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 3رسول آزاد–2سيد محمد سيدكالن -1ليال عياري
انجام اين تحقيق، ارزيابي از كيفيت هدف اصلي از  :چكيده

ي مناطق محروم با رويكردي ها هبرنامه درسي موجود در دانشگا
انتقادي بوده است كه در اين تحقيق، كيفيت برنامه درسي به 

. ر گرفته شده استظمعناي حداقل حد مطلوبيت در اين مناطق در ن
 ها اهدانشگ ابعاد مورد بررسي براي ارزيابي كيفيت برنامه درسي

يادگيري  - ها، محتوا و فرايند ياددهي مديريت برنامه درسي، هدف
تحليلي از نوع  -اين مطالعه توصيفي. ر گرفته شده استظدر ن
جامعه آماري اين . دشانجام  1391-92ي در سال تحصيلي شپيماي

 جويانشو دان) د و باالترشناسي ارشكار( تحقيق را كليه مدرسان
ي آزاد اسالمي، پيام نور و ها هگاشدان) اسينشمقاطع كارداني و كار(

كيل مي دهند كه از بين آنها به ترتيب شكاربردي ت-جامع علمي 
رسنجي به ظده بودند، نشنفر به صورت تصادفي انتخاب  143و  76

 تيفيكجويان از شان دادند كه مدرسان و دانشن ها هيافت. عمل آمد
اند و مدرسان  تهشندارضايت كافي  ها هدانشگادر اين  يدرس برنامه

را ملزوم به  ها هدانشگادن كيفيت برنامه درسي در اين شنيز محقق 
از بين  .دندشعالي  شهاي آموز تغيير و بازنگري در سياست گذاري

ها نيز، به ترتيب فرايند  گاهشابعاد مورد ارزيابي كيفيت در اين دان
نيازمند ها  يادگيري، مديريت برنامه درسي، محتوا و هدف -ياددهي

هاي اين  امكانات، كتابخانه ظتغيير جدي بودند به طوري كه از لحا
ها و وسايل كمك  جو و استاد، فضاي كالسشمراكز، تناسب دان

  .اند ي كامالً محرز بودهشآموز
ي، آموزش عالي، مناطق محروم، درس برنامه تيفيك :كلمات كليدي

  يانتقاد يكرديرو مديريت برنامه درسي،
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Abstract: This paper aims to examine the 
Quality of universities’ curriculum by 
critical approach. In this research, the 
Quality of curriculum has been considered 
in minimum optimality in these regions. 
This research is descriptive, analytical and 
survey conducted. The statistical 
population consists of all professors and 
students at Islamic Azad, Payem Noor, 
Scientific and Applied Universities that 76 
and 143 individuals were chosen randomly 
.The results showed that the professors and 
students were dissatisfied about the 
universities’ curriculum and the professor 
considered substantiation of curriculum in 
these universities by change and review of 
the higher education’s policy makings. 
Among Quality examination dimensions in 
these universities, teaching and learning 
process, curriculum management, content 
and goals required significant changes so 
that from equipment and library of these 
centers, fitness of the professors and 
students, classroom atmosphere and 
educational materials perspectives the 
problem was clear. 
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  مقدمه

امروزه، شعار اكثر مؤسسات آموزش عالي در جهان از كيفيت باالي آنها در ارائه خدمات 
گردد به طوري كه در اين امر از يكديگر سبقت  لمداد ميآموزشي تحت برنامه درسي اثربخش ق

با اينكه رسالت آموزش عالي . نمايند المللي كسب مي بين) brand(گرفته و براي خود نام و نشان
در عصر جديد نسبت به گذشته تغيير كرده است و دانشگاه در اين عصر، بايد افرادي را پرورش 

توانايي حلِ مسائل جامعه با تغييرات سريع فناورانه،  دهد كه به جاي حفظ و ذخيره اطالعات،
هاي  رغم اهميت برنامه متأسفانه به). Maggie & Miguel, 2004(صنعتي و اجتماعي باشد

درسي در مؤسسات آموزش عالي، ميزان توجه به كيفيت كافي نيست و حتي تالش و همت الزم 
گذران آموزش  ريزان و سياست ر كار برنامهبراي بررسي، ارزشيابي، اصالح و تغيير آن در دستو

توجه به  و اين مشكل؛ يعني عدم). 3: 1386فتحي واجارگاه و شفيعي، (گيرد عالي قرار نمي
هاي مناطق محروم در كشور ما دوچندان شده است؛  هاي درسي در دانشگاه كيفيت برنامه

