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 3محمدرضا آهنچیان

ر عنوان یکی از ابزارهای بسیاارزشیابی از درس به چکیده:

شود، زیرا ارزشمند ارتقاء کیفیت تدریس و یادگیری محسوب می

تواند بازخورد مفیدی برای استادان و دانشگاه در مورد کیفیت می

رو هدف پژوهش حاضر سازد. ازاین عناصر برنامه درسی فراهم 

درس و موانع آن در از ضرورت و چگونگی ارزشیابی دالیل، بررسی 

نفر از متخصصان و  11دین منظور با های ایران است. بدانشگاه

های کشور که در حوزه ارزشیابی و علمی دانشگاهاعضای هیئت

به عمل  یافتههستند، مصاحبه نیمه ساختار اهل نظربرنامه درسی 

بندی باز صورت مقولهها، پس از پیاده شدن، بهآمد. مصاحبه

از درس  که ارزشیابی استها حاکی از آن شدند. یافته وتحلیلیهتجز

جانیفتادن فرهنگ صحیح نقد و دلیل  سهدلیل انجام و به  چهاربه 

مطالبه، نگرانی و دلهره برخی از دانشجویان از بازخورد استادان و 

نگرانی مدیران دانشگاه، دانشکده و گروه و استادان از بازخورد 

ها همچنین نشان داد شود. یافتهها انجام نمیدر دانشگاه دانشجویان

-دانشدانشجویان فعلی،  یلهوستواند بهیابی از درس میارزش

و از طریق  از دانشگاه نفعان خارجذی و ، همکارانآموختگان

های خالقانه انجام ، پرسشنامه و روشایرایانهمشاهده، مصاحبه، 

 شود.

درس، آموزش عالی، برنامه درسی، از ارزشیابی : کلمات کلیدی

 های ایران.دانشگاه
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Abstract: Course evaluation is widely recognized as 

one of the most precious means of promoting the 

quality of teaching and learning. This is mainly 

because evaluation could lead to efficient feedback 
for both the university professors and universities 

with regard to the quality of the elements of the 

curriculum. Hence, the present study seeks to 
investigate the reasons, necessities, and ways of 

course evaluation along with its barriers in Iran 

universities. To this end, we conducted semi-
structured interviews with 20 experts and faculty 

members of the universities of the country who are 

considered as experts in the field of evaluation and 
curriculum. Upon their transcription, the interviews 

were analyzed as open categories. The findings 

indicate that there are four pivotal reasons at the 
bedrock of undergoing evaluation in Iran universities. 

However, there are also three different reasons lying 

behind the refusal of going through evaluation in 
universities: a lack of proper culture of criticism, 

students' over-obsession with the reaction and 

feedback of the professors, and the lack of confidence 
from the part of department, faculty and university 

heads about students' feedback. The findings also 

point out that undergoing evaluation can be practiced 
via extant students, graduates, collogues, and external 

beneficiaries using computer, interview, 

questionnaire, and creative methods. 
Keywords: course evaluation, higher education, 

curriculum, Iranian universities  
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 مقدمه
های آموزشی در های کلی نظامترین ابزارهای تحقق بخشیدن به اهداف و رسالتاز مهم
(. برنامه درسی، 2288زاده، ماشاء الهی و علیزاده، های درسی است )امینی، مهدیجهان، برنامه

-ها و تجربهرالعمل( و دستو1110، 2ربولو و بیدال-های آموزشی )وراای برای تحقق هدفوسیله

شود )آبل، دبرا های یادگیری ارائه میمنظور دستیابی به هدفای است که بهریزی شدههای برنامه
آیند آیینه های درسی که قلب مراکز دانشگاهی به شمار می(. همچنین برنامه1115، 1و توماس

(. 1121، 2نکوکها و اهداف آموزش عالی و شایسته توجه دقیق هستند )رینولدز و هانقش
ها و مؤسسات آموزش عالی در توفیق یا شکست این مؤسسات نقش های درسی در دانشگاهبرنامه

ترین ها حاکی از آن است که مهمکنند. نتایج پژوهشای ایفا میکلیدی و بسیار تعیین کننده
ه درسی و های خود، برناممقوله مورد توجه و تأکید دانشجویان در ارزشیابی عملکرد دانشگاه

های آموزشی ارائه شده توسط دانشگاه و فرایندهای یاددهی و یادگیری است که در داخل دوره
 (.2231، ، رحیمی و خدابخشیدهد )امینیها رخ میکالس

نظران آموزش عالی، متولیان کیفیت نظام آموزش عالی دغدغه هر روزه استادان و صاحب
همه مؤسسات آموزش عالی  1115مثال، در سال  فرهنگی و مسئولین کشورها شده است. برای

های در ترکیه ملزم به تأسیس کمیته بهبود کیفیت و ارزشیابی تحصیلی برای نظارت بر فعالیت
 1112(، در سال 1122، 0ادگیری شدند )زینلدین، آگداغ و وسیشوای –پژوهشی و تدریس 

(؛ در پرتغال نهادی 1122، 5)هوها در تایوان تأسیس گردید انجمن ارزشیابی و سنجش دانشگاه
(؛ در 1121، 6مارکوس و مانو-ها تأسیس شده است )داکاستابرای ارزشیابی و اعتبارسنجی دوره

و نهاد استانداردها و کیفیت آموزش  1هااسترالیا نیز کیفیت آموزش از طریق چارچوب صالحیت
تواند تدابیری است که میارزشیابی از جمله  (.1120، 3شود )هالحمایت و مدیریت می 8عالی

باشد؛ تدابیری که با شناسایی وضعیت موجود، کشف نقاط  درسبخشی به تسهیل کننده کیفیت
ضعف و قوت، تبیین اثرات خواسته یا ناخواسته برنامه و یا موسسه منجر به شفافیت وضعیت 

نظام تا چه اندازه تواند نشان دهد که موجود شده است. بعالوه، ارزشیابی تنها عاملی است که می
های فردی، اقتصادی، اجتماعی و های خود رسیده و با تحوالت فناوری و رشد تواناییبه هدف

                                                 
1- Vera- Rebollo & Baidal 
2- Abell, Debra & Thomas 
3- Reynolds & Hancock 
4- Zineldin, Akdag & Vasicheva 
5- Hou 
6- DaCosta-Marques & Mano 
7- The Australian Qualification Framework (AQF) 
8- Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) 
9- Hall 
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فرهنگی هماهنگ است. ارزشیابی فرایندی است که با هدف تعیین شایستگی، ارزش یا اهمیت 
ده قرار ها مورد استفا( و برای بهبود کیفیت برنامه1: 1111، 2یک محصول یا خدمت )اسکریون

(. ارزشیابی از برنامه درسی به بررسی اثربخشی و 1: 1111، 1فیلدبیم و شینگیرد )استافیلمی
 پردازد.کارایی برنامه درسی می

معتقدند که ارزشیابی به منظور شناسایی نقاط قوت و ( 1110) 2اورنشتاین و هانکینز
شود. هدف اجرا به کار گرفته میپس از  برنامه درسیضعف برنامه درسی قبل از اجرا و کارایی 

ریزان مواد درسی گردآوری اطالعات درباره قوت و ضعف برنامه درسی آن است که به برنامه
ها را تطبیق داده، حفظ یا های خود تجدیدنظر کنند یا آنها و برنامهامکان دهد در فعالیت
درسی فرصتی برای دانشجویان (. ارزشیابی از عناصر برنامه 2231مهمویی، متوقف نمایند )مومنی

ها در فرم ارزشیابی دانشجویان باید بر کند. گویهبرای ارائه بازخورد در مورد درس فراهم می
های آموزش اساس تحقیق و آموزش مؤثر و سایر اطالعاتی که متخصصان در مورد محتوا و روش

ن تعین بها یا ارزش چیز های زیادی دارد لکن هدف کلی و اساسی آدارند، باشد. ارزشیابی نقش
های مهم ارزشیابی، تعیین ارزش خود برنامه درسی است. آیا برنامه درسی است. یکی از نقش

کند؟ آیا برنامه درسی برای گروه ها الگوپردازی شده است برآورده میمقاصدی را که به خاطر آن
باشد؟ در آموزش می معینی از دانشجویان که برایشان مورد استفاده قرار گرفته است مناسب

عالی که یکی از ارکان اصلی جامعه است، ضرورت استفاده از ارزشیابی کامالً آشکار است؛ زیرا به 
توان دروس دانشگاه را به تناسب تغییرات اجتماعی و نیازهای جامعه و صنایع کمک ارزشیابی می

ای مرتبط با نیازهای جامعه را هتوان برنامهدر مسیر تحول و دگرگونی قرار داد و به این طریق می
 (.2288مهر، مورد ارزشیابی قرار داد و در راه بهبود آن کوشید )ملکی و محمدی

برای بهبود فرایند یاددهی و یادگیری، هم توسعه فردی اعضای هیئت علمی و هم 
 های آموزش عالی موفق است. با توجه به اینکهارزشیابی وظایفی که بر عهده دارند از شاخصه

دهند، فرایند ارزشیابی استاد، فرایندی ترین بخش نظام آموزش عالی را تشکیل میاستادان، گران
آوری اطالعات و بررسی عملکردهای گوناگون استادان، درباره کفایت و است که طی آن با جمع

( 1116) 0اسپیل، شوبر و ریمن(. 2231زاده، شود )قنبری و سلطانشایستگی آنان قضاوت می
های درسی دانشگاهی در مطالعات را حیاتی های دقیق و جامع از برنامهز به انجام ارزشیابینیا

های کنونی ارزشیابی راضی نیستند. آنان بر این باورند که اگرچه ارزشیابی از دانسته و از روش
گذاری و در پایان هر نیمسال ها از طریق نمرهصورت سنتی در دانشگاهتدریس استادان به

استادان متمرکز  اخالقی هایشود لیکن این نوع ارزشیابی تنها بر ویژگییلی انجام میتحص

                                                 
1- Scriven 
2- Stufflebeam & Shinkfield 
3- Ornstein & Hankins 
4- Spiel, Schober & Reimann 
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های ارزشیابی که در پایان هر ترم دهند پرسشنامههستند. در این باره، تحقیقات نشان می
گذاری برای استادان است در حالی که کمتر از شود در مورد نمرهتحصیلی به دانشجویان ارائه می

