتید 91-92تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی در سال 13ارشد منطقه ریزي درسی مقطع کارشناسی

بـراي  انجـام داده و بـا ارائـه نتـایج ایـن پـژوهش       یـادگیري  -ارتقاي سطح کیفی فرآیند یـاددهی  با هدف بهبود وو دانشجویان 

ها، افزایش  مههایی هرچند کوتاه در اصالح و بهبود برنابتواند گامو مسئولین آموزش عالی، ریزي درسیاندرکاران امر برنامهدست

هاي توسعه پایدار کشور، باالخص  عالی و تحقق هدف ها با انتظارات ذینفعان آموزش کیفیت آنها و در نتیجه مرتبط نمودن برنامه

  .انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایران برداشته باشدهاي برنامه چشمهدف

  

  ابزار و روش -4

جامعـه  . باشـند نفر بوده که تمامی آنها مـرد مـی   17آماري شامل اساتید،  جامعه. پیمایشی است -پژوهش از نوع توصیفی

دانشگاه آزاد اسالمی نیز بـالغ بـر    13منطقه  2ارشد باالتر از ترم ریزي درسی مقطع کارشناسیي برنامهآماري دانشجویان رشته

گیـري  یري اساتید، روش سرشماري و براي نمونـه گبراي نمونه. باشندنفر دیگر مرد می 91نفر از آنها، زن و  86نفر بود که  177

هـاي  لفـه ؤمبه منظور ارزیابی. نفر استفاده شده است 121اي متناسب با حجم و به تعداد گیري طبقهدانشجویان، از شیوه نمونه

 ن و اسـاتید دانشجویااز . است گردیدهاي لیکرت استفاده مقیاس پنج درجهساخته مبتنی بر پرسشنامه محققاساسی پژوهش از 

ي راهبردهاي نظارت  مقوله .اي لیکرت مشخص نمایند وال بر مبناي مقیاس پنج درجهئخواسته شد تا نظر خود را راجع به هر س

براي برآورد روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و صـوري اسـتفاده   . گیري شده استسئوال اندازه 10یابی برنامه درسی با شو ارز

 89/0یابی برنامه درسی از طریق اجراي آزمایشی و محاسبه آلفـاي کرونبـاخ   شه راهبردهاي نظارت و ارزپایایی حیط. شده است

)(SPSSافزار آماراز نرم هادادهبراي تجزیه و تحلیل . بدست آمد
     .استنباطی استفاده شددر دو سطح توصیفی و١

  

  هاتحلیل داده-5

ارشد تا چه حد توانسـته نیازهـا و   ریزي درسی مقطع کارشناسیرشته برنامه هاي درسیراهبردهاي نظارت و ارزیابی برنامه

  انتظارات اساتید و دانشجویان را برآورده سازد؟  

ها براي مقایسه میانگین تأمین نیازها و انتظارات دانشجویان و اساتید توسط راهبردهـاي  با توجه به نرمال بودن توزیع داده

-نمونـه یـک tاز آزمـون  ) 3(ارشـد بـا سـطح متوسـط    ریزي درسی مقطع کارشناسیرشته برنامه نظارت و ارزیابی برنامه درسی

  . استفاده شده است)One-Sample Test(اي

                                                          
1- Statistical Package for Social Science 



  هاي نمونه آماري اساتید و دانشجویان در رابطه با تأمین نیازها و انتظارات آنهافراوانی و درصد پاسخ): 1(جدول شماره

  یادگیري -با تأکید بر ارتقاي سطح کیفی فرآیند یاددهییابی برنامه درسی شزتوسط راهبردهاي نظارت و ار
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با تأکیـد بـر   دانشجویان و اساتید از هدف و فلسفه نظام ارزشیابی  سازيآگاه. 1

  یادگیري -ارتقاي سطح کیفی فرآیند یاددهی بهبود و

01123176/2ساتیدا

8345422318/3دانشجویان

وجود ساختاري دائمی در دانشگاه به منظور استمرار بخشـیدن بـه ارزیـابی    . 2

  هاي درسی برنامه

0385176/2اساتید

1365522702/3دانشجویان

 وجود ساز وکاري بـراي آگـاهی از نیازهـا و انتظـارات کارفرمایـان در جهـت       3

  هاي درسی  آگاهی از نقاط ضعف و قوت برنامه

0276253/2اساتید

6245428992/2دانشجویان

وجود ساز وکاري براي آگـاهی از نیازهـا و انتظـارات دانشـجویان در جهـت      . 4

  هاي درسی آگاهی از نقاط ضعف و قوت برنامه

0285259/2اساتید

6185731984/2دانشجویان

یابی بر ایجاد انگیـزه و بـه تبـع آن، تـأثیر مثبـت در      شتأکید راهبردهاي ارز. 5

  یادگیري و تشخیص و اصالح نقاط ضعف دانشجویان

2265282/2اساتید

42555271088/2دانشجویان

هـاي   جویان بـر پایـایی روش  یابی از عملکـرد دانشـ  شـ تأکید راهبردهـاي ارز . 6

  )اريگذثبات نمره(ارزشیابی

0294265/2اساتید

3394921905/3دانشجویان

یابی بر ایجاد ساز وکاري صحیح و عادالنه و اسـتفاده  شتأکید راهبردهاي ارز. 7

  از ارزشیابی مستمر و اکتفا نکردن بر ارزشیابی پایان ترم

0473371/2اساتید

23152261091/2دانشجویان

دود و تعــادل بــین ارزشــیابی یابی بــر رعایــت حــشــارز تأکیــد راهبردهــاي. 8

  و مالکی) مقایسه بین دانشجویان(هنجاري

1195176/2اساتید

5236127597/2دانشجویان

ــر اســتفاده از روششــتأکیــد راهبردهــاي ارز. 9 هــاي متنــوع و متعــدد  یابی ب

  نارمجموعه کار، نوشتن مقاله، کوئیز، ارائه سمی: ارزشیابی مانند

0574194/2اساتید

7246420605/3دانشجویان

یابی بر تشویق دانشجویان جهت ارزیابی از عملکـرد  شتأکید راهبردهاي ارز. 10

  ) خودارزیابی(خود

0293359/2اساتید

52260231189/2دانشجویان

  

د و دانشجویان حول محور سه گزینه زیـاد، تاحـدي و کـم    هاي اساتیحکایت از آن دارد که اکثر پاسخ) 1(هاي جدولداده

بـوده و در گـروه   ) 3(هـا کـوچکتر از سـطح متوسـط    طوري که میانگین حاصل در گـروه اسـاتید در تمـامی سـئوال    به. باشدمی

ـ     . باشدمی) 3(کوچکتر از سطح متوسط 9و 6، 2، 1هاي دانشجویان بجز سئوال وط بـه  بیشـترین میـانگین در گـروه اسـاتید مرب

همچنـین بیشـترین میـانگین در گـروه دانشـجویان      . باشـد می 10و 6، 4هاي و کمترین حد میانگین مربوط به سئوال 9سئوال 

  . است 5و4هايکمترین میانگین مربوط به سئوالو 9و 6، 1هاي مربوط به سئوال

  
  

  انتظارات اساتید و دانشجویان مقادیر میانگین و انحراف معیار میزان تأمین نیازها و ): 2(جدول شماره

  یابی برنامه درسی شتوسط راهبردهاي نظارت و ارز

  

  

  

  

  

  

  

  تعداد  انحراف معیار  میانگین  گروه

  71/279/017  اساتید

  97/265/0121  دانشجویان



  تک متغیره، میانگین تأمین نیازها و انتظارات اساتید و دانشجویان   tنتایج آزمون ): 3(جدول شماره

) 3(یابی برنامه درسی با سطح متوسطشط راهبردهاي نظارت و ارزتوس

Test Value = 3  

t
df

  )درجه آزادي(
Sig.(2-tailed)