با اين . كنند ظهار نگراني ميها و حتي نخبگان كشور از اين جهت ا طوري كه جوامع، خانواده به
مردان نيز  ها و مؤسسات آموزش عالي، اين نگراني در دولت همه، در كنار افزايش بودجه دانشگاه

  .در حال فزوني است
با وجود اين، كيفيت عملكرد مؤسسات آموزش عالي، بيشتر حول سه محور اصلي متمركز 

، و )كرد با توجه به منابع رستي هزينهد(ريزي و سازماندهي مناسب، كارآيي برنامه: شده است
با اين اوصاف، ). 1386فتحي واجارگاه و شفيعي، (اثربخشي الزم به لحاظ خروجي اين مؤسسات

هاي صنعتي و به تبع  سال اخير، ابتدا در فعاليت 50كيفيت نيز از جمله مفاهيمي است كه در 
مورد توجه و گسترش يافته  هاي آموزشي بيش از پيش هاي اخير در نظام اين امر در سال

اما، شواهد حاكي از آن است كه در برخي از مؤسسات آموزشي توجه الزم ). 1388بازرگان، (است
 يبرا نهيزم كننده فراهم و اطالعات دهنده انتقال عنوانه ب يدرس يها برنامه گردد و به اين امر نمي

با اين تفاسير،  .گرفته است الزم را به خود تياهم دانش، ساختن و ها مهارت كسب و رشد
سرمد (دهد يم ليتشك را يعال آموزش غالب بحثامروزه  را، تيفيك به توجههاي موجود  نارسايي

نامه  ها و مطالعات انجام شده در خصوص كم و كيف اجراي آئين و بررسي .)1376و وزيري، 
لي داراي هيأت مميزه ها و مؤسسات آموزش عا ريزي درسي به دانشگاه واگذاري اختيارات برنامه

، 1392فتحي واجارگاه، ( ي اجراي آن از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست دهد كه نحوه نشان مي
هاي درسي و عملكرد مؤسسات آموزش عالي به  بنابر اين مالحظات، ارزشيابي از برنامه). 64ص 

ي اين گردد چراكه گستردگي كم العاده آن بيش از گذشته احساس مي لحاظ اهميت فوق
  .گردد مؤسسات در حال حاضر دليل بر كيفيت پايين عملكرد اين مؤسسات نمي
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 و تهيه تعيين، فرآيند از عبارت است كيفيت ميزان تعيين منظور به عالي آموزش در ارزشيابي
 براي كه نظام، در موجود عوامل عملكرد ميزان متفاوت، درباره هدف با اطالعات گردآوري

پازارگادي و آزادي (شود مي انجام ياددهي و يادگيري فرآيند بهبود جهت گيري در تصميم
ايي بيشتر ي هاست با هدف هاي آموزش عالي سال و ارزشيابي از كيفيت نظام). 1389احمدآبادي، 

هاي اين مؤسسات با  حول محورهاي پاسخگو بودن مؤسسات آموزش عالي و ميزان تطابق فعاليت
يكي از استانداردهاي از قبل ). 1388بازرگان، (باشد ه ميشد استانداردهاي از قبل تعيين

ها اين  باشد كه در تمامي دانشگاه شده مؤسسات آموزش عالي مديريت برنامه درسي مي تعيين
شود؛ اينكه سازماندهي  هاي مختلف تحصيلي سپرده مي وظيفه مهم بر عهده مدير گروه رشته

؛ و استاندارد ... هاي كالس با منابع تدريس و  درس، فهرست رؤوس مطالب، زمان كالس و ويژگي
ها است؛ اينكه تا چه اندازه اهداف  ها و اهداف برنامه درسي دانشگاه ديگري كه مدنظر است غايت

استاندارد ديگر، . درسي رعايت شده است شده در فرايند برنامهو از پيش تعيين) استانداردها(فوق
معيارهاي (هاي مربوط به درس و اداره كالس مشي خط باشد كه تدوين محتواي برنامه درسي مي

گيرد و در نهايت استاندارد فرايند  را در بر مي) هاي درسي و سازماندهي درس انتخاب كتاب
آل توأم  شود به يك فرايند در قالب برنامه ايده يادگيري است كه مربوط مي -هاي ياددهي فعاليت

هاي آموزشي و  گيري نتايج يادگيري، انتخاب رسانه سازي اهداف درس و اندازه شفاف(با واقعيت
  ). 1386نصر و همكاران، ...) (ارزشيابي مواد آموزشي و 
گيرد،  يادگيري، اغلب به طور مجزا از برنامه درسي مورد بحث قرار مي –فرايندهاي ياددهي 

دگيري هاي تدريس و يادگيري ممكن است نتايج يا طور عقالني، انتخاب روش در حالي كه به
ها اكثر اوقات تدريس از طريق روش سخنراني  متأسفانه در دانشگاه. خاصي را به ما ديكته كند