هایی که در طی یک ترم تحصیلی برای شود تا یادگیری خود یا فعالیتان خواسته میدانشجوی
 طریقاز که، گردآوری اطالعات دهند را ارزشیابی کنند. این در حالی است یک درس انجام می

 (.1118، 2تواند به بهبود عناصر برنامه درسی درس کمک کند )ادستروممی ارزشیابی از درس
های خاصی از برنامه درسی به اصالح جریان ه دارند تأکید بر ارزشیابی جنبهنظران عقیدصاحب

آموزش کمک ناچیزی خواهد کرد. لذا، برای به دست آوردن اطالعات جامع، ارزشیابی برنامه 
وسیله دانشجویان، فراتر رود. بدین معنی که در گذاری در پایان هر ترم بهدرسی، باید از نمره

عنوان یک کل در نظر گرفته و اهداف اصلی، تأثیرات رسی، برنامه درسی بهارزشیابی برنامه د
(. یک ارزشیابی زمانی 1116بلندمدت تدریس دانشگاهی مدنظر قرار گیرد )اسپیل و همکاران، 

 .صورتی صحیح، منطقی و جامع طراحی گرددسازد که بهنتایج قابل اتکا و مؤثری را فراهم می
ی را در اختیار مؤثرتواند نتایج صحیح و هایی است که میارزشیابی ارزشیابی از درس از جمله

 استادان قرار دهد.
در دانشگاه واشنگتن در قالب ارزشیابی  2311ارزشیابی از درس اولین بار در دهه 

تشخیصی آموزشی گروهی کوچک به جای ارزشیابی از تدریس ایجاد و شناخته شد و به عنوان 
ین برای ارائه بازخورد اولیه برای استادان در مورد درسشان و عناصر یک قالب ارزشیابی جایگز

از یابی شبا تمرکز سازنده، غیررسمی و بهبود محور، ارزبرنامه درسی طراحی شد. از آن زمان، 
(. این 1110، 1)دیاموندطور گسترده در آموزش عالی مورد استفاده قرار گرفته است به درس

شود که دانشجویان در آن دو به دو به سه سؤال باز هی شروع میروش با یک فعالیت کوچک گرو
های بهبود و پیشنهادات برای بهبود درس و تشریحی از جمله شناسایی نقاط قوت و ضعف، زمینه

ها را تجزیه ها را از دانشجویان گرفته و آنهای گروهدهند. پس از ده دقیقه، استاد پاسخپاسخ می
-ها را از چگونگی پیشرفت درس آگاه میرا برای دانشجویان ارائه و آنو تحلیل و خالصه نتایج 

 کنند.
نما بر روی یک کشتی است که بدون آن، هیچ کس حس ارزشیابی از درس همانند قطب

ای شود بیهوده هستند. بعالوه، فرایند پیچیدهها و پاروهایی که زده میمسیر را ندارد. همه دست
ها و بر اساس بسیاری از عوامل که شامل طیف وسیعی از روشاست که توسط دانشجویان و 

طور معمول ارزشیابی از درس در به (.1123، 2شود )نیکوالو و اتکینسونانجام می ابزارها است،
عنوان یک ابزار جهت ارائه بازخورد به ( به2شود: آموزش عالی به منظور چهار هدف انجام می

                                                 
1- Edstrom 
2- Diamond 
3- Nikolaou & Atkinson 
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های گیریعنوان سنجش از عناصر برنامه درسی جهت تصمیمبه (1استادان درباره عملکرد آنان؛ 
( برای کمک به دانشجویان در انتخاب دروس و آموزش استادان؛ 2ها؛ استادان و مدیران دانشگاه

(. 1121، 2عنوان منبع اطالعاتی برای تحقیق در زمینه درس )دانسون، الودی و دالتون( به0و 
اند ( سه هدف اصلی ارزشیابی از درس عبارت1118) 1نگ و کوانافزون بر این، از نظر کمبر، لئو

پذیری. همچنین از ( توجه به مسئولیت2( آگاهی دادن به استادان و 1( بهبود کیفیت درس، 2از: 
( ارائه بازخورد به 2ف برای ارزشیابی از درس ارائه شده است: اهدا(، این 1115نظر ریچارسون )

( 1ها از جمله هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی(، س آناستادان در مورد اثربخشی در
( ارائه اطالعات به دانشجویان 2های مدیریتی، گیریابزاری اثربخش جهت استفاده در تصمیم

( یک نتیجه یا توصیف فرایند جهت 0برای استفاده در انتخاب واحدهای درسی و استادان و 
 (.1115سون، استفاده در تحقیقات درباره آموزش )ریچارد

 بسیار مطالعات اما است، میالدی 2311 دهه به مربوط ارزشیابی از درس تاریخ اگرچه
 بیشتر .انجام شده باشد تدریس و یادگیری بهبود در آن بودن مفید مورد در که وجود دارد اندکی

 ورهتدریس و د هایارزشیابی سودمندی مورد در دانشجویان و استادان دیدگاه درک بر هاپژوهش
خواهد  رخ زمانی یادگیری و آموزش در پیشرفت که دریافت( 1113) 2گاوان مک .دارند تمرکز

تغییراتی در عناصر  ارزشیابی از درس، طریق از شده یآورجمع بازخورد اساس بر استادان که داد
 انجام ارزشیابی از درس که هاییدرس در مشاهده گردیده همچنین .کنند ایجاد برنامه درسی

 و فهم دانشجویان با درک و یافته افزایش ترم پایان هایارزشیابی در دانشجویان نمرات است هشد
با این وجود، بایستی تغییراتی در آن انجام شود تا  .است یافته بهبود خودشان یادگیری به توجه

 ( در پژوهش خود به این1125) 5( و اسکیسی1123) 0گویانبویز و مکبیشتر مفید واقع گردد. 
 و استادان در دانشجویان کارهای نمونه هدفمند و سیستماتیک نتایج دست یافتند که مجموعه

ابزار مناسب و مفیدی برای ارزشیابی از دروس استفاده شود. همچنین  عنوان به هاآن دروس
ها و مؤسسات آموزش عالی از همکاران جهت ارزشیابی درصد از دانشگاه 15فقط دارند اظهار می
کنند که بررسی همکاران در کنند؛ لیکن بسیاری از محققان استدالل میاستفاده می از درس

 .گیری ارزشیابی درس ضروری استروند شکل
تر، ، اطالعات دقیق( اظهار داشتند که ارزشیابی از درس1123) 6استین، دیویس و سامبو

د و نقش مهمی در ارائه آموزش تری را در اختیار استادان و دانشگاه قرار خواهد داتر و ویژهمهم

                                                 
1- Denson, Loveday & Dalton 
2- Camber, Leung & Kwan 
3- McGowan 
4- Boyce & McGowan 
5- Eskici 
6- Steyn, Davies & Sambo 
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( اشاره کردند که نگرش استادان، دانشکده و دانشگاه نسبت به 1121) 2باکیفیت دارد. شاه و نیر
ارزشیابی از درس مثبت است و معتقد هستند که ارزشیابی از درس فرصت مناسبی برای انعکاس 

تر اینکه، از طریق کند. مهمیکند و دانشجویان را برای کالس درس آماده مها فراهم میکار آن
های دانشجویان را به ها به استادان کمک خواهد کرد تا نگرانییک فرایند مداوم، نتایج ارزشیابی

 عنوان به تواندمی کارها ( اعتقاد دارند نمونه1122) 1های فعال و سازنده رفع نمایند. پاولروش
شود. همچنین، به  استفاده عالی آموزش در هامهارت و کار توانایی، دانش، ابزاری برای ارزشیابی

ها، وظایف و تکالیفی که بر عهده های آزمایشی، سخنرانی(، استفاده از آزمون1122اعتقاد پاول )
تواند برای ارزشیابی جامع از درس در کنار هم مورد استفاده قرار شود میدانشجویان گذاشته می
ی به این نتایج دست یافت که استفاده از نمونه ( در پژوهش1111) 2بگیرد. هو، تن و دنین

-ای برای اثربخشی و ارزشیابی درس میکارهای استادان و دانشجویان ابزار بسیار مفید و سازنده

تواند کارهای استادان و دانشجویان می از نمونه های حاصلد که دادهنکناشاره می باشد. همچنین
قرار گیرد و ارزشیابی از نمونه کارها را ابزاری مطمئن و از درس مورد ارزشیابی  یابیجهت ارزش

 د.ندانمعتبر در فرایند ارزشیابی از درس می
( نشان داد که بر اساس تجربه، 1112) 0نتایج پژوهش پبست، نیو، رتکاتر و چنای

ها تنهایی نهارزشیابی از درس، باید بالفاصله پس از پایان درس انجام شود. نتایج چنین ارزشیابی
-برای مدیر گروه و رئیس دانشکده و دانشگاه، بلکه برای استادان و دانشجویان بسیار مفید می

( در مطالعه دوساله خود دریافت که استادان بعد از دریافت 1110باشد. افزون بر این، دیاموند )
ی های ارزشیابهای تدریس و روشبازخورد از طریق ارزشیابی درس، تکالیف درون کالسی، روش

-تر، مهم، اطالعات دقیقاز درس ( اظهار داشته که ارزشیابی1111) 5کان دهند.خود را تغییر می

ها متفاوت بندی انجام آنتری را در اختیار استادان دانشگاه قرار خواهد داد و زمانتر و ویژه
شگاه نسبت به اشاره کرد که نگرش استادان، دانشکده و دان( 1111) 6نوروزوا و نورنیناخواهد بود. 