  داريسطح معنی
  اختالف میانگین

درصد  95نانیفاصله اطمدر تفاوت 
  گروه

پایین   باال

500/1- 16 153/0 28824/0- 6955/0- 1190/0   اساتید

487/0- 120 627/0 02893/0- 1466/0- 0887/0   دانشجویان

یابی برنامـه درسـی   شـ دهد که میانگین نمره راهبردهاي نظارت و ارزنشان می) 2(ها بر اساس جدولتجزیه و تحلیل یافته

 تـک متغیـره، مقایسـه میـانگین نمـره      tنتایج آزمون ) 3(مطابق جدول. باشدمی 79/0با انحراف معیار  71/2در رابطه با اساتید 

بنـابراین  . باشـد مـی  05/0باالتر از ) 153/0(مشاهده شده براي اساتید t، نشان داد سطح معناداري )3(ها با میانگین فرضیپاسخ

یابی برنامـه درسـی در حـد متوسـط     شـ تفاوت میانگین گروه اساتید با میانگین فرضی، معنادار نیست و راهبردهاي نظارت و ارز

در . باشـد می 65/0با انحراف معیار  97/2ها در مورد دانشجویان میانگین نمره. تید را برآورده نمایدتوانسته نیازها و انتظارات اسا

ــا میــانگین فرضــیایــن مــورد مقایســه میــانگین نمــره پاســخ  ــراي  t، نشــان داد ســطح معنــاداري )3(هــا ب مشــاهده شــده ب

در نتیجـه  . باشـد بـا میـانگین فرضـی، معنـادار نمـی      لذا تفـاوت میـانگین دانشـجویان   . است 05/0باالتر از ) 627/0(دانشجویان

  .یابی برنامه درسی در حد متوسط توانسته نیازها و انتظارات اساتید را برآورده نمایدشراهبردهاي نظارت و ارز

  

  گیري نتیجه-6

نـوان یکـی از   هاي درسی، بـه ع یابی برنامهشبخشی به آموزش عالی از طریق ارتقاي کیفی راهبردهاي نظارت و ارزکیفیت

یکی از مباحث حاد عصر  آموزش مطلوب و باکیفیتهاي مهم و مؤثر در آموزش عالی، امري ضروري است و دستیابی به شاخص

هـاي  یابی برنامه درسی دستخوش چالششباشد؛ چرا که هم اکنون آموزش عالی کشور در بعد راهبردهاي نظارت و ارزحاضر می

التحصـیالن و  ل نبود سازوکاري مناسب جهت آگاهی از نیازها و انتظارت کارفرمایـان، فـارغ  مشکالتی از قبی. متعددي شده است

-هاي متنوع و متعدد ارزیابی از عملکرد دانشجویان و تأکید افراطی بر امتحانات و ارزشـیابی دانشجویان؛ استفاده محدود از روش

فرآیندي، ارائه بازخوردهاي ناکافی و نـاقص در مـورد یـادگیري    هاي تکوینی و توجهی به ارزشیابیمدار و تراکمی؛ کمهاي نتیجه

باشد؛ فقر دانش تخصصی اساتید در زمینـه ارزشـیابی اصـولی و    دانشجویان بطوري که امکان اصالح و بهبود یادگیري ناچیز می

یابی و در شـ اي نظـارت و ارز هـ ها و تجارب جهانی در قلمرو بهبود کیفیت راهبـرد ها؛ آگاهی کم از نوآوريمدار از آموختهیندفرآ

صورت اطالع، عدم اجراي آن به دالیل مختلف از جمله مشکالت ساختاري و مقاومت مسئولین و قوانین دست و پاگیر و فقـدان  

  . انگیزه کافی و تغییر نگرش اصولی در مورد اصالحات آموزشی

-ساختن هدفچنین محققهاي فوق، همچالشیابی در راستاي رفع شباید اذعان داشت که راهبردهاي فعلی نظارت و ارز 

ها و رویکردهاي نوین آموزش عالی از کارآیی چندانی برخوردار نیست و چنانکه راهکار مناسبی براي آن ارائـه نشـود،   ها، رسالت

 هـاي جدیـد ارزیـابی، توجـه مؤسسـات     از طرفـی پـارادایم  . شودبه عنوان عاملی، تهدیدکننده کیفیت آموزش عالی محسوب می

البته این به آن معنا نیست که ابعاد دیگر مـورد توجـه قـرار نگیـرد،     . اندآموزش عالی را به برنامه درسی و محوریت آن قرار داده

ها و عملکردهاي آموزش عالی در راستاي برآوردن نیازها و انتظارات ذینفعـان  آن این است که تمامی فعالیتبلکه مفهوم ضمنی

نگري نیز تمامی عناصر نظام دانشگاهی را از قبیل مدیریت، نظارت چنانچه با ژرف. ه درسی قرار گیردآموزش عالی در لواي برنام

شود که عملکرد همه آنها ارتباط تنگاتنگی با بهبود برنامه درسـی دارد و اصـوالً   یابی مورد بررسی قرار دهیم، مشخص میشو ارز

  . اندحضور یافتهدرسی در دانشگاه موجودیت و براي اجراي بهتر برنامه



در ارزیـابی نتـایج    یابیشارزنظارت و هاي شاخصدر این مورد که ]28[ن استیلادلونتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش 

هاي فعلی نقش چندانی در ارتقاي برنامـه  ها و اینکه شاخصبرنامه درسی از قابلیت چندانی در رابطه با میزان دسترسی به هدف

]26[سـاندرز و  ]29[ریزي آموزش عالیگروه مطالعات تطبیقی و نوآوري سازمان پژوهش و برنامهیج پژوهش درسی ندارند؛ با نتا

خـود و   در راسـتاي ایفـاي نقـش   هاي درسی؛ و اینکه سیستم نظارتی یابی برنامهشدر رابطه با نبود سیستم مناسب نظارت و ارز

همه عناصر و ابعاد برنامه اعم از اهداف، محتـوا، روش آمـوزش و    زارزیابی جامعی را ابایستی هاي منطقی و درست گیريتصمیم

ریـزي  نفعان خارجی در برنامـه لزوم توجه به بازخورد داخلی، سازمانی و ذيدهد؛انجام هاي علمی و با استفاده از روشارزشیابی 

و فرآینـد   هامه براي ارزشیابی برنامهناهاي عینی مثل پرسشروشدر استفاده از  ]12[و امورن ویچنکورن سمپبا نتایج درسی؛

ها، ولی در عوض عدم استفاده بهینه از اطالعـات  یادگیري و در دست داشتن اطالعات مفید براي ارتقاي کیفیت برنامه -یاددهی

مـایتی  هاي ح؛ لزوم سیاستمسائل مالی، استخدامی و کمبود منابع مانند هاي سازمانیبه دلیل برخی موانع و محدودیتارزیابی 

-کـردن فرآینـد برنامـه   یابی و علمیشهاي ارزهاي ارزیابی، ارتقاي دانش، مهارت و نگرش اساتید نسبت به روشدر مورد فعالیت

یابی مؤثر شارزدر لزوم استفاده از راهبردهاي]26[ساندرز و ]30[باقريهاي درسی؛ با نتایج ریزي در جهت ارتقاي کیفیت برنامه

  . باشدیري دانشجویان، همخوان میبراي تعیین نتایج یادگ

مبنی بر عدم تـأمین نیازهـا و انتظـارات اسـاتید و دانشـجویان توسـط        ]12[نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش حسینی

هـاي کـارا در   مشی و سیاستدر رابطه با نبود خط]12[و امورن ویچنکورن سمپیابی از برنامه درسی؛ با نتایج شراهبردهاي ارز

التحصـیالن  کارفرمایان و فارغ مانند توجه به نیازهاي بازارکار،منابع اطالعاتی بیرونی زیابی برنامه درسی، عدم استفاده از مورد ار