ها تمايل به تدريس تفكر مؤثر در  گيرد؛ در حالي كه در همان زمان دانشكده صورت مي
آيد، هدف  تر به دست مي دانشجويان را به عنوان فرايندي كه از طريق فنون يادگيري فعال آسان

همچنين كتب و مباحث برنامه درسي بندرت ). 28، ص 1392فتحي واجارگاه، (پندارند د ميخو
مسائل مرتبط با مواد درسي مثل كتب درسي و وسايل صوتي و تصويري يا امكاناتي مثل 

هاي  كه هنوز برنامه در حالي. گيرند هاي علمي ديگر را در نظر مي ها و موقعيت ها، آزمايشگاه كالس
شوند و بعضي اوقات به عنوان  شي اغلب از طريق اين منابع و كتب سازماندهي ميواقعي آموز

  .شود ها ياد مي منابع اوليه يك برنامه علمي از آن
هاي مختلفي  ها، ديدگاه رغم استاندارد فوق در كيفيت بخشي به برنامه درسي در دانشگاه علي

درسي  كيفيت برنامه ) 1380(زرگاندرسي وجود دارد كه براي مثال با در خصوص كيفيت برنامه 
را از ميان عوامل درونداد نظام آموزشي سه عامل يادگيرنده، مدرس و برنامه درسي را بسيار مهم 

بنا بر اين . داند كه ارزيابي هر كدام از آنها در روند بهبود كيفيت آموزشي تأثير بسزايي دارند مي
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نصر و . اي است العاده داراي اهميت فوقديدگاه، كيفيت عملكرد استاد به عنوان يك مدرس 
نيز به سه رويكرد توانمندسازي هيأت علمي، ارتقاي كيفي آموزش، و ) 1386(همكاران وي

ها را نسبت به دو  سازماني اشاره نموده است و به داليلي ارتقاي كيفي آموزش در دانشگاه توسعه
ستردگي امر هر دو رويكرد ديگر را نيز رويكرد ديگر در اولويت قرار داده است؛ چراكه به لحاظ گ

هاي ارتقاي كيفيت آموزش بر  ايشان اقداماتي را براي تضمين موفقيت برنامه. گيرد دربر مي
در  -1: طور مثال گردد؛ به شمرده است كه در اكثر مؤسسات آموزشي مناطق محروم رعايت نمي

ي و اطالع رساني به وجود سيستم ارتباط -2دسترس بودن فضاها و امكانات آموزشي، 
نصر و (تعداد بهينه مواد آموزشي مورد نياز درس -4سيستم حمايتي مطلوب، و  -3دانشجويان، 

هاي فوق، بررسي ادبيات موجود در اين خصوص  عالوه بر ديدگاه). 156، ص 1386همكاران، 
ژوهش كه بنابراين در ذيل به بررسي پيشينه عملي پ. ها و نظرها است بازنماي تعدد ديدگاه

ها را دربر گرفته  هاي ارزشيابي از كيفيت برنامه درسي دانشگاه بيشترين ارتباط را با تعيين مالك
  .باشد پرداخته شده است

Joans strak & et al)1993 (ها و مراكز  در پژوهشي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه
د ارزيابي قرار داده كه هاي كوچك خصوصي مور آموزش عالي را درباره برنامه درسي در كالج

هاي  هاي تحصيلي عضو هيأت علمي، ويژگي ها نشان داده است كه رشته نتايج تحقيق آن
ها، اهداف برنامه، بودجه دانشگاه، گرايشات تحقيق در رشته  دانشجويان، حجمِ كار، تمايالت آن

، اهداف تحصيلي، اعتقادات و باورهاي عضو هيأت علمي درباره آموزش و يادگيري دانشجو
دانشجو، اندازه كالس، موقعيت مكاني و محتواي كتب از جمله عواملي هستند كه اعضاي هيأت 

فتحي واجارگاه، : به نقل از(دهند درسي تحت تأثير قرار مي ريزي برنامه علمي را در فرايند طرح
1392.(  

Lozano & Young)2013 (تحت ها  هاي درسي دانشگاه نيز، در بررسي اعتبار برنامه
ها پرداخته است و نتايج آنها حاكي از  اي به بررسي تأثير تعداد دانشجويان و اعتبار رشته مطالعه

نام شده در كالس درس  با  از جمله تعداد دانشجويان ثبت( هاي درسي آن است كه ارزيابي برنامه
هي شوند كه اين هاي دانشگا ها و برنامه تواند كمك به درك بهتر در آن دوره مي) ها اعتبار رشته