ارزشیابی از درس مثبت است و معتقد است که این نوع از ارزشیابی فرصت مناسبی برای انعکاس 
تر از همه از طریق یک کند. مهمکند و آنان را برای کالس درس آماده میها فراهم میکار آن

نشجویان را به های داها به استادان کمک خواهد کرد تا نگرانیفرایند مداوم، نتایج ارزشیابی
 های فعال و سازنده رفع و پاسخ دهند.روش

                                                 
1- Shah & Nair 
2- Powell 
3- Hoo, Tan & Deneen 
4- Pabst, Nave, Rothkötter & Tschernig 
5- Kahn 
6- Norazuwa & Noornina 
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دهکردی، بیگی، بارانی، کرمی)علیبه طور کلی، تحلیل ادبیات و نتایج تحقیقات گذشته 
؛ مکفادین، داوسون، پرست و 1120، 2اسمیت و ؛ میتری2231؛ قنبری و سلطانی، 2238

، 5، کورنل1111، 0هیمر و هارگیس، اوپن1121، 2کلین، گلبیس و هایز؛ مک1126، 1گاسویک
های شود بیشتر بر ویژگیها انجام میهایی که در دانشگاهحاکی از آن است که ارزشیابی( 1111
استادان متمرکز است و به داری های علمی، چگونگی تدریس و کالس، توانمندیرفتاری ،اخالقی

اهمیت پژوهش حاضر در  همچنینعناصر برنامه درسی یک درس توجه خیلی کمی شده است. 
با توجه به در ایران پژوهشی صورت نگرفته است.  آن است که تاکنون در مورد ارزشیابی از درس

در کشورهای خارجی و عدم پژوهش انجام شده در  کمبود پژوهش در زمینه ارزشیابی از درس
و عدم  هایی از جمله سطحی بودن برخی از مطالعات صورت گرفته، همچنین محدودیتایران

های پژوهشی های مختلف در انجام آنان، ضرورت انجام چنین پژوهشی را با روشاستفاده از روش
کند. پژوهش حاضر درصدد است تا علل، ضرورت و چگونگی ارزشیابی از درس و می روشنکیفی 

 .پاسخ دهدپژوهش های ایران را بررسی نماید و به سؤاالت موانع آن در دانشگاه

 

 ژوهشهای پسؤال
درس مانند هدف، محتوا و روش  یعناصر برنامه درس یلیاز منظر استادان به چه دال .2

 شوند؟ یابیارزش دیبا سیتدر
 ست؟یچ رانیا های¬از درس در دانشگاه یابیاز منظر استادان موانع انجام ارزش .1
 انجام شود؟ دیچگونه با یدروس دانشگاه یعناصر برنامه درس یابیارزش .2
 انجام شود؟ دیبا ییبا چه ابزارها یدروس دانشگاه ینامه درسعناصر بر یابیارزش .0

 روش پژوهش
قرار گرفت.  مدنظرشناختی کیفی به منظور پاسخگویی به سؤاالت پژوهش، رویکرد روش

شود، ها، شرایط و نیازهای افراد مورد پاسخ داده میکه موقعیتبا استفاده از این رویکرد ضمن آن
از طریق  پژوهشهای داده یت ارائه شود.و وضعتنی بر بافت، زمینه شود تا تحلیلی مبتالش می

صورت شوندگان بهآوری شده است و با هر یک از مصاحبهساختاریافته جمعمصاحبه فردی نیمه
روش پژوهش حاضر مطالعه موردی کیفی بوده است. به طور کلی  جداگانه مصاحبه به عمل آمد.

شود یمهش است که در یک بستر و زمینه خاص انجام مطالعه موردی کیفی یک راهبرد پژو
افراد متخصص در حوزه تعلیم و جامعه آماری پژوهش حاضر را (. 2238فرد، الوانی و آذر، )دانایی

                                                 
1- Mitri & Smith 
2- Macfadyen, Dawson, Prest & Gašević 
3- McClain, Gulbis & Hays 
4- Oppenheimer & Hargis 
5- Kornell  
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رویکرد هدفمند و  با استفاده ازبالقوه،  کنندگانمشارکت عنوانبهبرنامه درسی دروس  تربیت و
( و استفاده از 1کلیدی نظرانصاحب) با موضوع پژوهش متناسب 2افراد کانونیگیری روش نمونه

ها تا جایی پیش رفت بدین گونه که مصاحبه؛ انتخاب شدند «هاداده 2اشباع نظری»معیار کفایت 
رو، کرد. ازاینهای بیشتر، اطالعات جدیدی ارائه نمیکه محقق به اشباع نظری رسید و مصاحبه

در این پژوهش  برنامه درسی و ارزشیابیور در حوزه نفر از استادان مجرب و اهل نظر کش 11
ها به توانمندی، دانش و ها در این قبیل پژوهشمشارکت داده شدند. با توجه به اینکه اعتبار یافته

-افرادی انتخاب گردند که بالقوه می شدشوندگان بستگی دارد، بدین گونه سعی تجارب مصاحبه

و تجربه  تسلط علمی سوابق اجرایی و عملی،د و دارای توانستند پاسخگوی سؤاالت پژوهش باشن
در آموزش یف و تألدارای غنی از پدیده مورد بررسی و توانایی و تمایل به بیان روشن آن داشته و 

  و پژوهش شاخص باشند.
نفر در مرتبه  22نفر مرد و از نظر مرتبه علمی  20نفر زن و  6شوندگان از میان مصاحبه

-با هر یک از افراد به طور جداگانه مصاحبه نیمهدر مرتبه استاد بودند. نفر  1دانشیار و 

کنندگان و با اطمینان از محرمانه بودن و همچنین ساختاریافته صورت گرفت. با اجازه مشارکت
-گیری از ابزارهای دیجیتال ضبط شد. کوتاهها با بهرههای مصاحبه، مصاحبهباال بردن اعتبار داده

ها دقیقه به طول انجامید. متوسط زمان مصاحبه 56آن  ترینطوالنیدقیقه و  02ترین مصاحبه 
دقیقه بوده است. مصاحبه فردی توسط پژوهشگر در شرایطی غیررسمی انجام شد.  03

شونده در انجام نقش مصاحبه ،ای را با ذکر اهداف پژوهشها، نامهبرای انجام مصاحبه پژوهشگران
صورت حضوری و پست الکترونیک تقدیم ظیم و بهتن مصاحبهپژوهش و سؤاالت 

شونده را جلب با کوشش زیاد سعی نمودند رضایت مصاحبهپژوهشگران . نمودندشوندگان مصاحبه
شوندگان تنظیم شد. ارسال این اطالعات باعث شد تا کنند. زمان و مکان مصاحبه توسط مصاحبه

-همان ها پاسخ دهند. دگی قبلی به سؤالشوندگان به اهمیت پژوهش پی ببرند و با آمامصاحبه

ای است ساختاریافتهها در پژوهش، مصاحبه نیمهآوری دادهطور که ذکر گردیده است ابزار جمع
تری نیز مطرح های جزئیکن در مواردی که الزم بود پرسشیها از قبل مشخص شده، لکه پرسش

 شوندگان به خوبی مشخص شود.شد تا منظور مصاحبهمی
در این روش ابتدا  بندی باز استفاده شد.ها از روش مقولهی تجزیه و تحلیل دادهبرا

ها بر روی کاغذ، سازی یک به یک و کلمه به کلمه مصاحبهها ضبط شده و پس از پیادهمصاحبه
گر اطالعات کلی سطر به سطر مورد بررسی و چندین بار به طور دقیق خوانده شدند تا تحلیل

-های پژوهش بودند، عالمتدار که مرتبط با پرسشکسب کند و جمالت معنی هانسبت به داده

                                                 
1- critical cases sampling 
2- Critical case 
3- Theoretical Saturation 
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های مختلف تقسیم و به هر بخش با توجه به محتوا ها به بخشگذاری گردید. پس از آن، داده
بندی(. به عبارتی دیگر، جمالت معنادار مشخص و به صورت کد تعریف شود )مقولهنامی داده می

بندی شده و برای هر دسته عنوان مناسبی انتخاب شد. ج شده دستهشدند. سپس کدهای استخرا
هایی که دارای ها صورت گرفته و بخشها، مقایسه بین دادهدر ادامه، در جریان تحلیل داده

، 2های کلی استخراج شوند )کرسولمحتوای مشابه بودند ادغام یا بازنگری شده و سعی شد مقوله
بندی جدیدی انجام شد. ها مجدداً مرور و مقولهک هفته، پاسخدر مرحله بعد، پس از ی(. 1122

 هاها با هم تطبیق داده شد و اصالحات الزم صورت گرفت. در تجزیه و تحلیل دادهسپس مقوله
ها برای افزایش دقت در تحلیل داده جهت رازداری در پژوهش، ذکری از اسامی افراد نشده است.

اعتباریابی کیفی از تکنیک قابل برای استفاده شده است.  1یوداکمکس افزارنرمدر بخش کیفی از 
توان نتایج بدست آمده را قبول و معتبر بودن استفاده شد. قابل قبول بودن میزانی است که می

صحیح و قابل باور دانست. برای رسیدن به این باور، از روش همسوسازی استفاده شد و سعی 
از منابع چندگانه، این باورپذیری را ایجاد نمود. به عالوه، از  های کافیآوری دادهگردید با جمع

برای چک  کنندگانمشارکتها به تکنیک کنترل توسط اعضاء از طریق ارائه نتایج تحلیل داده
ها های بدست آمده از مصاحبهشود دادهکردن و بررسی نتایج نیز استفاده گردید. یادآور می

مواردی نیز اصالح گردید. برای افزایش پایایی پژوهش، شوندگان بررسی و توسط مصاحبه
های ها با یک برنامه قبلی در یک فضای مناسب و رعایت شرایط مصاحبه با راهنماییمصاحبه

گرفت. انجام می صوتضبطالزم و به دور از سوگیری و اعمال نظر شخصی و با استفاده از دستگاه 
های فردی و ها با دو هدف بازخورد برای مصاحبهحلیل آنها، تجزیه و تبا گردآوری داده زمانهم

ها آغاز شد. عالوه بر این، از روش مسیر ممیزی برای تأیید صحت و اطمینان از اشباع داده
ها استفاده شد. در مسیر ممیزی، افراد از خارج از پژوهش که به مطالعات کیفی آشنا درستی داده

نمایند. در پژوهش حاضر از یک ناظر خارجی باتجربه ل میکننده و ناظر عمهستند به عنوان چک
ها و فرایند تحلیل را آوری دادهدر تحقیق کیفی استفاده شد که زیربنای تئوریک، فرایند جمع

 اطالعات بودن بررسی و تائید نمود و در نتیجه قابلیت اطمینان مطالعه حاصل گردید. محرمانه
 از هامصاحبه از حاصله نتایج و مصاحبه در شرکت رایب بودن مختار شوندگان،مصاحبه شخصی
 خصوص در حاضر پژوهش یهاشوندهمصاحبه به که است پژوهش هر در اخالقی نکات رعایت
 .شد داده خاطر اطمینان موارد این رعایت

 

 

                                                 
1- Creswell 
2- Maxqda 
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 هایافته