  . هاي درسی، ناهمخوان می باشدجهت ارزیابی برنامه

: شـود مـی هاي درسی، رعایت هر یک از موارد زیـر یـک ضـرورت محسـوب     یابی برنامهشدر مورد راهبردهاي نظارت و ارز

هـا و  کـاري در راستاي جلـوگیري از مـوازي  پژوهشی و فناوري کشور آموزشی و هاي ارزیابی فعالیتنظارت و تدوین نظام جامع 

درسـی در  هـاي برنامـه  هـاي درسـی و ایجـاد کمیتـه    لزوم ایجاد مرکزي براي ارزیابی جامع برنامـه کاري در این فرآیندها؛دوباره

-ت علمـی و ارزش ئـ اصالح و تکمیل نظام ارتقا و ترفیـع هی هاي جدید ارزیابی؛ ها با استفاده از روشها و در سطح گروهدانشکده

؛ لـزوم اسـتفاده از   در کشور باشـند و توسعه پایدار ها متضمن ارتقاي صنعت اي که دانشگاهگونههاي تحقیقاتی بهگذاري فعالیت

زشی از قبیـل خودارزیـابی، ارزیـابی همتایـان، کارپوشـه و عملکـرد       هاي نوین ارزیابی از عملکرد دانشجویان در حیطه آموروش

هـاي  یابی توصیفی؛ لزوم استفاده از روششدادن آن به طرف ارزها و سوقیابیشگذاري ارزپژوهشی دانشجویان؛ اصالح نظام نمره

یادگیري بـه دانشـجویان    -د یاددهیهاي الزم از فرآینیابی تشخیصی، تکوینی و پایانی و دادن آگاهیشیابی مانند ارزشمتنوع ارز

هــاي ارزیــابی از عملکــرد اســاتید و لــزوم توجــه بــه عملکــرد همــه جانبــه در جهــت اصــالح نقــاط ضــعف خــود؛ اصــالح روش
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چكيده 

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی عملكرد و آسيبشناسي كيفيت راهبردهاي نظارت و ارزشيابي برنامههاي درسی رشته برنامهریزی درسی در مقطع کارشناسیارشد با تأكيد بر بهبود و ارتقای سطح کیفی فرآیند یاددهی- یادگیری، با استفاده از الگوی ارزیابی اعتبارسنجي مبتنی بر برنامه درسی و نیز با توجه به سرفصلهای مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری بوده است. پژوهش از نوع توصيفي- پيمايشي ميباشد. جامعه آماری شامل اساتید(17 نفر) و دانشجويان رشتهي برنامهريزي درسي(177 نفر) بوده و شیوه نمونهگيري اساتيد، سرشماري و برای نمونهگیری دانشجويان، از شیوه نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم و به تعداد 121 نفر استفاده شده است. به منظور ارزيابي مؤلفههاي اساسي پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مقياس پنج درجهاي ليکرت استفاده گرديده است. پايايي حيطه راهبردهاي نظارت و ارزيابي برنامه درسي از طریق اجرای آزمایشی و محاسبه آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. نتایج حاصل از آزمون آماری t نشان داد که: راهبردهاي نظارت و ارزيابي برنامههاي درسي رشته برنامهريزي درسي مقطع كارشناسيارشد در حد متوسط توانسته نيازها و انتظارات اساتيد و دانشجويان را برآورده سازد. 

واژههاي كليدي: آسيبشناسي، كيفيت، راهبردهاي نظارت و ارزشيابي برنامه درسی، فرآیند یاددهی- یادگیری. 

1- مقدمه 

در حالي پا به آستانه هزاره سوم گذاشتهايم که قرن گذشته را، شاهد تلاش روزافزون بشريت براي ارتقاي سطح علمي خويش در ابعاد مختلف بودهايم؛ تلاشي گسترده، فراگير و جهاني براي گسترش آموزش عالي، به عنوان اصليترين و مؤثرترين نهادي که ميتواند نقش اساسي را در توسعه پايدار کشورها ايفا نمايد. يافتهها حاکي از اقبال جوامع بشري به آموزش در تمام سطوح است و به موازات آن، کيفيت برتر، مديريت مؤثرتر و انطباق آموزش با نيازهاي اين جوامع مورد توجه خاص قرار گرفته، تا آنجا که ناظران برجسته اقتصادي جهان، نه مواد اوليه، نه منابع نيروزا(انرژي)، و نه سرمايه، بلکه آموزش و نيروي انساني آموزش ديده را عامل اساسي توسعه دانستهاند[1]. آموزش عالي را ميتوان مؤثرترين روش سرمايهگذاري در منابع انساني دانست که با آموزش، دانشافزايي و ارتقاي نگرش و مهارتها، نقش اساسي و محوري در فرآيند توسعه ملي و ايجاد موازنه بين ابعاد مختلف توسعه يافتگي کشور دارد. نقش آموزش عالي در توسعه اقتصادي کشورها، چه در اقتصادهاي مبتني بر تکنولوژيهاي پيشرفته و چه در کشورهاي تازه صنعتي شده و در حال توسعه، چشمگير و بيبديل ارزيابي ميشود. از نظر اجتماعي نيز آموزش عالي تأثير بسزايي در تحولات جامعه دارد. از ايننظر دانشگاهها از مهمترين نهادهاي اجتماعي هستند که موجب افزايش مشارکت، تحرک اجتماعي، عقلانيت جمعي، شکلگيري همگرايي ملي و گسترش نهادهاي مدني ميشوند. لذا در مجموع ميتوان آموزش عالي را به عنوان مهمترين عامل و محرک اصلي در توسعه ملي جوامع دانست[2]. 

توجه به حفظ و ارتقاي كيفيت دانشگاهها در ابعاد مختلف در كنار رشد كمي آن يكي از دغدغههاي اصلي كارشناسان و نيز دولتها در كشورهاي پيشرو و پيشگام در آموزش عالي بوده است. با در نظر گرفتن اهميت کيفيت نظام آموزش عالي در توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي هر جامعه، شفافيت امور و پاسخگو بودن مؤسسات آموزش عالي امري الزامي است. از اينرو، تجديدنظر و اصلاح در ساختار، رسالتها و هدفهاي آموزش عالي براي ايفاي نقش مؤثر دانشگاهها در توليد دانش و پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه به عنوان رويکردي نوين در مديريت و برنامهريزي آموزش عالي بايد مورد توجه جدي مسئولان و دستاندرکاران قرار گيرد. در اين ميان، برنامههاي درسي به عنوان قلب نظامهاي آموزش عالي نقش تعيينکننده و غيرقابل انکاري در راستاي تحقق هدفها و رسالتهاي آموزش عالي از نظر کمي و کيفي ايفا ميکنند. به عبارت روشنتر، برنامههاي درسي آيينه تمام نماي ميزان پيشرفت و انعكاسي از پاسخگو بودن دانشگاهها به نيازهاي در حال تغيير جامعه هستند[3]. لذا توجه به مقوله کيفيت و بهبود آن در دانشگاهها از جمله هدفهاي بسيار مهمي است که بايد مورد عنايت خاص قرار گيرد. در اين ميان، آسيبشناسي و كيفيتبخشي به آموزش عالي از طريق ارتقاي كيفي راهبردهاي نظارت و ارزشيابي برنامه درسي با تأكيد بر بهبود و ارتقای سطح کیفی فرآیند یاددهی- یادگیری، به عنوان يكي از شاخصهاي مهم و مؤثر در آموزش عالي، يك ضرورت محسوب ميشود.   