  .تواند در تعيين اعتباربخشي به دانشگاه و جوامع مؤثر واقع شود مسئله نيز مي
هاي درسي با  ها و جزوه در پژوهشي گزارش داده است كه محتواي كتاب) 1376(عسگريان

هاي دولتي تهران از لحاظ امكانات و  نيازهاي تحصيلي دانشجويان تناسب ندارد و دانشگاه
داد، فرايند و  ها را از نظر درون باشند و در نهايت وضعيت دانشگاه زشي ضعيف ميتجهيزات آمو

  ).1392فتحي واجارگاه، : به نقل از(داد مطلوب ندانسته است برون
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Dello-Iacovo)2009 (درسي و كيفيت آموزش  در يك بررسي مروري به اصالحات برنامه
نوآورانه در تعدادي از مدارس را ذكر و پرورش در كشور چين پرداخته است و فشار اصالحات 

درسي با كيفيت پايين را گزارش نموده است و   تر از اجراي برنامه كرده و در مقياس وسيع
مشكالت ناشي از كيفيت پايين را عدم منابع كافي، ابهام و تضاد در اجرا و مقاومت محافظه كارانه 

  . مدت هشدار داده است مديران دانسته است و عواقب اين مشكالت را در طوالني
هاي درسي و  در پژوهشي تحت عنوان بررسي برنامه) Jing wang )1994همچنين 

است   ها در آموزش عالي چين بدين نتايج دست يافته گيري نسبت به آن چگونگي تصميم
هاي درسي با  هاي درسي در آموزش عالي چين شامل عدم تطابق برنامه مشكالت اساسي برنامه

فتحي : به نقل از(باشد آموختگان از مطالعات خود مي شغلي و عدم رضايت دانشهاي فرصت
 در را كه جينتا بر يمبتن كرديرو) 2014( Maureenدر تحقيقي ديگر، ). 1392واجارگاه، 

ي مورد بررسي قرار داده است تأكيد بر آن داشته عال آموزش يدرس برنامه بهبود و تيفيك يابيارز
ود برنامه درسي و آموزش بايد رويكرد مبتني بر نتايج بر اساس استانداردها كه براي طراحي و بهب

شناسايي شود و در طول اجراي برنامه درسي و طراحي آموزشي جهت كيفيت بخشي به آن بايد 
  .نهايت نظارت و ارزيابي الزم صورت پذيرد

اه بدين نتايج نيز در يك ارزيابي از كيفيت برنامه درسي در دانشگ) 1393(قادري و شكاري
دست يافته است كيفيت كلي برنامه درسي دوره كارشناسي رشته علوم تربيتي از ديدگاه اعضاي 

هاي ارزيابي اهداف، محتوا،  مالك. هيأت علمي و دانشجويان، در حد نسبتاً مطلوب بوده است
از نظر هاي پژوهشي و فضاي آموزشي،  هاي پژوهشي، مواد و وسايل، وضعيت گروه وضعيت فعاليت

اعضاي هيأت علمي زمان در نظر . اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در سطح نسبتاً مطلوبي است
از نظر اعضاي هيأت . گرفته شده را مطلوب، ولي دانشجويان معتقدند كه در سطح نامطلوبي است

علمي روش تدريس و وضعيت ارزشيابي؛ مطلوب گزارش شده در حالي كه دانشجويان معتقدند 
  .سطح نسبتاً مطلوبي قرار دارد كه در

ها و  ي فوق در خصوص كيفيت برنامه درسي دانشگاهها هبنا بر پژوهش انجام يافته و ديدگا
ريزان آموزش عالي در كشورها محسوب  مؤسسات آموزش عالي كه بيشتر مورد توجه برنامه

ي با هدف تعيين ا يابي به اين هدف، محقق بر آن شد تا با انجام مطالعه گردد، جهت دست مي
با ) استان اردبيل(هاي مناطق محروم درسي دانشگاه ي جهت ارزشيابي از كيفيت برنامههاي شاخص

لذا منظور از كيفيت برنامه درسي در اين پژوهش مجموعه . رويكرد انتقادي به اين مسئله بنگردد
يادگيري  -هاي ياددهي هايي چون؛ مديريت برنامه درسي، اهداف، محتوا و فعاليت مالك
  .اكثر دانشجويان و مدرسان شاغل در اين مؤسسات آموزش عالي است باشدكه دغدغه مي
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  روش پژوهش
جامعه آماري . ي استشتحليلي از نوع پيماي -هاي توصيفي اين پژوهش از نوع پژوهش