به چه دالیلی عناصر برنامه درسی درس مانند هدف، سؤال اول: از منظر استادان 

 ش تدریس باید ارزشیابی شوند؟محتوا و رو

و  شوندگان به طور مستقیم در مبحث برنامه درسیبا عنایت به اینکه همه مصاحبه
ها درخواست شد تا دالیل ارزشیابی از درس را بودند از آن مجربدرگیر و در این زمینه  ارزشیابی

 2در جدول قوله م چهارشوندگان در نظرات مصاحبهتحلیل از دیدگاه خودشان بیان نمایند. 
 . در ادامه به تشریح هر یک از دالیل پرداخته شده است.بندی شده استدسته

 : دالیل ارزشیابی از عناصر برنامه درسی درس1جدول 
 زیرمقوله مقوله کد مقوله
تعامل با دانشجویان و پاسخگویی به  2

 نیازهای آنان
 های فردی دانشجویان و نیازهای آنانتفاوت

 استادان و دانشجویانتعامالت 
 ارتقای کیفیت تدریس

 پیگیری خروجی برنامه درسی
  پیوند دانشگاه با جامعه 1
ها و بازنگری و بهبود محتوای درس 2

 هاهای تدریس آنروش
های ها و روشهای بین سبکپر کردن خالء

 تدریس
 های جدیدرشد دانش و فناوری

تسهیل انتصابات هیئت علمی و فرایند ارتقاء در  دانشگاهبازخورد به استادان و روسای  0
 دانشکده و دانشگاه

 افزایش انگیزه استادان
 های جدیدافزایش دانش و ایده

 پاسخگو بودن به نیازهای زمان حال و آینده

 

در این راستا، تمامی تعامل با دانشجویان و پاسخگویی به نیازهای آنان:  -1
توجه و پاسخگویی به نیازهای  نفر( بر این مؤلفه تأکید داشتند. 11)شوندگان مصاحبه

باشد. به طور دانشجویان، یکی از عوامل ضروری در تسهیل و پرورش رشد دانشجویان دانشگاه می
کلی نیازها باید ارضاء شوند تا اجازه رشد فرد در جهت تحقق خویش را بدهد. در همین راستا، 

 داشت: اظهار 2شونده کد مصاحبه
تحصیلی، آن  ترم و دورهبرای اینکه در آینده شاهد پیشرفت خود در جوامع باشیم نیاز داریم که در طول »

دهی تمام جهت منزلهبهپاسخگویی برنامه درسی چیزی که امروزه برای ما مفید و کاربردی است، یاد بگیریم. 
در جامعه  نیازهای دانشجویان باشد. به طور مثال، ها به سمت تربیت افرادی است که قادر به مرتفع نمودنفعالیت
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های دانشجویان و جامعه نیاز به مهارت ایجاد شده است.مشاغل جدیدی رفته و ی از مشاغل از بین برخکنیم نگاه می
 باید برنامه درسی توسط استادان به سمت نیازهای دانشجویان تدوین گردیده و تغییرات الزم را دردیگری دارند. لذا 

ایجاد شدن برخی از مشاغل،  این جهت صورت دهند. همچنین با توجه به سرعت تغییرات اطالعات در جهان و
برای های برنامه درسی دانشگاه به همین دلیل گروه عالیق و نیازهای یادگیرندگان باید کانون توجه قرار بگیرند.

 «.طراحی کنند های جدید تدوین وموقعیت ماندگی، برنامه درسی را برای دانشجویان درمصون ماندن از عقب

و  های فردی دانشجویانبه تفاوت 1و  26شوندگان کدهای مصاحبه عالوه بر این،
ها معتقدند در ارزشیابی از عناصر برنامه درسی درس توجه . در واقع آناشاره کردند نیازهایشان

 :1شونده کد مصاحبه بنا بر اظهارات های و نیازهای دانشجویان ضروری است.به ویژگی
شود که استادان باید برنامه درسی را متناسب با های فردی دانشجویان و نیازهای آنان منجر میوجود تفاوت»

ها و نیازهای دانشجویان طراحی و تدوین نمایند. برخی از دانشجویان نسبت به سایر دوستان در مواردی، تفاوت
تند. به طور مثال تعدادی از دانشجویان در درس زبان انگلیسی نسبت به تر و دارای دانش و مهارت بیشتری هسقوی

ها را درک کنند تا این تفاوتاطالعات بیشتری را دارا هستند لذا وظیفه استادان است که  های خودسایر همکالسی
کالس خود  ویان دردانشجادگیری و پیشرفت گر یها، محتوا خود را تدوین نمایند و نظارهبا توجه به تفاوتبتوانند 

 .«دنباش

های تعاملی دانشگاه معطوف به تعامالت استادان با دانشجویان و ترین حلقهیکی از اصلی 
های دانشجویان است. در همین ها و تواناییارتقای کیفیت تدریس در جهت توسعه صالحیت

 اظهار داشت: 11ه شماره کنندراستا مشارکت
ی اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانشجویان بوده که با ارزشیابی از تعامل با دانشجویان از متغیرها»

تواند نقاط ضعف توان فهمید تا چه میزان به این مهم دست پیدا کرد. همچنین تعامل با دانشجویان میدرس می
تواند بر عملکرد ی. نداشتن مهارت در برقراری ارتباط مؤثر از سوی استادان مها را بهبود داددرس را تشخیص و آن

بسا با ضعف و ناتوانی در برقراری این ارتباطات، تعامالت مثبت و سازنده بین استاد و دانشجویان اثرگذار باشد، چه
 «.دانشجو برقرار نشده و بهره الزم را نداشته باشد

شود پیگیری ها در دانشجویان میاز دیگر عواملی که منجر به شناخت نیازها و تفاوت
ها و تحقیق و حضور در محل کار آن آموختگاندانشهای برنامه درسی است. با ارتباط با خروجی

در همین توان از وضعیت برنامه درسی ارائه شده آگاه شد. یان میکارفرمادر مورد عملکرد آنان از 
 عنوان کرد: 3ه شماره دهندراستا پاسخ

افزایش گیرد. برای شگاه مورد بررسی قرار نمیدر دان درسپیگیری خروجی برنامه درسی و ارزشیابی از »
 درسهای عناصر برنامه درسی های آن را پیگیری کنیم. اگر خروجیکه خروجی مند استنیاز ،کیفیت برنامه درسی

های یادگیری دانشجویان در تمامی دروس باشیم. ویژگی تحولی عظیم در توانیم شاهدپیگیری شود مطمئناً می
های یک رشته، عناوین و تعداد واحدهای درسی نباید باشد بلکه باید گاه و دانشکده، ویژگیگذاران دانشسیاست

 «.های درسی خروجی دانشکده و دانشگاه باشندپیگیر برنامه

شوندگان بر این مقوله تأکید داشتند. درصد مصاحبه 211 پیوند دانشگاه با جامعه: -2
شوندگان بر لزوم توجه و رسمیت تمامی مصاحبه پیوند دانشگاه با جامعه به قدری مهم است که

پذیر داشتند؛ در غیر این صورت اگر ارتباط با جامعه قطع شود جامعه آسیب تأکیدآن  شناختن
 :5شونده کد زعم مصاحبهخواهد بود. در این رابطه، به
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عامل دانشگاه و جامعه است. تبا جامعه  دانشگاه پیوند ، ایجاد و تقویتهایی ارزشیابی از درسیکی از مزیت»
ها و اجتماع موجب ها و دانشگاهپیوند بین دانشکده باید یک تعامل دوسویه در جهت رفع نیازها و تعالی بخشی باشد.

ها را در برنامه درسی دروس را به خوبی شناسایی کنند و آن یشود که دانشگاه یا استادان بتوانند نیازهای اجتماعمی
های درسی به ها با اجتماع منجر به نزدیک شدن برنامهرا عملیاتی کنند. پیوند دانشگاهها خود بگنجانند و آن

نفعان یکی از عوامل موفقیت دانشجو بوده که از مزایای ارزشیابی تعامل استادان با ذی. نیازهای اجتماعی خواهد شد
گیرند و یادگیری دانشگاه جای می –ی های یاددهنفعان در قلب فعالیتیاز درس است. همچنین تعامل استادان با ذ

های کالس ای برخوردار بوده و بسیاری از فعالیتها از اهمیت قابل مالحظههای کلیدی عملکرد مرتبط با آنشاخص
 .«درس معطوف به این رکن است

 اظهار داشت: 2شماره  کنندهعالوه بر این، مشارکت
ببینیم و دگرگونی جامعه به سمت تحقق اهداف پیش رود ای در حال تحول و پیشرفت اگر بخواهیم جامعه»

-ها از طریق برنامهباید تمامی امور بر اساس علم باشد و اثرات آن را در جامعه وارد نماییم. این نقش را باید دانشگاه

خالق، فرهنگ، علم یژه اوبهها تواند افرادی را تربیت نماید که در تمام زمینههای درسی ایفا نمایند. عالوه بر این، می
 «.و اقتصاد، مدیریت و روابط، الگویی برای دیگران باشد

استادان دانشگاه در ها: های تدریس آنها و روشبازنگری و بهبود محتوای درس -3
کنند متوجه دریافت می یلیالتحصاثر بازخوردهایی که در پایان درس یا دوره یا پس از فارغ

تری را در با تغییر آنان سعی خواهند کرد برنامه درسی جامع شوند کههایی در درس میکاستی
 توسعه کیفی و کمی جهات از چنان بشری مختلف اختیار دانشجویان قرار دهند. همچنین علوم

 با علوم این داد. آموزش یادگیرنده به و گنجانده موضوع قالب چند در صرفاً تواننمی که اندیافته

 آورده درسی برنامه در نحوی به باید شده، ذکر ابعاد گوناگون در شده ایجاد تغییرات به توجه

 کردن برطرف جهت در و کسب را نیاز اطالعات مورد زمانهم طوربه بتواند یادگیرنده که شوند

درصد( صریحاً به این  31شوندگان )نفر از مصاحبه 28تعداد  شود. در همین راستا، موفق نیازها
 :26کننده شماره زعم مشارکتداشتند. به شاخص اشاره و بر آن تأکید

کنند که این مطالب را در درس قبلی یا سال گذشته یا ترم قبلی در برخی مواقع دانشجویان اظهارنظر می»
د. یا اینکه، در اوایلی که ما وارد ناند. لذا بهتر است که محتوا و منابع جدیدی را در اختیار ما قرار دهآموزش داده