2- مباني نظري و تحقیقی  

آموزش عالي به عنوان يکي از مهمترين مراحل آموزش رسمي در سير حيات خود از سدههاي هشتم و نهم قبل از ميلاد تا عصر حاضر براي تحقق يافتن استعدادهاي آدمي و رفع نيازهاي يادگيري و رشد و توسعه جوامع انساني بطورکلي، وظايف و رسالتهاي متعددي بر عهده داشته است، بنابراين، به دلايل متعدد از جمله جذابيت آن به عنوان نهاد عهدهدار توسعه علم، نوآوري و يادگيري در جامعه، روز به روز بر متقاضيان خود افزوده است. اهتمام به نظام آموزش عالي و دانشگاهها امروزه به اين دليل در اولويت قرار گرفته است که با بهرهگيري از دانش آکادميک که پايهگذار دستيابي به تکنولوژي و فناوري است، ميتوان بسياري از راهحلهاي لازم براي از ميان برداشتن موانع و مشکلات جامعه را به منظور رسيدن به توسعه همه جانبه پيدا کرد[4]. 

نقش آموزش عالي تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز جامعه، ترويج و ارتقاي دانش، گسترش تحقيق و فراهم نمودن زمينهي مساعد براي توسعهي كشور است[5]. چنانچه به هدفهايي كه اين نظام وظيفه تحقق آنها را به عهده دارد به خوبي نگريسته شود، به رسالت آن در تربيت نيروي انساني متخصص و سهم عظيم اين نيروها در رفع تنگناها و كمك به پيشبرد امور اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و نظامي در فرآيند توسعه بيش از پيش واقف ميشويم. 

هدفهاي عمدهي نظام آموزش عالي در هر كشور را ميتوان بر چهار محور تصور كرد:

1. كمك به تحقق هدفهاي اجتماعي از طريق فراهمآوردن برابري در فرصتهاي آموزش عالي؛

2. برآوردن تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي متناسب با ويژگيها، انگيزهها، انتظارات و تحصيلات افراد، پرورش تواناييهاي بالقوهي شهروندان و تسهيل فرآيند يادگيري مستمر؛

3. پرورش نيروي انساني متخصص مورد نياز توسعهي كشور و كمك به حل مسائل جامعه؛

4. پيشبرد مرزهاي دانش و توليد دانش نو[6]. 

در رويکردي نو به نقش اجتماعي آموزش عالي، توسعه که عنواني عامتر بود، جاي کارکردهاي سنتي را گرفت و اولويتبندي مفهوم توسعه و تعيين نوع نيازهاي انساني که توسعه بايد آن را برطرف کند و تعيين معناي همه جانبه بودن توسعه و تعيين چگونگي قابليت انطباق و سازگاري توسعه با محيط اجتماعي نيز بر عهده دانشگاهها قرار داده شد[7] و [8]. در اين رويکرد، آموزش عالي نوع مهمي از سرمايهگذاري در منابع انساني به حساب ميآيد که با فراهمآوردن و ارتقا بخشيدن به دانش، مهارتها و  نگرشهاي مورد نياز کارکنان ارشد فني، حرفهاي و مديريتي و با توسل به بهينهورزي و مديريت بهينهورز به توسعه اقتصادي و کسب منافع بيشتر کمک ميکند[9]. امروزه صاحبنظران و انديشمندان جهان اعتقاد دارند که انسان محور توسعه است و توجه به انسان با در نظر گرفتن ابعاد سلامت، دانش و آموزش و کيفيت زندگي انسان به عنوان گزارش توسعه انساني
 و شاخص اصلي توسعه جوامع قلمداد ميشود[10]. ميتوان گفت که توسعه انساني، گسترش انتخابها و اساس گسترش انتخابها، ايجاد تواناييها يا توانمندسازي انسان است. سازمان ملل توسعه انساني را، اساس توسعه کشورها ميداند و تضمين پايداري اين توسعه را توجه به دسترسي افراد به آموزش، منابع، خدمات بهداشتي، غذا، اشتغال و توزيع درآمد و غيره عنوان ميکند[11]. بنابراين، نقش آموزش نيروي انساني در تحقق هدفهاي توسعه، کليدي است و آموزش عالي در اين راستا نقش محوري دارد و به عنوان موتور فرآيند توسعه عمل مينمايد. 

 چالش اصلي فراروي توسعه علم و فناوري در آموزش عالي در عصر حاضر، عبارت است از ايجاد ساختار آموزشي و پژوهشي خلاق، نوآورانه و خوداتکا، به نحوي که بتواند بر اساس نيازهاي مبرم و اولويتهاي جامعه خود به شکلي پويا و مستمر، زمينه گسترش علم و دانش را در ميان گروههاي مختلف اجتماع پديدآورده و با پژوهش در زمينه ايدههاي نو نقش موتور نوآوري و توسعه همه جانبه جامعه را ايفا نمايد. برخي نظريهپردازان اخير در زمينه آموزش عالي، دو موضوع محوري در آموزش عالي را مطرح و آن را با عنوان «دانشگاه آموزش» و «دانشگاه پژوهش» تعريف ميکنند. اين نظريهپردازان، با الهام از نظريه پيتر سنگه در مورد سازمانهاي يادگيرنده، آموزش عالي امروز را «دانشگاه يادگيري» مينامند و در اين عنوان نه تنها تلفيق دو وظيفه سنتي «آموزش» و «پژوهش» را تحقق يافته ميبينند، بلکه تحول در نگرش نسبت به آموزش و پژوهش را نيز تعريف ميکنند[12].

مؤسسات آموزش عالي در مواجه با تغييرات روزافزون در سطح جهان نياز به دگرگوني در فلسفه، مأموريت و هدفهاي آموزش عالي خود ميباشند، چرا که، توليد دانش و تربيت نيروي انساني مولّد، خلاق و توانا مستلزم رويکردهاي نوين به آموزش عالي در بستر «جهان جهانيشده
» کنوني است، رويکردي که اولاً پيوند و عجينشدگي علم و تکنولوژيهاي ارتباطي و آموزشي نو و ثانياً امکانات و در عين حال، الزامات نهادي و ساختاري جديد بوجود آمده در جهان را در نظر بگيرد. در اين ارتباط اهم رويکردهايي که آموزش عالي بويژه تحصيلات تکميلي بايد آنها را در ساختار خود نهادينه کند، بدين شرح مطرح ميشود: 1. رويکرد بينرشتهاي 2. يادگيري مادامالعمر
 3. مهارتهاي فراشناختي 4. آموزش پژوهش محور 5. مهارتهاي ارتباطي و کارگروهي 6. مهارت سواد اطلاعاتي
[13]. 

متأسفانه نظام آموزش عالي کشور به دلايل گوناگون، به خصوص سياستهاي اجرايي ناکارآمد و استفاده نکردن از فرصتها و قابليتهاي موجود، نتوانسته است نقش کليدي و اساسي خود را در توسعه کشور آن چنان که مورد انتظار است، ايفا نمايد. در حال حاضر آموزش عالي کشور با چالشهايي در زمينه ايجاد فرصتهاي برابر آموزشي، ارتقاي کيفي برنامههاي درسي، سازگاري با نيازهاي جامعه، بهرهوري مؤسسات ارائهکننده و نحوه مشارکت بخشهاي عمومي و خصوصي در توليد آن مواجه است. بطور کلي، آموزش عالي ما علاوه بر ضعف کمي و کيفي، تودهاي ناهمگون و بيبرنامه است. سياستگذاران علمي تاکنون نتوانستهاند براي اين مجموعه نقش مؤثري تعريف کنند و همين امر(عدم برنامهريزي) موجب عقبماندگي علمي ما از بسياري از کشورهاي جهان و حتي کشورهايي مانند هند، پاکستان، مالزي، سنگاپور و... شده است. به دليل نبود برنامهريزي و در کنار آن نبود انگيزه لازم، پژوهشگران ايراني خود را به طور جدي موظف به حل مسألهاي نديده و از اينرو نقش خود را تنها در آموزش بيهدف خلاصه و محدود کردهاند. تنها هدفي که شايد بتوان در سياستگذاريهاي عمومي مسئولان مشاهده کرد، گسترش کمي آموزش است که آن هم چون بدون برنامهريزي و استدلال است، تنها بخشي از توان متخصصان ما را بهکار ميگيرد[4]. چنين دانشگاه ايستايي که خود را به آموزشهاي يکنواخت رسمي و تکراري به سبک سنتي و توليد انبوه فارغالتحصيلاني مدرک به دست، غيرماهر، غيرحرفهاي و جويايکار حاضر و آماده، دلخوشکند، چگونه ميتواند نقش خود را در نيل به توسعه پايدار ايفا نمايد[14]. از طرفي افزايش بيرويه جمعيت، نبود زمينههاي اشتغال براي جوانان و... باعث افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي شده و اين مسأله به همراه عوامل متعدد ديگري که بدان اشاره شد، منجر به افت کيفيت در نظام دانشگاهي شده است.