هاي مناطق محروم استان  پژوهش مشتمل بر مدرسان شاغل و دانشجويان دانشگاه
است كه به ترتيب  1391-92در سال تحصيلي) كاربردي-، پيام نور و علميدانشگاه آزاد(1اردبيل

. دندشهاي مختلف تحصيلي به صورت تصادفي انتخاب  نفر دانشجو در رشته 143مدرس و  76
نشانگر از  30مالك و  4ها و نشانگرها استفاده شد كه پس از تعيين  براي انجام پژوهش از مالك

محقق ساخته با اقتباس از كتاب برنامه درسي و طراحي درس در گيري پرسشنامه  ابزار اندازه
. آوري اطالعات استفاده شد براي جمع) 1386(ها و مراكز آموزش عالي نصر و همكاران دانشگاه

 نظر حوزه برنامه صاحب اساتيد و متخصصان نظر از ها پرسشنامه محتوايي و صوري روايي براي
 آلفاي. شد گرفته بهره كرونباخ آلفاي ضريب از نيز ها نامهپرسش پايايي براي. استفاده شد درسي

مالك ها . باشد مي 0,81و  0,93براي نسخه مدرسان و دانشجويان به ترتيب  براي شده محاسبه
گيري اين نشانگرها بر  هاي اندازه آمده است كه مقياس 1و نشانگرهاي اين پژوهش در جدول 

. تنظيم شده است 5تا  1ي ها هبا نمر) تا خيلي زيادخيلي كم (گزينه اي اساس طيف ليكرت پنج
 در .است شده استنباطي انجام آمار و توصيفي آمار سطح دو در اطالعات كه تحليل و در تجزيه

 آمار سطح در و معيار انحراف ميانگين، فراواني، نظير آماري هاي مشخصه از توصيفي آمار سطح

  .است شده استفاده SPSSافزار  نرم از استفاده با اي تك نمونه t  آزمون از استنباطي

  مالك ها و نشانگرهاي ارزيابي كيفيت برنامه درسي دانشگاه) . 1جدول 
مالك هاي ارزيابي

 برنامه درسي
  نشانگرهاي مربوط به ارزيابي برنامه درسي

 
  
  
  

مديريت برنامه 
  درسي

 .گردد انتخاب واحد و ارائه دروس به موقع و سر وقت انجام مي
برنامه هفتگي به موقع تنظيم و در اختيار دانشجويان و اساتيد قرار  

 .گيرد مي
 .زمان اختصاص يافته براي دروس ارائه شده منطقي است 
ها، آزمايشگاه و تجهيزات براي هر درس به موقع  تخصيص كالس 

 .انجام مي شود
به لحاظ تعداد دانشجو و اندازه كالس و استاد استانداردها رعايت شده  
 .ستا
 .اسناد و مدارك مربوط به محتواي درس  در كتابخانه وجود دارد 
 .گردد ها رعايت ميدر كالس...)حضور غياب  و(مديريت كالسي 

                                                 
 48ي تازه تأسيس در شهرستان ها و بخش هايي با جمعيت كمتر از ها هي مناطق محروم دانشگاها همنظور از دانشگا.  ١

  .را در بر مي گيردهزار نفر جمعيت 
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 .گيرد وظايف مديريتي تدريس و آموزش اساتيد مورد ارزيابي قرار مي
زمان برنامه درسي گروه متناسب با واحدهاي نظري، تخصصي و  

 .پژوهشي است
  .درستي در طول ترم و پايان ترم از دانشجويان مي شودارزشيابي 

 
  

  ها اهداف و غايت

 .ها است ها صريح و روشن و مطابق با ديگر دانشگاهاهداف دوره•
 .هدف هاي واحد درسي مطابق با نيازها و عاليق دانشجويان است •
 .ي دانش، نگرش و مهارت منطبق استها هاهداف درسي با حيط •
 .سب با نيازهاي شغلي و بازار كار استها متنا اهداف دوره •
  . اهداف مؤسسات در افزايش مهارت و آگاهي دانشجويان روشن است •

 
  
  محتوا

 .به لحاظ منطقي قابل فهم و روشن است...)جزوات و(محتواي دروس
 .محتواي درسي متناسب با دانش روز تهيه شده است 
 .نمايد مي محتوا آمادگي الزم را جهت فعاليت هاي حرفه اي فراهم 
 .محتوا با نيازهاي علمي يادگيرندگان تناسب دارد 
  .بين حجم محتوا با تعداد واحد درسي تناسب الزم وجود دارد 

 
  
  
  
  هاي  فعاليت

  يادگيري -ياددهي

 .روش هاي تدريس با محتواي دروس سنخيت الزم را دارد•
 .شود هاي متنوع تدريس رهبري مي محتواي درس با استفاده از روش •
 .مشاركت دانشجويان در تدريس بهره الزم برده مي شوداز  •
مدرسان متناسب با دروس ارائه شده، بر اساس سرفصل ها عمل  •