در برنامه درسی ها گنجانده شود. اصرار داشتیم که باید درسی تحت عنوان مقدمات کامپیوتر در رشته دانشگاه شدیم
-ها تصویب کنند و همینها گنجانده نشده بود. سعی گردید که این درس را در برنامه درسی رشتهتعدادی از رشته

درس مهم و محتوای آن جدید بود لکن  در چند سال اول به دلیل جدید بودن درس، برای دانشجویان طور هم شد.
تعدادی از همکاران اظهار داشتند که این درس  دارد.نیاز به بازنگری  نظر بر این شد درس مذکور بعد از چند سال،
لذا درس مقدمات  باید حذف گردد. آشنا شدنددانشجویان در دوره دبیرستان با محتوای آن  باید بنا به اینکه

 .«های جدیدی اضافه کردیمدروس حذف و درسکامپیوتر را از لیست 

های دانشجویان است که تا حد زیادی بر یکی از نگرانی های یاددهی و یادگیریروش
های یاددهی و یادگیری تا آنجا در امر آموزش اهمیت دارند که یادگیری آنان مؤثر است. روش

تر از دانش و اطالعات مهم های یاددهی و یادگیری راگروهی از علمای تربیتی، تسلط به روش
 :1شونده کد های مصاحبهدر این رابطه، بنا بر گفتهاند. دانسته استادعلمی 
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ها را پر های تدریس به وجود آمده، آنها و روشهایی که در سبکشود که خالءارزشیابی از درس منجر می»
یادگیری فعال هدایت خواهد کرد و منجر  های درس به سمتجریان یادگیری را در کالس درسارزشیابی از کنند. 

کند تا در مورد استادان را ترغیب می و تری را انتخاب کنندهای تدریس مناسبشود که استادان روشبه این می
تحلیل ارائه و مطالب را برای دانشجویان ی مؤثرترکنند تا بتوانند به طور های تدریس اطالعات بیشتری کسب روش

 «.دنکن

 بیان داشت: 25شماره  ندهشومصاحبه
ی از جمله محقق شدن اهداف، ناکارآمدی و سؤاالتشود که استادان به پاسخ از درس باعث می ارزشیابی»

آیا محتوای انتخاب شده برای دانشجویان کارایی الزم را دارد؟ روش تدریس انتخاب شده با کارآمدی اهداف یا اینکه 
های مختلف ارزشیابی رضایت مطلوب شجویان نسبت به ارزشیابی و روشروحیات دانشجویان مناسب است؟ آیا دان

های تواند باعث بهبود کیفیت یادگیری و افزایش دانش استادان در حوزهارزشیابی از درس می ، دست یابد.دارند؟
ود. شمیها و توجه به خالقیت، نوآوری و کارآفرینی در درس مختلف دانش و بررسی عمیق مسائل در کالس درس

ارزشیابی از درس باعث ارتقاء دانش و درک دانشجویان در مورد چگونگی یادگیری و پیشرفت خود در کالس درس 
گیرد اصالح و پیشرفت دانش و یادگیری دانشجویان بوده و بر این هایی که صورت میارزشیابیهدف از خواهد شد. 

را مورد ی جهت ارتقاء و افزایش یادگیری دانشجویان هاراهکارها و استراتژی ینتوانند مؤثرتراساس استادان می
 .«شود. عالوه بر این، ارزشیابی از درس منجر به تقویت سه حوزه آموزش، پژوهش و خدمات میاستفاده قرار دهند

مورد بازنگری  شود محتوا و سایر عناصر برنامه درسی دروسیکی از عواملی که منجر می
جانبه، همواره علم و تکنولوژی در توسعه همه ای جدید است.هقرار گیرد رشد دانش و فناوری

جانبه، های همهیک وسیله ضروری بوده و خواهد بود. علت کندی برخی از کشورها در پیشرفت
. هاستگیری از آن در تمام فعالیتها در شناخت یا گسترش تکنولوژی درست و بهرهناتوانی آن
 داشت:اظهار  23کد  شوندهرابطه مصاحبهدر همین 

برنامه و نگاهی جدید و نو به عناصر  درس از شود بنابراین ارزشیابینرخ تولید علم هر پنج سال دو برابر می»
-ها و آمار، نرمهای تحلیل دادهی مثال، در زمینهطورآن ضرورتی است که باید به آن پاسخ داده شود. بهدرسی 

های ها تحلیل دادهدانشجویان با آنشوند و می بازاروارد  موسو ای SPSS ،GIS افزارهای جدید و بروزی مانند
های جدید نیاز دارد یا اینکه هر روزه افزارهایی به محتوا، زمان و روشلذا آموزش چنین نرم دهند.خود را انجام می

در نوع مدیریت کند. لذا ضرورت تغییر ها تغییر میها و ارگانبا توجه به دانش جدید، نوع مدیریت کردن سازمان
ها، ریاست دانشگاهبه دانشجویان آموزش دهند و  کند که استادان علم و محتوای جدید مدیریت راایجاب می

های درسی خود را ها، برنامهها و استادان جهت ارتقاء و بروز بودن دانشگاه و دانشکدهها و مدیران گروهدانشکده
شاهد و از کیفیت الزم برخوردار باشند و  و استانداردهای ملی و جهانی هاکنند تا از حداقل مالکمجدداً بررسی می

 «.مباشی المللیینپیشرفت دانشجویان در سطح ملی و ب

عنوان بازخورد مؤثر در ارزشیابی از درس به بازخورد به استادان و روسای دانشگاه: -4
وسیله استادان و دانشجویان بهیک ابزار مهم برای بهبود و افزایش کیفیت یادگیری و نیازهایی که 

شوندگان بازخورد به استادان را گردد. هر یک از مصاحبهشوند، محسوب میشناخته و درک می
 اظهار داشت: 0ه کد دهندبه منظور خاصی اظهار داشتند. در همین راستا پاسخ

بر  تأکیدها و عفهاست. شناخت خطاها و ضها و قوتشناخت ضعف ،های ارزشیابی از درسیکی از مزیت»
کند تا به استادان کمک می شود وی و رفع مشکالت و موانع آن میبرنامه درسها است که منجر اجرای صحیح قوت
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و مواردی را که نیاز به بازنگری دارند  ها را تطبیق دادهکنند و یا آن یدنظرخود تجد برنامه درسیها و در فعالیت
کنم عالقمند هستم که دانشجویان و حتی های جدیدی که در کالس استفاده میتغییر دهند. به طور مثال، فعالیت

های جدید، ارائه نظر و پیشنهاد نمایند. در صورتی که ارزشیابی از درس همکاران نسبت به مزایا و معایب فعالیت
نشود و صورت نگیرد یا نظری یا پیشنهادی دریافت نکنم ممکن است نقاط ضعف همچنان باقی مانده و رفع 

 «.شودکمتر میدانشجویان  خود و میزان موفقیت همچنین اگر نتوانم نقاط قوت خود را بشناسم

ها جهت تسهیل در انتصابات آوری دادهشوندگان به جمععالوه بر این برخی از مصاحبه
ف اعتقاد دارند که یکی از اهداو فرایند ارتقاء در دانشکده و دانشگاه اشاره کردند.  علمییئته

ارزشیابی از های مدیریتی است. همچنین گیریارزشیابی از درس، استفاده از نتایج آن در تصمیم
درس در کشور انگلستان در حال افزایش است و منحصراً از بازخوردهای ارزشیابی درس برای 

-ها برای انتصاب، تصدی و یا ارتقا استفاده میافزایش اثربخشی آموزش و پشتیبانی از درخواست

 اظهار داشت: 28مصاحبه شوند کد کنند. 
تواند در تواند برای استادان و دانشکده یا دانشگاه داشته باشد میاز دیگر مزایایی که ارزشیابی از درس می»

با  به طور مثالفرایند ارتقا استادان از مرتبه استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استاد تمام و ... مؤثر باشد. 
ها در زمینه درس و تولید محتوای جدید برای دانشجویان و بازخوردهایی که از طرف نمونه کارهای آنبررسی 

 «.باشد یرگذارآنان تأث ها و ارتقاء مرتبهتوان در انتصابات آنگردد میدانشجویان ارائه می

 های جدید در استادان اشارههمچنین برخی دیگر از پاسخگویان به افزایش دانش و ایده
 :8شماره  شوندهمصاحبهبنا بر اظهارات در همین راستا، . کردند

ها را در کالس خود های نو را جستجو و آنشود که استادان ایدهارزشیابی از درس در دانشگاه باعث می»
 ها را درهایی جدیدی باشند که بتوانیم آنکاربردی نمایند. همچنین ممکن است برخی از دانشجویان دارای ایده

دانشجویان در مورد فضا، ارزشیابی، فعالیت آموزشی و زمان  هاگاهی وقتکه  یطورکالس درس پیاده کنیم. به
 .«دهندهایی خوبی ارائه میکالس ایده

به  ، بازخورد دانشجویان از درس را منجرکنندگانعالوه بر این، برخی دیگر از مشارکت 
ط قوت و ضعف و برطرف کردن نقاط ضعف و ارائه دانند. شناخت نقامی افزایش انگیزه استادان

برنامه درسی غنی به دانشجویان و رضایت آنان منجر به ایجاد انگیزه در دانشجویان خواهد شد. 
 :اشاره داشت 21پاسخگوی کد 

افزایش انگیزه استادان جهت تدریس درس، مطالعه بیشتر، عالقه و تمایل آنان به اصالح  باعث بازخورد»
شد. در صورتی که استادان از نتیجه عملکرد خود به طور دقیق و در زمان مناسب آگاه امه درسی خواهد عناصر برن

یابند و اینکه عملکرد آنان مثبت باشد این باعث خواهد شد که توجه بیشتری نسبت به عناصر برنامه درسی داشته 
 «.باشد

انشجویان باشد. از درس باید جوابگوی احتیاجات زمان حال و آینده د ارزشیابی
 اظهار داشت: 20نده کد کنمشارکت

توان تمام جزئیات ریز و خاص یک واسطه میهای اصلی ارزشیابی از درس این است که بییکی از مزیت»
شود که جزئیات ریز عناصر برنامه پذیر بودن این نوع ارزشیابی باعث میدرس را دریافت کرد. همچنین انعطاف