در واكنش به ضرورت اصلاح سيستم آموزش عالي در جهتيكه با نيازها و انتظارات جامعه و بخش صنعت هماهنگ باشد؛ رويكردها و عملكردهاي جديدي در مديريت و صنعت براي سياستگذاران آموزش عالي مطرح ميشود. افزايش استفاده از سيستمهاي كنترل كيفيت در محيطهاي آموزش عالي تأثيرات اساسي در حوزههاي مديريت آموزش و پژوهش گذاشته است. تركيب سيستمهاي اعتباربخشي و تضمين كيفيت با مفاهيمي چون جهاني شدن، فضاي رقابتي، تحولات صورت گرفته در حوزه فناوري اطلاعات و ظهور جامعه دانشمحور به مؤسسات آموزش عالي ابعاد تازهاي بخشيده[12] و همواره آنها را با چالشهاي جديدي مواجه نموده است. نگراني عمده بسياري از كشورها در اين رابطه، پاسخگويي، كيفيت و كارآيي مؤسسات آموزشعالي ميباشد[15].  

در تعريف سازمان جهاني استاندارد، كيفيت مجموع ويژگيها و خصوصيات يك فرآورده يا خدمت است كه بيانگر توانايي آن در برآوردهكردن خواستههاي بيان شده باشد[16]. تعريفي كه بانكجهاني از كيفيت آموزش ارائه داده در برگيرندهي دو مؤلفه است: محيط يادگيري و عملكرد يادگيرنده[17] و محيطيادگيري كه خود تركيبي از دروندادها و فرآيندهاست و بر عملكرد يادگيرنده تأثير ميگذارد. طبق تعريف شبكه بينالمللي تضمين كيفيت در آموزش عالي، كيفيت عبارت است از انطباق آموزش عالي با استانداردهاي از قبل تعيينشده، رسالت، هدفها و انتظارات[18]. از نظر يونسكو، كيفيت در آموزش عالي مفهومي چندبعدي است كه به وضعيت محلّي، نظام دانشگاهي، شرايط و استانداردهاي نظام آموزشي بستگي زيادي دارد[19]. هاروي و گرين
[20] نيز نظام كنترل كيفيت را دو گونه تعريف ميكنند: 1- كيفيت، همخواني با هدف است. مهمترين هدف دانشگاهها، آموزش و پژوهش است كه در اينباره ميزان دستيابي فراگيران به يادگيري مؤثر و هماهنگ با هدفهاي بيان شده در برنامهريزي، شاخصي براي تضمين كنترل كيفيت است. 2- كيفيت، عامل دگرگوني است. كيفيت آموزش، درك فراگيران از دنياي اطرافشان، شيوههاي بكارگيري دانش براي حل مشكلات دنياي واقعي، درك معلمان از نقششان، كه اكنون در آموزش صرف تبيين شده، و بهطوركلي فرهنگ سازماني را دگرگون ميكند. اين تغييرات متوالي، زماني پذيرفته است كه به اصلاحات بيشتري بيانجامد.  

3- توسعه فرضيهها و مدل مفهومي 

ارزشيابي آموزش عالي عبارت است از فرآيند تعيين، تهيه و گردآوري دادهها و اطلاعات به منظور قضاوت درباره عوامل نظام آموزشي عالي براي تصميمگيري جهت بهبود. تعبيرهاي ارزشيابي و ارزيابي در نظامهاي آموزشي مترادفاند. بنابراين ارزشيابي آموزش عالي ابزاري است كه ميتوان از آن براي تحقق اهداف نظامهاي آموزش عالي استفاده كرد. بهطوركلي از آموزش عالي انتظار ميرود كه پنج وظيفه اصلي را به انجام رساند: ياددهي- يادگيري، تحقيق، دانش- پژوهي(سازماندهي و عصارهكردن دانش موجود)، ادارهي امور دانشگاهي و عرضهي خدمات مورد نياز جامعه[21]. مؤسسههاي آموزش عالي براي تحقق هدفهاي موردنظر و انجام وظايف مورد انتظار، عليالاصول بايد كاركردهاي مديريت آموزش عالي را مورد استفاده قرار دهند. اين كاركردها شامل: 1. برنامهريزي توسعهي آموزش عالي؛ 2. سازماندهي آموزش عالي؛ 3. هدايت و رهبري آموزش عالي؛ 4. ارزشيابي آموزش عالي، هستند[6]. استفاده از ارزشيابي آموزش عالي به مديريت امكان ميدهد تا ضمن افزايش كارايي، از تحقق هدفها اطمينان حاصل كند. 

ارزشيابي يکي از مؤلفههاي مهم فرآيند برنامهريزي درسي است. اگرچه ارزشيابي به عنوان آخرين مرحله برنامهريزي درسي مورد بحث قرار ميگيرد، اما فرآيندي است که قبل از تدوين، ضمن طراحي و اجراي برنامه و نيز پس از اجراي برنامه درسي صورت ميپذيرد. بنابراين مؤلفه ارزشيابي داراي يک نقش محوري و در عين حال تعاملي با ساير مؤلفهها و مراحل برنامهريزي درسي دارد. ارزشيابي برنامه درسي عبارت است از فرآيند بررسي ارزش و شايستگي برنامه درسي؛ بررسي شايستگي هم شامل عناصر و جنبههاي خاص برنامه درسي و هم کل برنامه درسي ميشود. در برنامهريزي درسي با زمينههاي نظير سنجش نيازها، هدفها، محتوا، راهبردهاي اجرايي برنامه درسي و راهبردهاي ارزيابي برنامه درسي سروکار داريم. از اين رو در يک برداشت جامع، ارزيابي برنامه درسي شامل تمام موارد فوق ميشود. منظور از ارزشيابي طراحي برنامه درسي، بررسي كيفيت مجموعهاي از تلاشها براي تدوين برنامههاي درسي و در برگيرندهي تصميماتي است كه به طرح برنامهي درسي منجر ميشود. استفاده از برنامه درسي، به بوتهي عمل گذاشتن برنامه درسي و ارزشيابي نيز به فرآيندهاي بهبود بخشيدن برنامهي درسي مدارس مربوط است. در مقابل، محصولات برنامه درسي بيانگر نتايج و پيآمدهاي حاصل از فرآيند برنامه درسي است كه امكان دارد به بررسي محصولات محدود و كوتاهمدت يا آثار و نتايج بلندمدت(به معناي ويژگيها و خصوصيات فارغالتحصيلان و رضايتمندي استخدامكنندگان از آنها) محدود شود. بنابراين، ارزيابي برنامه درسي ميتواند به عنوان عمليات سيستماتيک خيلي پيچيده شامل جمعآوري داده، مشاهده و تحليل و بالاترين حد قضاوت ارزشي در رابطه با کيفيت برنامهاي که کل يا بيشتر مؤلفههاي آن مورد ارزيابي قرار ميگيرد، در نظر گرفته شود[22].