 .كنند مي
 .اهداف درس و اندازه گيري نتايج يادگيري شفافيت الزم را دارد •
ي آموزشي مطابق با سرفصل ها در كالس ها استفاده ها هاز رسان •

 .گردد مي
 .گيرد ي مطابق با سرفصل ها انجام ميارزشيابي مواد آموزش •
فعاليت پژوهشي و حل مسئله دانشجويان از طرف مدرسان حمايت  •

 .گردد مي
اهميت الزم به كارهاي فردي و گروهي دانشجويان در كالس درس  •

 .شود داده مي
  . امكانات و تجهيزات الزم در تدريس و آموزش وجود دارد •

  
 هايافته

هاي  مدرسان و دانشجويان وضعيت مديريت برنامه درسي دانشگاهاز نظر : سئوال اول پژوهش
  مناطق محروم استان اردبيل چگونه است؟

ي محروم ها هدر بعد ارزيابي مديريت برنامه درسي دانشگا 2نتايج ارائه شده در جدول شماره 
آمده استان اردبيل از ديدگاه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان و مقايسه ميانگين وزني به دست 

هاي فوق  نشان مي دهد كه كيفيت مديريت برنامه درسي در دانشگاه) 3(هاي ارزشيابي با شاخص
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اين نتيجه عالوه بر تفاوت دو ديدگاه در كل ميانگين . قرار دارد) 2,31(تر از ميانگين در حد پايين
تر از  ها پايين دهد كه وضعيت مديريت برنامه درسي در اين دانشگاه به دست آمده نشان مي

  .متوسط قرار دارد

تك نمونه اي مربوط به ارزيابي   tشاخص هاي توصيفي و نتايج آزمون ). 2جدول 
  )3(مديريت برنامه درسي با ميانگين وزني

شاخص هاي              
  توصيفي

 مالك ارزيابي

انحراف ميانگين تعداد
  استاندارد

t درجه
  آزادي

سطح 
  معناداري

 درسيارزيابي مديريت برنامه
 از ديدگاه مدرسان دانشگاه

76 2,79  0,57 3,174- 75  0,002  

 ارزيابي مديريت برنامه درسي
 از ديدگاه دانشجويان

143 2,05  0,70 16,052- 142  0,000  

  0,000  218 -13,647 0,75  2,31 219 كل
 

ي اه هاز نظر مدرسان و دانشجويان وضعيت اهداف در برنامه درسي دانشگا: سئوال دوم پژوهش
  مناطق محروم استان اردبيل چگونه است؟

ي ها هدر بعد ارزيابي اهداف در برنامه درسي دانشگا 3نتايج ارائه شده در جدول شماره 
محروم استان اردبيل از ديدگاه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان و مقايسه ميانگين وزني به 

هداف در برنامه درسي در نشان مي دهد كه كيفيت ا) 3(هاي ارزشيابي دست آمده با شاخص
اين نتيجه عالوه بر تفاوت كم دو . قرار دارد) 2,69(تر از ميانگين ي فوق در حد پايينها هدانشگا

ديدگاه در كل ميانگين به دست آمده نشان مي دهد كه وضعيت اهداف در برنامه درسي در اين 
  .تر از متوسط قرار دارد پايين ها هدانشگا

تك نمونه اي مربوط به ارزيابي   tيفي و نتايج آزمون شاخص هاي توص). 3جدول 
  )3(اهداف در برنامه درسي با ميانگين وزني

شاخص هاي              
  توصيفي

  مالك ارزيابي

درجه t انحراف استاندارد  ميانگين تعداد
  آزادي

سطح 
  معناداري

 درسيارزيابي اهداف در برنامه
  از ديدگاه مدرسان دانشگاه

76 2,84 0,72 1,962- 75  0,053  

 درسيارزيابي اهداف در برنامه
  از ديدگاه دانشجويان

143 2,61 0,799 5,818- 142  0,000  

  0,000  218 -5,891 0,78 2,69 219 كل
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هاي  از نظر مدرسان و دانشجويان وضعيت محتوا  در برنامه درسي دانشگاه: سئوال سوم پژوهش
 مناطق محروم استان اردبيل چگونه است؟

هاي محروم  در بعد ارزيابي محتوا در برنامه درسي دانشگاه 4نتايج ارائه شده در جدول شماره 
استان اردبيل از ديدگاه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان و مقايسه ميانگين وزني به دست آمده 