توانیم از جزئیات خاص یک درس استفاده های بعدی میرای کمک به دانشجویان ترمب. درسی درس روشن شود
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خواهد یک درس را انتخاب کند ابتدا جزئیات برنامه درسی تدوین شده و استاد آن دانشجویی می ،مثال برایکرد. 
به شود که را شناسایی و سپس آن را انتخاب خواهد کرد. به طور کلی جزئیات خاص یک درس باعث میدرس 

اندازه استاد آن درس، انتظارات  هدانشجویان آینده آن رشته که درس را انتخاب کنند کمک کرده و اینکه تا چ
 «.دانشجویان را برآورده کرده است

های ایران از منظر استادان موانع انجام ارزشیابی از درس در دانشگاهسؤال دوم: 
 چیست؟

موانعی که منجر گردیده ارزشیابی  ینترمهموص در خصشوندگان پژوهش از منظر مصاحبه
اشاره گردیده  1در جدول شماره مقوله  سهاز درس در کشور ما به طور رسمی انجام نگیرد در 

 . در ادامه به تشریح هر یک از موانع پرداخته شده است.است
 های ایران: موانع انجام ارزشیابی از درس در دانشگاه2جدول 

کد 
 مقوله

 مقوله زیر مقوله

 فرهنگ صحیح نقدجانیفتادن  جانیفتادن فرهنگ صحیح نقد و مطالبه 2
 ساختار الزم در دانشگاهعدم 

 گری ضعیف در بین دانشجویانفرهنگ مطالبه
های عدم اختیار تام استادان در تعیین سرفصل

 دروس
برخی از دانشجویان از  دلهرهنگرانی و  1

 استادانبازخورد 
 ه نظرات دانشجویانب یتوجهکم

مدیران دانشگاه، دانشکده و گروه و  نگرانی 2
 از بازخورد دانشجویان استادان

یا اقدام قانونی به دلیل بازخورد بد  یدنظرتجد
 دانشجویان
بر فرایند ارتقاء و تصدی  یر گذاشتنترس از تأث

 امور
ترس استادان از پیامدهای شخصی مانند 

 برچسب زدن

 

ساز بسیاری از نقدپذیری نیز زمینه دن فرهنگ صحیح نقد و مطالبه:جانیفتا -2
ها نسبت به اصالح امور است. تجربه نشان داده است کسانی که به ها و امیدواریبینیخوش

تر دچار اند و کمتر عمل کردهاند، موفقی صدر آن را پذیرا شدهاستقبال انتقاد رفته و با سعه

از منظر پاسخگویان هم در برخی از فرهنگ صحیح نقد گردند. لذا می دوباره کاری و نابسامانی
های ما جا نیفتاده و جای بررسی بیشتری دارد. در استادان و هم در برخی از دانشجویان دانشگاه

 بیان داشت: 21پاسخگوی کد این راستا، 
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شیم. اگرچه ظاهراً ها در ته دلمان نقد کردن را دوست نداریم و در ته دلمون ناراحت میما آدم»
های ما را ها ضعفنقد کنید لیکن اگر نقد آن دانشجویان عزیزداریم که دوست داریم و اعالم و اظهار می

دهد ها را نشان میعیب تنهانهنقد کردن مانند آینه است که  شویم.ناراحت می عمق وجودکند از  مشخص
های کارها، نحوه و روش تدریس، تکالیف را مورد نمونهاگر  دهد.های ما را نشان میها و زیباییبلکه قوت

های آنان را مشخص نمایند اگرچه همکاران ظاهراً ناراحت نیستند بررسی و مورد نقد قرار دهند و ضعف
. باید در مقابل نقدهای دانشجویان بازخورد و کنندولی نسبت به نقدهای دانشجو احساس دلخوری می

 «.ان ندهیمبازتاب نامناسبی از خود نش

 :6ه کد کنندمشارکتهای بعالوه، بنا بر گفته
یکی از ابزارهای پیشرفت و رشد اند که نقد کردن و درک نکرده رواج پیدا نکردهدر فرهنگ ما نقد کردن » 
در دهند. استادان را ارزشیابی کنند خیلی منطقی این کار را انجام نمی خواهنددانشجویان میوقتی  باشد.فرد می

نخست نان، بعد گوشت . نکنیدفراموش  را در نقد کردن تکنیک ساندویچ گویم کههای خود به دانشجویان میسکال
و سپس نان را روی هم بگذارید. ابتدا نکات مثبت، بعد نکات منفی و در نهایت نکات مثبت را اعالم بدارید. 

ذهن آنان نهادینه کنیم که نقد کردن همانند یاد بگیرند و در  کردن نقد را درتکنیک ساندویچی دانشجویان باید 
-بسیار مهم است که بچهدهند. ها فرهنگ نقد کردن را یاد می. مثالً در استرالیا از دبستان دیدم که به بچهآینه است

تواند می ها از همان کودکی فرهنگ نقد کردن را در خانه، مدرسه و جامعه یاد بگیرند. اگرچه نقدهای دانشجویان
های شخصیتی استاد، دشواری و سادگی درس، نمره کسب شده، شهرت استاد، عواملی از قبیل ویژگی یرأثتحت ت

 .«گیری و نحوه برخورد استادان قرار بگیردمیزان سخت

را از دلیل جانیفتادن فرهنگ  ساختار الزم در دانشگاهعدم ی دیگری هاشوندهمصاحبه
 :21کد  کنندهرکتش زعمبهدر بین دانشگاهیان بیان نمودند. 

 سرکار یا یآقاجناب این همیشه در ذهن من بوده است که متأسفانه ما هیچ وقت از دانشجو نخواستیم که »
تواند نیازهای شما را اید میآیا درسی که با من گرفته؟. تخانم دانشجو، انتظارات و توقعات شما از درس ما چیس

به عبارتی انتظار داریم بعد از دو واحد درس در وقعات شما بوده است؟ برطرف کند؟ آیا اهداف آن متناسب نیازها و ت
تواند به آنان انتقال بدهم. آیا ما یک ساختار که چنین فرایندی را به پایان ترم یک مدرس چه چیزهایی را می

 .«ها دخیل نکردیماصطالح انجام دهد؟ متأسفانه خیر. هیچ وقت آن

 ان از علل جانیفتادن فرهنگ در دانشگاه اشاره داشتندشوندگاز دیگر عواملی که مصاحبه
هایی گری یکی از مهارتمهارت مطالبه است. گری ضعیف در بین دانشجویانفرهنگ مطالبه

گری در دانشگاه خطر بزرگی است که در دانشگاه و آموزش مغفول واقع شده است. عدم مطالبه
تر خواهد کرد. پاسخگوی کد مسئولیتوی بیاست که استادان را نسبت به ارائه برنامه درسی ق

 داشت: عنوان 22
که روش تدریس گری را در کالس درس و دانشگاه ندارند. استادانی متأسفانه دانشجویان ما روحیه مطالبه»
-ها نمیدهند. چرا از آنها آموزش میمحتوایی قدیمی و پیش پا افتاده را به آن یزی ندارند وبرانگچالشجذاب و 

هند که مطالب و محتوای بروزی آموزش دهند. متأسفانه برخی از دانشجویان فقط به خاطر گذراندن واحد درسی خوا
سودمند است؟ کجای کار نیاز به  آنان مطالبی برای آیندهمباحث و ها مهم نیست چه آیند. برای آنبه دانشگاه می

بین دانشجویان رواج پیدا کند تا شاهد دانشگاه گری باید به شکل صحیح و قانونی . فرهنگ مطالبهتقویت دارد؟
ها جهت ها باشیم. دانشگاهیان ما باید فضای سالمی را در دانشگاهپیشتاز، پویا، بانشاط، زنده و پیشرو در همه عرصه
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گری در افتد که فرهنگ مطالبهدر صورتی اتفاق می جانبههمهدریافت انتقادات دانشجویان فراهم کنند و پیشرفت 
 «.ن دانشجویان تقویت و توسعه یابدبی

-عدم اختیار تام استادان در تعیین سرفصل شوندگانعالوه بر این، دو نفر از مصاحبه

بنابر  اند وگری دانستهصحیح نقد و مطالبه را از سایر دالیل جانیفتادن فرهنگ های دروس
 :22کد  کنندهمشارکتهای گفته

عنوان یک دهند؛ به خاطر اینکه، من بها ارزشیابی از درس را انجام نمیهبخش زیادی از همکاران در دانشگاه»
گویند شما محتوای برنامه درسی را طبق این سر فصل تدوین دهند و سپس می، یکسری سرفصل به ما میاستاد

تواند ، نمیهادردسرساز شود. در حالی که این سرفصل استادانها برای کنید. بعضاً ممکن است فراتر رفتن از سرفصل
 .«نیازهای جوامع محلی را جوابگو باشد

درصد از  85 استادان:بازخورد برخی از دانشجویان از  دلهرهنگرانی و  -2
 بیان داشت: 0کننده شماره کنندگان پژوهش بر این مقوله تأکید داشتند. مشارکتمشارکت

از استادان حاکی از آن است که برخی از ها و اتاق برخی های دانشجویان در فضای دانشکدهاظهارات و گفته»
و برنامه درسی که برای آنان تدوین شده است  دوشمین دانشجویان نسبت به انتظاراتی که از دانشگاه دارند برآورد

غیراخالقی هست و به  صحبت کردن دانشجویان پیش استادان دیگر )همکاران( . اگرچهپاسخگوی نیازشان نیست
آنان این  ه انتقادات خود را نسبت به هر درس با استاد مربوطه در میان بگذارید لیکن پاسخدانشجویان بیان کردم ک

 اظهار داشتدانشجویی به طور مثال، را نداریم و ترس از کم کردن نمره را داریم.  استادبود که ما جرئت نقد کردن 
مقاله را نقد کنند و به کالس بیاورند. ای ، در جلسه اول از همه دانشجوها درخواست کرد که مقالهدرسیکه استاد 

آن مورخه به بعد با من لج  و از نقاط قوت و ضعف مقاله را اظهار داشتم. استاد درس را نقد کردم و به کالس آوردم
ای اجرا ها به من داده بود. به طور کلی، سیستم آموزشی باید به گونهکرد و در پایان ترم نمره کمتری نسبت به بچه

 «.دانشجویان محتاج نمره و ترسو تربیت نشوندشود که 

از دیگر عواملی هست که دانشجویان  به نظرات دانشجویان یتوجهکم عالوه بر این
دانشجویان به دالیلی از جمله استادان اعتقاد دارند که برخی از  نسبت به آن نگرانی دارند.