ارتقاي کيفيت آموزش، هدف متعالي نظامهاي آموزشي است. حساسيت امر آموزش و توجه به فرآيندهاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاهها، ضرورت ارزيابي را که بهبود کيفيت آموزش و در نهايت کارآيي و اثربخشي سيستم آموزشي را به دنبال خواهد داشت، مورد تأکيد قرار ميدهد[23]. منظور از ارزيابي در اينجا، دستزدن به فعاليتي نظامدار براي داوري درباره كوششهاي گذشته، يا كمك به تصميمها در خصوص تحولات آينده نظام دانشگاهي و بهبود وضع آموزش، پژوهش و خدمات عرضه شده به وسيله آن نظام است[24]. با توجه به نقش ارزيابي کيفيت در افزايش دستيابي مؤسسات آموزش عالي به اهداف خويش، اکثر نظامهاي آموزش عالي جهان با توسل به الگوهاي مختلف ارزيابي، تلاش مستمري را در زمينه تعيين و تضمين کيفيت برنامهها و دورههاي آموزشي خويش داشتهاند. يكي از الگوهاي ارزيابي كه در بهبود كيفيت آموزش عالي، در عين داشتن سابقه طولاني، کاربرد بيشتري نيز دارد، الگوي اعتبارسنجي
 ميباشد. اين الگو يکي از روشهاي ارزيابي مؤثر در آموزش عالي ميباشد که تقريباً مقبوليت جهاني يافته و از ابزارهاي مهم براي تضمين و بهبود کيفيت محسوب ميشود[25].

 يونگ
 و همكاران اعتبارسنجي را فرآيندي ميدانند كه طي آن يك مؤسسه آموزشي و يا برنامههاي آن مورد ارزيابي قرار ميگيرد تا مشخص شود که چه اندازه به استانداردها يا معيارهاي از پيش تعيينشده دست يافته است. آدلمن
 نيز اعتبارسنجي را فرآيند كنترل كيفيت و اطمينان در آموزش عالي ميداند كه به منظور حصول اطمينان از احراز حداقل استانداردهاي قابل پذيرش ميباشد و از طريق فرآيند بررسي و تعيين ميزان كيفيت و كارآيي دروني و بيروني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و با استفاده از مؤلفهها و شاخصهاي عملكردي انجام ميشود[25]. بطوركلي، اعتبارسنجي را ميتوان فرايند خودتنظيمي و ارزيابي همگنان بوسيله جامعه دانشگاهي در جهت بهبود و نگهداري کيفيت و يکپارچگي آموزش عالي، احراز شايستگي لازم در راستاي پاسخگويي و کسب اعتماد عمومي و به حداقل رساندن حيطه کنترل خارجي دانست[26].

با توجه به مطالب گفته شده، کاملاً واضح است که در ساختار الگوي فعلي اعتبارسنجي، محوريت يافتن برنامه درسي درآن اولويتي انکارناپذير ميباشد. براي تحقق اين امر، نيازمند توجه به سيستمي ميباشد که در عين توجه به جامعيت برنامه درسي، محوريت آن را به رسميت بشناسد و همچنين عناصر و فرآيندهاي ديگر دانشگاهي را تحت لواي برنامه درسي قرار دهد. همچنين، نيازمند تغيير، ترکيب و تلفيق شاخصها و استانداردهاي اعتبارسنجي مؤسسهاي و برنامهاي ميباشد. چنانکه اخيراً نيز، شاخصهاي ارزيابي نتايج يادگيري دانشجويان با استانداردهاي اعتبارسنجي مؤسسهاي ترکيب شدهاند. الگوي ارائه شده در شكل شماره(1) چنين نويدي را ميدهد. 



شكل شماره(1): مدل اعتبارسنجي با محوريت برنامه درسي[27]

اين الگو طبق رويکرد سيستماتيک ارزيابي برنامه درسي در دو بعد کلي قابل استفاده است. يک بعد آن که شامل هدف، محتوا، راهبردهاي اجرايي(ياددهي- يادگيري و مديريتي) و راهبردهاي نظارت و ارزيابي برنامه درسي است. اين بعد هريک از اين مراحل و عناصر برنامه درسي را از لحاظ علمي و اصولي بودن آن طبق نظريات و مباحث برنامهريزي درسي مورد ارزيابي قرار ميدهد. اين بعد به عنوان چراغ راهنما و محوريترين بعد اين الگو بوده و ساختار و شاکله برنامه درسي را مشخص مينمايد. بعد ديگر که با توجه به بعد اولي تنظيم ميشود، در قالب درونداد، فرآيند، نتايج(محصول، برونداد، پيامد) مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد ارزيابي اين دو بعد بايد گفت که اين دو بعد در تمامي مراحل تداخل نزديکي باهم دارند و تأثير متقابلي بر روي هم ميگذارند. درکل براي اين الگو از روشهاي متنوعي ميتوان بهره جست. نظرسنجي از ذينفعان آموزش عالي، رجوع به نظر متخصصان، رجوع به مدارک و اسناد، مطالعه ميداني مخصوصاً در رابطه با دروندادهاي برنامه درسي(از قبيل نسبت بين دانشجو و استاد، نوع و کيفيت منابع و تجهيزات آموزشي و پژوهشي، نوع مدرک اساتيد، سطح و رتبه علمي دانشجويان ورودي و...) برونداد(تعداد مقالات و کتابها يا طرحهاي پژوهشي، ميزان خدمات ارائه شده). 

در اين پژوهش با توجه به موضوع آن، به راهبردهاي نظارت و ارشزيابي در قالب محصول برنامه درسي(گزارشهاي پيشرفت تحصيلي) پرداخته شده است. بر اين اساس شاخصهاي مورد استفاده در اين الگو بدين شرح ميباشد: بررسي ميزان تأکيد راهبردهاي ارزشيابي بر آگاهسازي دانشجويان و اساتيد از هدف و فلسفه نظام ارزشيابي؛ بررسي ميزان تأکيد راهبردهاي ارزشيابي از عملکرد دانشجويان بر تشخيص نقاط ضعف دانشجويان و سعي در اصلاح آنها؛ بررسي ميزان انطباق روشهاي ارزشيابي با هدفهاي برنامه درسي با تأکید بر بهبود و ارتقای سطح کیفی فرآیند یاددهی- یادگیری؛ بررسي ميزان رعايت تعادل بين ارزشيابي هنجاري و ملاکي در کلاس؛ بررسي ميزان استفاده از راهبردهاي متنوع ارزشيابي؛ بررسي ميزان پايايي و روايي ابزارهاي اندازهگيري؛ بررسي ميزان بازخودهاي ارائه شده جهت اصلاح نقاط ضعف يادگيري و... . لذا پژوهش حاضر در صدد اين است که آسيبشناسي و ارزيابي جامعي را از کیفیت راهبردهاي نظارت و ارزشيابي برنامههای درسی رشته برنامهريزي درسي مقطع كارشناسيارشد منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامي در سالتحصيلي 92-91 در تأمين نيازها و انتظارات اساتيد و دانشجويان با هدف بهبود و ارتقای سطح کیفی فرآیند یاددهی- یادگیری انجام داده و با ارائه نتايج اين پژوهش براي دستاندركاران امر برنامهريزي درسي و مسئولين آموزش عالي، بتواند گامهايي هرچند کوتاه در اصلاح و بهبود برنامهها، افزايش کيفيت آنها و در نتيجه مرتبط نمودن برنامهها با انتظارات ذينفعان آموزشعالي و تحقق هدفهاي توسعه پايدار کشور، بالاخص هدفهاي برنامه چشمانداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران برداشته باشد. 