ي فوق ها هنشان مي دهد كه كيفيت محتواي برنامه درسي در دانشگا) 3(هاي ارزشيابي با شاخص
اين نتيجه عالوه بر تفاوت ناچيز دو ديدگاه در كل . قرار دارد) 2,48(تر از ميانگين حد پايين در

ها  دهد كه وضعيت محتواي برنامه درسي در اين دانشگاه ميانگين به دست آمده نشان مي
  .تر از متوسط قرار دارد پايين

ه ارزيابي محتوا اي مربوط ب تك نمونه  tشاخص هاي توصيفي و نتايج آزمون ). 4جدول 
  )3(در برنامه درسي با ميانگين وزني

 شاخص هاي توصيفي
  مالك ارزيابي

انحراف ميانگين تعداد
  استاندارد

t سطح   درجه آزادي
  معناداري

ارزيابي محتوا در برنامه
درسي از ديدگاه مدرسان 

  دانشگاه

76 2,48  0,71 6,342- 75  0,000  

ارزيابي محتوا در برنامه
  گاه دانشجوياندرسي از ديد

143 2,47  0,91 6,916- 142  0,000  

  0,000  218 -9,167 0,84  2,48 219 كل

  
يادگيري در  -از نظر مدرسان و دانشجويان وضعيت فعاليت هاي ياددهي: سئوال چهارم پژوهش
  ي مناطق محروم استان اردبيل چگونه است؟ها هبرنامه درسي دانشگا

هاي ياددهي و يادگيري برنامه  ر بعد ارزيابي فعاليتد 5نتايج ارائه شده در جدول شماره 
هاي محروم استان اردبيل از ديدگاه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان و مقايسه  درسي دانشگاه

هاي  نشان مي دهد كه كيفيت فعاليت) 3(هاي ارزشيابي ميانگين وزني به دست آمده با شاخص
قرار ) 2,18(تر از ميانگين ي فوق در حد پايينها هياددهي و يادگيري در برنامه درسي در دانشگا

اين نتيجه عالوه بر تفاوت زياد دو ديدگاه در كل ميانگين به دست آمده نشان مي دهد كه . دارد
  .تر از متوسط قرار دارد پايين ها هدرسي در اين دانشگا  وضعيت اهداف برنامه

  
  



 رسول آزاد ،سيد محمد سيدكالن  ،ليال عياري

1392پاييز و زمستان ، 8، شماره 4دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال   

 

86

اي مربوط به ارزيابي  تك نمونه  tشاخص هاي توصيفي و نتايج آزمون ). 5جدول 
  )3(درسي با ميانگين وزني  هاي ياددهي و يادگيري در برنامه فعاليت

 شاخص هاي توصيفي 
 مالك ارزيابي

انحراف ميانگين تعداد
 استاندارد

t درجه
  آزادي

سطح 
  معناداري

يادگيري-هاي ياددهيارزيابي فعاليت
درسي از ديدگاه مدرسان   در برنامه
  دانشگاه

76 2,45 0,41 11,666- 75  0,000  

يادگيري-هاي ياددهيارزيابي فعاليت
 درسي از ديدگاه دانشجويان  در برنامه

143 2,04 0,33 35,05- 142  0,000  

  0,000  218 -29,649 0,41 2,18 219 كل
 

درسي   از نظر مدرسان و دانشجويان وضعيت كيفيت برنامه): سئوال اصلي(سئوال پنجم پژوهش
  اطق محروم استان اردبيل چگونه است؟هاي مندانشگاه

هاي محروم  درسي دانشگاه  در بعد ارزيابي كيفيت برنامه 6نتايج ارائه شده در جدول شماره 
استان اردبيل از ديدگاه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان و مقايسه ميانگين وزني به دست آمده 

هاي فوق در حد  درسي در دانشگاه  دهد كه كيفيت برنامه نشان مي) 3(هاي ارزشيابي با شاخص
اين نتيجه عالوه بر تفاوت دو ديدگاه در كل ميانگين به . قرار دارد) 2,41(تر از ميانگين پايين

تر از متوسط  پايين ها هدرسي در اين دانشگا  دهد كه وضعيت كيفيت برنامه دست آمده نشان مي
  .قرار دارد

اي مربوط به ارزيابي كيفيت  تك نمونه  tهاي توصيفي و نتايج آزمون  شاخص). 6جدول 
  )3(درسي با ميانگين وزني  برنامه