ل نزند و نتوانند راهگشا باشد. در دهند که ممکن است چنگی به دمیهایی را ارائه تعصب، دیدگاه
 عنوان کرد: 26کننده کد شرکتهمین راستا 

دهم دانید دانشجویان رغبتی به ارزشیابی ندارد. لذا من به شما قول میمتأسفانه در حال حاضر خودتان می»
های دانشکده ای در یکی ازو کما اینکه تحقیقات قبلی نشان دادند به اصطالح استادان در یکی از دروس رشته

دانشگاه مورد ارزشیابی قرار داده بودند و در آن درس امکان استفاده از اورهد و پروژکتور وجود نداشت. به عبارتی 
گونه بود. سپس وقتی سؤاالت را داده بودند خیلی از دانشجویان به این سؤال پاسخ داده بودند دیگر ماهیت درس این

شد که استادان اعتقادی به نظرات دانشجویان نداشته بودند. این باعث می فقط تعداد کمی از آنان پاسخ نداده
 «.باشند

 :6کد شونده مصاحبه زعمهمچنین به
های آموزش درس اطالعات و آگاهی الزم را ندارند و این ها و جنبهدانشجویان در ارزشیابی برخی از بخش»

ها مغرضانه و از روی اس نباشند یا اینکه بازخورد آنهای کیفی در آموزش حساحتمال وجود دارد نسبت به تفاوت
 .«تعصب باشد و قادر به قضاوت در مورد اثربخشی درس نباشد
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: از بازخورد دانشجویان مدیران دانشگاه، دانشکده و گروه و استادان نگرانی -3
رس دلهره گویان اشاره داشتند از ارزشیابی از دهر یک از مدیران و استادان به دالیلی که پاسخ

یا اقدام قانونی به دلیل بازخورد بد دانشجویان اشاره  یدنظرگویان از تجددارند. برخی از پاسخ
 اظهار داشت: 22کد  شوندهداشتند. در همین راستا مصاحبه

های خود دار نشود و دانشجویان اعتراضمدیران ممکن است به خاطر اینکه گروه، دانشکده و دانشگاه خدشه»
ها دانشجویان هایی انجام نشود؛ چراکه با انجام این نوع ارزشیابیند بیان کنند سعی کنند که چنین ارزشیابیرا نتوان

نقدهای خود را نسبت به امکانات، فضا و محیط یادگیری و استادان بیان کنند. عالوه بر  یراحتبیدار خواهند شد و به
-بعدی در اختیار آن جهت تدریس قرار ندهند از این کار صرفهای این استادان از اینکه ممکن است درس را در ترم

 «.نظر خواهند کرد

 یرگویان ترس از اینکه بر فرایند ارتقاء و تصدی امور تأثعالوه بر این برخی دیگر از پاسخ
 عنوان نمود: 3کد کننده بگذارد اشاره داشتند. شرکت

ها مثبت در نظر بند دوست دارند که همه چیز برای آنبرخی از استادان برای اینکه بتوانند زودتر ارتقاء یا»
ها ارائه دهند لذا گرفته شود. به همین خاطر ممکن است فکر کنند که دانشجویان نظرات منفی در مورد درس آن

ها گفته شود که فالن استاد ضعیف است و تمایلی به چنین ارزشیابی ندارند. همچنین در دانشکده و سایر دانشگاه
 «.کنندانتخاب مینامه دانشجویان کمی با آن کالس یا پایانتعداد 

همچنین برخی دیگر، به ترس استادان از پیامدهای شخصی مانند برچسب زدن اشاره 
 بیان نمود: 2پاسخگوی کد نمودند. در راستای آن، 

ها گزارش دهند برخی از استادان از بازخوردهای دانشجویان نگرانی دارند و ممکن است که از تدریس بد آن»
باقی بماند. به طور مثال، یکی از دانشجویان خیلی راحت  عنوان برچسبی برای آنانو این در دانشکده و دانشگاه به

ای برای برنامهطرح درس و  .شودحاضر میکالس ما  ، رویکرد که فالن استاد فقط برای گذراندن وقتتعریف می
پردازد یا اینکه برای دانشجویان کالس را به تمسخر کردن دانشجوها میدرس بر روی کالس ندارد. وقت زیادی از 

 «.مشهور و ممتاز است ،گوید فالن محصول از فالن شهرمی وخاطره تعریف کرده 

ارزشیابی عناصر برنامه درسی دروس دانشگاهی چگونه باید انجام  سؤال سوم:

 شود؟

حداکثری  یراتعی استفاده شود تا تأثهای متنودر طی هر ارزشیابی، باید از منابع و روش
ها را در فرایند به حداکثر برساند. تمامی ادبیات نظری ارزشیابی حاکی از هر یک از عوامل و روش

ها در پاسخ به این شوندهآن هستند که هیچ روشی، بهترین روش ارزشیابی نیست. مصاحبه
های خود را ارائه دادند که در نه های زیر پاسخصورتسؤال، چگونگی انجام ارزشیابی درس به

شوندگان . در ادامه به تشریح نظرات مصاحبهاشاره گردیده است (2در جدول شماره )مقوله 
 پرداخته شده است.
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 های ایران: چگونگی انجام ارزشیابی از درس در دانشگاه3جدول 

کد 
 مقوله

 زیر مقوله مقوله

  یابیخود ارزش 2
 دانشجویان کالس 1
 آموختگانانشد 2
 همکاران داخلی و خارجی همکاران 0

 متخصصان رشته یا درس

 یدهدناظران آموزش

 ها، رشته و درسبازنشستگان دانشگاه

 صنایع )کارفرمایان( نفعان خارجی دانشگاهذی 5

 های انتفاعی و غیرانتفاعیسازمان

  کارپوشه درس 6
 مجالت دانشجویی 1
یابی و نظارت درس در کمیته ارزش 8

 دانشگاه
 والدین 3
 

شکلی از ارزشیابی از درس  یتواند به عنواناستادان می یابیخود ارزش: یابیخود ارزش -1
مورد استفاده قرار بگیرد. خودارزشیابی یک روش راحت، آسان و ارزان برای استادان است که 

-درس میمفید برای بهبود آموزش و توانند درس را مورد ارزشیابی قرار دهند و یک روش می

-تواند پلی بین درک یادگیری و تجربه باشد و اغلب به استادان بینش میباشد. خودارزشیابی می

ها اشتباه بوده است و اینکه برنامه درسی دهد که چه چیزی از ارائه عناصر برنامه درسی آن
 اظهار داشت: 22 کنندهمناسب برای دانشجویان چگونه است. در این راستا مشارکت

عناصر برنامه درسی  مجدداًز نکاتی مهمی که در خودارزشیابی مطرح است این است که استادان یکی ا»
اند شود که استادان آگاه شوند برنامه درسی که تدوین کردهدهند. این بررسی باعث میدرس را مورد بررسی قرار می

اند و به چه میزان؟ یا هداف خود دست پیدا کردهباشد؟ آیا به اها متناسب میآیا با نیازهای دانشجویان و بازار کار آن
اند؟. با انجام خودارزشیابی، ابهامات را رفع نماید های آموزشی تا چه میزان اثربخش بودهاینکه روش تدریس و فعالیت

تری از نقاط ضعف و قوت خود و با نگرشی جامع به تمام زوایای درس به استاد کمک خواهد کرد تا شناخت دقیق
 «.ه باشدداشت

های تدریس و افزایش سطح خودارزشیابی منجر به یادگیری عمیق و تأمل در فعالیت
 اظهار داشت: 20ه شوندشود. مصاحبهیادگیری می
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کنم، نگاه به کنم، نگاه به روند کارم میکنم؛ نگاه به لیست نمرات میقطعاً وقتی خودم را ارزشیابی می» 
تک جلسات، لحظه به لحظه به طور غیرکالمی گرفتم و این در طول ترم در تک بازخوردهایی که از طرف دانشجویان

و تمرکز زیادی روی چنین بازخوردهایی دارم و با توجه به سرعت بسیار باالی رشد علم،  است خیلی برای من مهم
خودارزشیابی  توان ازها، کمبود وقت استادان میها و تنوع آنحجم عظیم و بزرگ دانش و اطالعات، تغییر روش

 «.جهت ارزشیابی عناصر برنامه درسی واحد درسی استفاده کرد
-کنند متداولنام میدانشجویانی که یک درس را انتخاب و ثبتدانشجویان کالس:  -2

ها بسیار مهم است؛ زیرا کنند و ارزشیابی آنترین کسانی هستند که درس را ارزشیابی می
بینند. از جمله دالیل استفاده ستادان را در حال عمل میهای خوب و بد، ادانشجویان در روز

ه شوندباشد. در همین راستا مصاحبهزیاد، در دسترس بودن دانشجویان، ارزان و آسان بودن می
 داشت: بیان 21کد 

تواند استفاده استاد دانشگاه برای آنکه درس خود را مورد ارزشیابی قرار دهد از دانشجویان فعلی خود می هر»
ترین منبع همچنین دانشجویان فعلی کالس اصلیدست پیدا کند.  تر به هدف خودبهتر و راحتتواند کند، چراکه می

توانند در مورد باشد. دانشجویان کنونی میبرای ارزشیابی از درس در زمینه عملکرد استادان در درس مربوطه می
ازنگری دارند را به اطالع استادان برسانند. این فضا را برای نقاط ضعف دروس نظر ارائه دهند و نقاطی را که نیاز به ب

 «.ها در نظر گرفتدانشجویان به وجود آورده و در این موارد باید نمراتی را برای آن

 :عنوان داشت 23کد  شوندههمچنین مصاحبه
ار خوبی داشته باشند توانند با دانشجویان رابطه بسیمی و استادان باید با دانشجوهای خود در تعامل باشند» 

های عادی که دانشجویان خارج یا داخل بخواهد که حرف دانشجویی یا دانشجویانیبه قول معروف راحت باشند. از 
. دانشجویان فعلی چون بیشترین تجربه را با استادان خود دارند گزارش دهدکنند کالس در مورد درس صحبت می

 «.های دقیقی داشته باشدد عناصر برنامه درسی کمک کنند و داوریتوانند با بازخورد خود به بهبوها میآن
صورت تشکیل کمیته چند توانند بهها میالبته باید اشاره کرد دانشجویان فعلی دانشگاه

 8کد  شوندهنفره از یک یا چند رشته دروس را مورد ارزشیابی قرار دهند. در این ارتباط مصاحبه
 داشت: بیان