4- ابزار و روش 

پژوهش از نوع توصيفي- پيمايشي است. جامعه آماری شامل اساتید، 17 نفر بوده که تمامي آنها مرد ميباشند. جامعه آماری دانشجويان رشتهي برنامهريزي درسي مقطع كارشناسيارشد بالاتر از ترم 2 منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامي نیز بالغ بر 177 نفر بود که 86 نفر از آنها، زن و 91 نفر ديگر مرد ميباشند. براي نمونهگيري اساتيد، روش سرشماري و برای نمونهگیری دانشجويان، از شیوه نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم و به تعداد 121 نفر استفاده شده است. به منظور ارزيابي مؤلفههاي اساسي پژوهش از پرسشنامه محققساخته مبتنی بر مقياس پنج درجهاي ليکرت استفاده گرديده است. از دانشجویان و اساتید خواسته شد تا نظر خود را راجع به هر سئوال بر مبناي مقياس پنج درجهاي ليکرت مشخص نمايند. مقولهي راهبردهاي نظارت و ارزشيابي برنامه درسي با 10 سئوال اندازهگیری شده است. براي برآورد روايي پرسشنامه از روايي محتوايي و صوري استفاده شده است. پايايي حيطه راهبردهاي نظارت و ارزشيابي برنامه درسي از طریق اجرای آزمایشی و محاسبه آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. براي تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار آمارSPSS))
 در دو سطح توصيفي و استنباطي استفاده شد.   

5- تحليل دادهها 

راهبردهاي نظارت و ارزيابي برنامههاي درسي رشته برنامهريزي درسي مقطع كارشناسيارشد تا چه حد توانسته نيازها و انتظارات اساتيد و دانشجويان را برآورده سازد؟  

با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها براي مقايسه ميانگين تأمين نيازها و انتظارات دانشجويان و اساتيد توسط راهبردهاي نظارت و ارزيابي برنامه درسي رشته برنامهريزي درسي مقطع كارشناسيارشد با سطح متوسط(3) از آزمون t يك نمونهاي(One-Sample Test) استفاده شده است.   

جدول شماره(1): فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري اساتيد و دانشجويان در رابطه با تأمين نيازها و انتظارات آنها

توسط راهبردهاي نظارت و ارزشيابي برنامه درسي با تأکید بر ارتقای سطح کیفی فرآیند یاددهی- یادگیری

		گويهها

		فراواني

		ميانگين



		

		گروه

		خيلي زياد

		زياد

		تاحدي

		کم

		خيلي کم

		



		1. آگاهسازي دانشجويان و اساتيد از هدف و فلسفه نظام ارزشيابي با تأکید بر بهبود و ارتقای سطح کیفی فرآیند یاددهی- یادگیری

		اساتيد

		0

		1

		12

		3

		1

		76/2



		1- 

		دانشجويان

		8

		34

		54

		22

		3

		18/3



		2. وجود ساختاري دائمي در دانشگاه به منظور استمرار بخشيدن به ارزيابي برنامههاي درسي

		اساتيد

		0

		3

		8

		5

		1

		76/2



		2- 

		دانشجويان

		1

		36

		55

		22

		7

		02/3



		3 وجود ساز وكاري براي آگاهي از نيازها و انتظارات كارفرمايان در جهت آگاهي از نقاط ضعف و قوت برنامههاي درسي   

		اساتيد

		0

		2

		7

		6

		2

		53/2



		3- 

		دانشجويان

		6

		24

		54

		28

		9

		92/2



		4. وجود ساز وكاري براي آگاهي از نيازها و انتظارات دانشجويان در جهت آگاهي از نقاط ضعف و قوت برنامههاي درسي

		اساتيد

		0

		2

		8

		5

		2

		59/2



		4- 

		دانشجويان

		6

		18

		57

		31

		9

		84/2



		5. تأكيد راهبردهاي ارزشيابي بر ايجاد انگيزه و به تبع آن، تأثير مثبت در يادگيري و تشخيص و اصلاح نقاط ضعف دانشجويان

		اساتيد

		2

		2

		6

		5

		2

		82/2



		5- 

		دانشجويان

		4

		25

		55

		27

		10

		88/2



		6. تأكيد راهبردهاي ارزشيابي از عملكرد دانشجويان بر پايايي روشهاي ارزشيابي(ثبات نمرهگذاري)

		اساتيد

		0

		2

		9

		4

		2

		65/2



		

		دانشجويان

		3

		39

		49

		21

		9

		05/3



		7. تأكيد راهبردهاي ارزشيابي بر ايجاد ساز وكاري صحيح و عادلانه و استفاده از ارزشيابي مستمر و اكتفا نكردن بر ارزشيابي پايان ترم

		اساتيد

		0

		4

		7

		3

		3

		71/2



		

		دانشجويان

		2

		31

		52

		26

		10

		91/2



		8. تأكيد راهبردهاي ارزشيابي بر رعايت حدود و تعادل بين ارزشيابي هنجاري(مقايسه بين دانشجويان) و ملاكي

		اساتيد

		1

		1

		9

		5

		1

		76/2



		8- 

		دانشجويان

		5

		23

		61

		27

		5

		97/2



		9. تأكيد راهبردهاي ارزشيابي بر استفاده از روشهاي متنوع و متعدد ارزشيابي مانند: مجموعه كار، نوشتن مقاله، كوئيز، ارائه سمينار

		اساتيد

		0

		5

		7

		4

		1

		94/2



		9- 

		دانشجويان

		7

		24

		64

		20

		6

		05/3



		10. تأكيد راهبردهاي ارزشيابي بر تشويق دانشجويان جهت ارزيابي از عملكرد خود(خودارزيابي) 

		اساتيد

		0

		2

		9

		3

		3

		59/2



		

		دانشجويان

		5

		22

		60

		23

		11

		89/2





دادههاي جدول(1) حکايت از آن دارد که اکثر پاسخهاي اساتيد و دانشجويان حول محور سه گزينه زياد، تاحدي و کم ميباشد. بهطوري که ميانگين حاصل در گروه اساتيد در تمامي سئوالها كوچكتر از سطح متوسط(3) بوده و در گروه دانشجويان بجز سئوالهاي 1، 2، 6 و9 كوچكتر از سطح متوسط(3) ميباشد. بيشترين ميانگين در گروه اساتيد مربوط به سئوال 9 و کمترين حد ميانگين مربوط به سئوالهاي 4، 6 و10 ميباشد. همچنين بيشترين ميانگين در گروه دانشجويان مربوط به سئوالهاي 1، 6 و9 و کمترين ميانگين مربوط به سئوالهاي4 و5 است. 

جدول شماره(2): مقادير ميانگين و انحراف معيار ميزان تأمين نيازها و انتظارات اساتيد و دانشجويان 

توسط راهبردهاي نظارت و ارزشيابي برنامه درسي 

		گروه

		ميانگين

		انحراف معيار

		تعداد



		اساتيد

		71/2

		79/0

		17



		دانشجويان

		97/2

		65/0

		121





جدول شماره(3): نتايج آزمون t تک متغيره، ميانگين تأمين نيازها و انتظارات اساتيد و دانشجويان  

توسط راهبردهاي نظارت و ارزشيابي برنامه درسي با سطح متوسط(3) 

		Test Value = 3

		



		t

		df


(درجه آزادي)

		Sig.(2-tailed)


سطح معنيداري

		اختلاف ميانگين

		تفاوت در فاصله اطمینان 95 درصد 

		گروه



		

		

		

		

		پايين

		بالا

		



		500/1-

		16

		153/0

		28824/0-

		6955/0-

		1190/0

		اساتيد



		487/0-

		120

		627/0

		02893/0-

		1466/0-

		0887/0

		دانشجويان





تجزيه و تحليل يافتهها بر اساس جدول(2) نشان ميدهد که ميانگين نمره راهبردهاي نظارت و ارزشيابي برنامه درسي در رابطه با اساتيد 71/2 با انحراف معيار 79/0 ميباشد. مطابق جدول(3) نتايج آزمون t تک متغيره، مقايسه ميانگين نمره پاسخها با ميانگين فرضي(3)، نشان داد سطح معناداري t مشاهده شده براي اساتيد(153/0) بالاتر از 05/0 ميباشد. بنابراين تفاوت ميانگين گروه اساتيد با ميانگين فرضي، معنادار نيست و راهبردهاي نظارت و ارزشيابي برنامه درسي در حد متوسط توانسته نيازها و انتظارات اساتيد را برآورده نمايد. ميانگين نمرهها در مورد دانشجويان 97/2 با انحراف معيار 65/0 ميباشد. در اين مورد مقايسه ميانگين نمره پاسخها با ميانگين فرضي(3)، نشان داد سطح معناداري t مشاهده شده برای دانشجویان(627/0) بالاتر از 05/0 است. لذا تفاوت ميانگين دانشجويان با ميانگين فرضي، معنادار نميباشد. در نتيجه راهبردهاي نظارت و ارزشيابي برنامه درسي در حد متوسط توانسته نيازها و انتظارات اساتيد را برآورده نمايد.