  شاخص هاي توصيفي 
  مالك ارزيابي

انحراف   ميانگين  تعداد
  استاندارد

t  درجه
  آزادي

سطح 
  معناداري

  ارزيابي كيفيت برنامه درسي
  از ديدگاه مدرسان دانشگاه

76  2,64  0,31  10,056 -  75  0,000  

  مه درسيارزيابي كيفيت برنا
  از ديدگاه دانشجويان

143  2,29  0,37  22,71-  142  0,000  

  0,000  218  -22,319  0,39  2,41  219  كل
در تحليل سئواالت انشايي پرسشنامه كه پاسخگويان نظرات خود را مرقوم كرده بودند نشان 

از لحاظ  هاي فوق فقط به فكر تجارت هستند و داد بيشتر دانشجويان پيشنهاد داده بودند دانشگاه
مطلوبيت فضاهاي جو در يك كالس، عدمشكتابخانه استاندارد، تعداد زياد دان(امكانات اوليه
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براي دانشجويان در حد ) ي و سنتي بودن تدريس اساتيدشها و نبودن وسايل كمك آموز كالس
و مدرسان نيز از از پايين بودن مبلغ حق التدريسي، عدم حضور برخي از . پاييني قرار دارند

ها از سوي آموزش دانشگاه، و همچنين از نحوه  هاي درس و حذف نشدن آن دانشجويان در كالس
  .به اساتيد گاليه داشتند) دروس غيرتخصصي(ارائه دروس

  بحث و نتيجه گيري
ريزان درسي در آموزش عالي  درسي بيشتر مورد توجه برنامه  از آنجا كه امروزه، كيفيت برنامه

است كه اين امر تحقق نخواهد پذيرفت مگر اينكه به كيفيت نظام آموزشي قرار دارد و قابل ذكر 
اي مجوز تأسيس مراكز و مؤسسات آموزشي را  در كشور بها داده شود و هدف آن نباشد كه عده

بنابر اين . گرايي باشند درسي، فقط به فكر مدرك  اخذ نمايند و دريغ از توجه به كيفيت برنامه
جه به هدف پژوهش حاضر كه محقق با رويكرد انتقادي به ارزيابي مفروضات ذهني، و با تو

هاي مناطق محروم پرداخته است؛ چهار مالك مورد ارزيابي قرار  درسي در دانشگاه  كيفيت برنامه
ها از وضعيت مطلوبي  ها با توجه به مالك به طور كلي كيفيت برنامه درسي در اين دانشگاه. گرفت

از آنجا كه در اين ارزيابي در . حد متوسط به پايين ارزيابي شده است برخوردار نبوده است و در
هاي  هاي پژوهشي بر اساس داده بين دو ديدگاه تفاوت نيز مشاهده گرديد اما، در ارزيابي سئوال

ها در  درسي در اين دانشگاه  اند كه كيفيت پايين برنامه آوري شده نتايج حاكي از آن بوده جمع
هاي ياددهي و يادگيري در برنامه درسي است؛  متوجه فعاليت) جه به ميانگينبا تو( مرتبه اول

ها و محتواي برنامه درسي نيازمند  سپس مالك هاي ديگر چون مديريت برنامه درسي، هدف
 & Lozano، )1376(نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق عسگريان. بازنگري جدي هستند

Young)2013( ،Dello-Iacovo)2009( ،Jing wang )1994( و ،Maureen )2014 (
هاي فوق، برنامه درسي در مؤسسات آموزش عالي نيازمند  همخواني دارد و در تمامي ارزيابي

اين پژوهش نيز به لحاظ ضرورت حاكم بر كيفيت بخشي در بخش آموزش . بازنگري بوده است
درسي در اين گونه  يادگيري و مديريت برنامه –عالي نيازمند بازنگري در فرايند ياددهي

باشد همچنين با توجه به رويكرد انتقادي توصيه  مؤسسات آموزش عالي در سراسر كشور مي
گردد مؤسسات آموزش عالي را از نظر مدرسان و دانشجويان همان مؤسسات بسنجند و  مي

  .ارزياب اين گونه مؤسسات از ديگر مؤسسات انتخاب گردد
ي خويش ها هبيشتر، مدرسان و دانشجويان بر اساس گالي هاي فوق، در تحليل عالوه بر يافته

ها در خصوص پايان دادن به كيفيت پايين اين مؤسسات آموزشي پيشنهادات ذيل  از اين دانشگاه
كيفيت اين مؤسسات نيازمند بازنگري جدي شوراي ارزيابي كيفيت آموزش عالي : را ارائه دادند

بخشي  هاي فوق در يك محيط غني به لحاظ كيفيت هقرار گيرد و در صورت لزوم ادغام دانشگا
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گردد تا بتوان از آموزش و پژوهش و توليد علم بيشتر مؤسسات و مراكز آموزش عالي  توصيه مي
  .در مناطق محروم را  نيز شاهد گرديد
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