6- نتیجهگیری 

كيفيتبخشي به آموزش عالي از طريق ارتقاي كيفي راهبردهاي نظارت و ارزشيابي برنامههاي درسي، به عنوان يكي از شاخصهاي مهم و مؤثر در آموزش عالي، امري ضروري است و دستيابي به آموزش مطلوب و باکیفیت يکي از مباحث حاد عصر حاضر میباشد؛ چرا که هم اکنون آموزش عالي کشور در بعد راهبردهاي نظارت و ارزشيابي برنامه درسي دستخوش چالشهاي متعددي شده است. مشکلاتي از قبيل نبود سازوکاري مناسب جهت آگاهي از نيازها و انتظارت کارفرمايان، فارغالتحصيلان و دانشجويان؛ استفاده محدود از روشهاي متنوع و متعدد ارزيابي از عملکرد دانشجويان و تأکيد افراطي بر امتحانات و ارزشيابيهاي نتيجهمدار و تراکمي؛ کمتوجهي به ارزشيابيهاي تکويني و فرآيندي، ارائه بازخوردهاي ناکافي و ناقص در مورد يادگيري دانشجويان بطوري که امکان اصلاح و بهبود يادگيري ناچيز ميباشد؛ فقر دانش تخصصي اساتيد در زمينه ارزشيابي اصولي و فرآيندمدار از آموختهها؛ آگاهي کم از نوآوريها و تجارب جهاني در قلمرو بهبود کيفيت راهبردهاي نظارت و ارزشيابي و در صورت اطلاع، عدم اجراي آن به دلايل مختلف از جمله مشکلات ساختاري و مقاومت مسئولين و قوانين دست و پاگير و فقدان انگيزه کافي و تغيير نگرش اصولي در مورد اصلاحات آموزشي. 

 بايد اذعان داشت که راهبردهاي فعلي نظارت و ارزشيابي در راستاي رفع چالشهاي فوق، همچنين محققساختن هدفها، رسالتها و رويکردهاي نوين آموزش عالي از کارآيي چنداني برخوردار نيست و چنانکه راهکار مناسبي براي آن ارائه نشود، به عنوان عاملي، تهديدکننده کيفيت آموزش عالي محسوب ميشود. از طرفي پارادايمهاي جديد ارزيابي، توجه مؤسسات آموزش عالي را به برنامه درسي و محوريت آن قرار دادهاند. البته اين به آن معنا نيست که ابعاد ديگر مورد توجه قرار نگيرد، بلکه مفهوم ضمني آن اين است که تمامي فعاليتها و عملکردهاي آموزش عالي در راستاي برآوردن نيازها و انتظارات ذينفعان آموزش عالي در لواي برنامه درسي قرار گيرد. چنانچه با ژرفنگري نيز تمامي عناصر نظام دانشگاهي را از قبيل مديريت، نظارت و ارزشيابي مورد بررسي قرار دهيم، مشخص ميشود که عملکرد همه آنها ارتباط تنگاتنگي با بهبود برنامه درسي دارد و اصولاً براي اجراي بهتر برنامهدرسي در دانشگاه موجوديت و حضور يافتهاند. 

نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش دلوان استيل[28] در اين مورد که شاخصهاي نظارت و ارزشيابي در ارزيابي نتايج برنامه درسي از قابليت چنداني در رابطه با ميزان دسترسي به هدفها و اينکه شاخصهاي فعلي نقش چنداني در ارتقاي برنامه درسي ندارند؛ با نتايج پژوهش گروه مطالعات تطبيقي و نوآوري سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي[29] و ساندرز[26] در رابطه با نبود سيستم مناسب نظارت و ارزشيابي برنامههاي درسي؛ و اينکه سيستم نظارتي در راستاي ايفاي نقش خود و تصميمگيريهاي منطقي و درست بايستي ارزيابي جامعي را از همه عناصر و ابعاد برنامه اعم از اهداف، محتوا، روش آموزش و ارزشيابي و با استفاده از روشهاي علمي انجام دهد؛ لزوم توجه به بازخورد داخلي، سازماني و ذينفعان خارجي در برنامهريزي درسي؛ با نتايج نکورن سمپ و امورن ويچ[12] در استفاده از روشهاي عيني مثل پرسشنامه براي ارزشيابي برنامهها و فرآيند ياددهي- يادگيري و در دست داشتن اطلاعات مفيد براي ارتقاي کيفيت برنامهها، ولي در عوض عدم استفاده بهينه از اطلاعات ارزيابي به دليل برخي موانع و محدوديتهاي سازماني مانند مسائل مالي، استخدامي و کمبود منابع؛ لزوم سياستهاي حمايتي در مورد فعاليتهاي ارزيابي، ارتقاي دانش، مهارت و نگرش اساتيد نسبت به روشهاي ارزشيابي و علميکردن فرآيند برنامهريزي در جهت ارتقاي کيفيت برنامههاي درسي؛ با نتايج باقري[30] و ساندرز[26] در لزوم استفاده از راهبردهايارزشيابي مؤثر براي تعيين نتايج يادگيري دانشجويان، همخوان ميباشد. 

نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش حسيني[12] مبني بر عدم تأمين نيازها و انتظارات اساتيد و دانشجويان توسط راهبردهاي ارزشيابي از برنامه درسي؛ با نتايج نکورن سمپ و امورن ويچ[12] در رابطه با نبود خطمشي و سياستهاي کارا در مورد ارزيابي برنامه درسي، عدم استفاده از منابع اطلاعاتي بيروني مانند توجه به نيازهاي بازارکار، کارفرمايان و فارغالتحصيلان جهت ارزيابي برنامههاي درسي، ناهمخوان مي باشد. 

در مورد راهبردهای نظارت و ارزشيابي برنامههاي درسي، رعايت هر يك از موارد زير يك ضرورت محسوب ميشود: تدوين نظام جامع نظارت و ارزيابي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و فناوري کشور در راستاي جلوگيري از موازيکاريها و دوبارهکاري در اين فرآيندها؛ لزوم ايجاد مرکزي براي ارزيابي جامع برنامههاي درسي و ايجاد کميتههاي برنامهدرسي در دانشکدهها و در سطح گروهها با استفاده از روشهاي جديد ارزيابي؛ اصلاح و تکميل نظام ارتقا و ترفيع هيئت علمي و ارزشگذاري فعاليتهاي تحقيقاتي بهگونهاي که دانشگاهها متضمن ارتقاي صنعت و توسعه پايدار در کشور باشند؛ لزوم استفاده از روشهاي نوين ارزيابي از عملکرد دانشجويان در حيطه آموزشي از قبيل خودارزيابي، ارزيابي همتايان، کارپوشه و عملکرد پژوهشي دانشجويان؛ اصلاح نظام نمرهگذاري ارزشيابيها و سوقدادن آن به طرف ارزشيابي توصيفي؛ لزوم استفاده از روشهاي متنوع ارزشيابي مانند ارزشيابي تشخيصي، تکويني و پاياني و دادن آگاهيهاي لازم از فرآيند ياددهي- يادگيري به دانشجويان در جهت اصلاح نقاط ضعف خود؛ اصلاح روشهاي ارزيابي از عملکرد اساتيد و لزوم توجه به عملکرد همه جانبه اساتيد(آموزشي، پژوهشي و ارائه خدمات).   
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