-در اوایل ترم از تمامی دانشجویان مینخست  یابی از درس جهت اثربخشی برنامه درسی،در هنگام ارزش» 

تا  0آوری و بعد از را جمع هاها و ارزشیابینفر را در کالس انتخاب کنند و نقد 5چهار تا  خوشانخواهم که از بین 
خواهم در دو گروه تقسیم شده پنج جلسه در یک فضای خاص با هم صحبت خواهیم کرد یا اینکه از دانشجویان می

عنوان نماینده گروه انتخاب و در ارتباط با عناصر برنامه درسی درس سؤاالت را پرسیده و و از هر گروه یک نفر به
 «.ها را بدون تحلیل تحویل دهدهای آنیا اینکه پاسخ ها را تحلیل کندها را ضبط و رونویسی و سپس آنپاسخ آن

 شوندهدرصد از پاسخگویان بر این مقوله تأکید داشتند. مصاحبه 15 آموختگان:دانش -3
 بیان نمود: 6شماره 
بسزایی داشته باشند.  یرتواند تأثها میآموختگان از جمله گروه مغفولی هستند که ارزشیابی از آندانش»

ها دچار گاه ذهن آنرسند ناخودآکه دانشجویانی که در حال تحصیل هستند وقتی به مرحله ارزشیابی می یطوربه
شود اگر بخواهد واقعیت را بیان کند ممکن است بیان این واقعیات برای او پس از مدتی گران تمام احساسی می

التحصیالن بخواهیم که بازخورد ارائه دهند نتایج مثبتی شود. این کار تا حاال انجام نشده ولی اگر بیاییم و از فارغ
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تر و بدون اند؛ ثانیاً چون از خیلی از مسائل فارغ شدند قطعاً راحتدرس خوانده کهنخست اینخواهیم گرفت؛ چراکه؛ 
 «.توانند نظر بدهنداز ترس و دلهره می

 اظهار داشت: 1ه کد کنندهمچنین مشارکت 
توانند ها میتواند مفید و کاربردی باشد؛ چراکه این نوع ارزشیابیدرس از دانشجویان سابق میاز ارزشیابی »

جر شود که برخی از محتوای که برای دانشجویان قبلی کاربردی نبودند را تغییر دهند یا مثالً اگر استادان با من
توان در مورد دروس نظر دهند. آیا واقعاً این دروس مفید بوده یا ها میالتحصیالن رشته خود در ارتباط باشند آنفارغ

همکاران اند؟. نقاط ضعف و قوت درس چه بودهدرس نظر دهند. خیر؟ در مورد چگونگی محتوا و ارائه آن در کالس 
 «.کنند از دانشجویان قبلی خود استفاده کننددرس که هر ساله تدریس میاز توانند برای تکمیل حلقه ارزشیابی می

درس را انجام دهند همکاران هستند. از توانند ارزشیابی گروه دیگری که می همکاران: -4
باشند. لذا میداخل دانشگاه هم ، کسانی هستند که هم خارج از دانشگاه و منظور از همکاران

همکاران داخلی، همکاران خارج از دانشکده یا دانشگاه، متخصصان ناظران و شامل همکاران 
 باشند.بازنشستگان می

درصد( صریحاً  31شوندگان )نفر از مصاحبه 28تعداد  الف( همکاران داخلی و خارجی:
 بیان داشت: 3شونده کد ص اشاره و بر آن تأکید داشتند. مصاحبهبه این شاخ

همکاران من، ارزشیابی از درس را انجام دهند. البته ما پییر اسسمنت  مشاهده نکردمدر دانشگاه، تا حاال »
(Peer Evaluation یا ارزشیابی همکار را در دنیا داریم اما ).ر من به نظ در کشور ما هنوز رواج پیدا نکرده است

-. به طور مثال، فضایی یا جلسهداشت وجود ،کردنداگر ساز و کاری که همکاران همدیگر را نقد می بودخیلی خوب 

در این گفتیم و میاز عناصر برنامه درسی دروس های همدیگر را دغدغه ونشستیم با هم می تا کردندفراهم میای 
. همکاران بتوانند حداقل طرح ود را بگوییم یا ارائه دهندکه مشکالت و عیوب خم ینداشت ایو واهمه ترسموارد 

هایشان را ارائه درس ترم اینجانب را مطالعه نمایند و اهداف و منابع را مورد ارزشیابی قرار دهند و نظرات و دیدگاه
 «.دهند. این چالش برای من و همکاران ارزشیابی کننده وجود دارد

 :اظهار داشت 1کد  دهندههمچنین پاسخ
برخی از دانشجویان به دالیلی  رسدبه نظر میتوانیم به این دلیل استفاده کنیم که از ارزشیابی همکاران می»

. ارزشیابی سودمند و کاربردی نباشدهایی را ارائه دهند که ممکن است از جمله تعصب و غرض شخصی دیدگاه
برنامه درسی استفاده شود. به طور مثال نتایج  ها و بهبود مستمرتواند جهت تسهیل ارزشیابی دانشکدههمکار می

عنوان یکی تواند بهبدست آمده دانشجویان را بررسی کنند؛ چراکه بررسی سوابق و نتایج دانشجویان در یک درس می
، ترم، پاسخ به تکالیفتوانند از بررسی نمرات پایانمی کنندگانیابیهای مفید ارزشیابی درس استفاده کرد. ارزشاز راه

های ارزشیابی سوابق تحصیلی عنوان شاخصنمرات درون کالسی، فعال بودن و مشارکت در کالس درس به
 «.دانشجویان در یک درس استفاده کنند

 :20ه کد شوندمصاحبه زعمدر این راستا بهب( متخصصان رشته یا درس: 
 میزان توانند در موردها میآن کهچرادر تدوین عناصر برنامه درسی درس باید نظر متخصصان را جلب کرد؛ »

. نظر دهنداهداف یا محتوایی که برای دانشجویان تدوین گردیده با نیازهای بازار کار، دانشجویان و جامعه  تطابق
توانند استادان را در جهت آگاهی آنان از برنامه درسی و یادگیری دانشجویان، ایجاد نگرش مثبت متخصصان می

لوگیری از انحراف برنامه درسی، ایجاد تعادل با دانشجویان و قضاوت در مورد تولید عناصر نسبت به برنامه درسی، ج
درس منجر به بهبود و افزایش کیفیت عناصر از ها در ارزشیابی مشارکت آنبرنامه درسی باکیفیت یاری نمایند و 
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صورت حضوری و س درس بهتوانند با بررسی و مشاهده کال. همچنین متخصصان میبرنامه درسی درس خواهد شد
 .«آنالین نظرات خود را در مورد درس ارائه نمایند

یک روش مؤثر برای بهبود اثربخشی عناصر  یدهدناظران آموزش :یدهدناظران آموزشج( 
 اظهار داشت: 0کد  شوندهبرنامه درسی درس است. در این راستا مصاحبه

ا مشورت و هماهنگی استادان درک بهتری از برنامه درسی توانند بناظران عالوه بر ارزشیابی از درس، می»
تدوین شده برای دانشجویان خود داشته باشند و همچنین اگر در مواردی اشکاالتی وجود داشت آن را برطرف و 

 «.کیفیت برنامه درسی را ارتقاء و منجر به افزایش توانمندی استاد در درس و تدریس و دانشگاه شود

 :2ا بر اظهارات پاسخگوی کد بن عالوه بر این، 
خواهد یک درس را ارزشیابی کند نخست باید از نظر رتبه علمی باالیی برخوردار باشد؛ به نظرم کسی که می»

ها بروند و ثانیاً ناظران دانشگاه سطح باال و برتر کشور باشند. البته اسمشو باید بزاریم بازدید و بازرسی. به دانشگاه
ل بازخورد دانشجویان، پرونده دانشجویان و استادان، ارزشیابی استادان از دانشجویان، فاکتورهای مختلفی مث

کردیم و دیدیم که ها توی تیم نظارت بودم و بررسی میریزنمرات و ... مورد بررسی قرار دهند. مثالً من بعضی وقت
ه چرا استاد نمرات بسیار پایینی استاد نمرات بسیار پایینی از ارزشیابی دانشجویان گرفته است. بررسی کردیم ک

کردیم آیا در ترم بعد برای همان استاد، همان درس گرفته است؟ دانشجوها اینقدر ناراضی بودند؟. سپس بررسی می
 .«را گذاشتند یا خیر؟. وقتی ارزشیابی پایین آید قطعاً باید یه استاد دیگری جایگزین بشود

بازنشستگان از جمله کسانی هستند که  ها، رشته و درس:د( بازنشستگان دانشگاه
ارزشیابی از درس اظهارنظر و پیشنهاد دهند. در همین  توانند در ارتباط با عناصر برنامه درسمی

 اظهار داشت: 28ه کد کنندراستا، مشارکت
قیمتی هستند که در طی چندین بازنشستگان از جمله کسانی هستند که دارای اطالعات غنی، پربار و گران»

و آسانی از  یراحتتوانیم بهال تجربه تدریس و چشیدن روزهای سرد و گرم کالس و دانشگاه کسب کردند. ما نمیس
توانند از بهترین کنار این اطالعات کمیاب و نادر بگذریم و توجه نداشته باشیم. بنابراین افراد بازنشسته می

تجربه ندارد. الزم رند که یک استاد جدیداالستخدام و کمها اطالعاتی دادرس باشند؛ چراکه آناز  کنندگانیابیارزش
است که با ارزشیابی عناصر برنامه درسی درس و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن درس، اطالعات را در اختیار استاد 

 «.قرار دهند

نفعان خارجی کسانی هستند که در محیط داخلی ذینفعان خارجی دانشگاه: ذی -5
عنوان کسانی که قدرت و انشگاه اثرگذار خواهند بود. نقش و اهمیت آنان بهدانشگاه نیستند و بر د

به نقش هر یک از آنان در  ادامهرا بر دانشگاه دارند روشن است. در  یرگذاریپتانسیل تأث
 ارزشیابی از درس پرداخته شده است:

زشیابی توانند درس را ارکه می کنندگانیابیاز دیگر ارزشالف( صنایع )کارفرمایان(: 
ها هستند. از آنجایی که دانشجو جهت اشتغال و کسب نمایند کارفرمایان و صنایع و سازمان

تواند جهت ارتقای کیفیت کند کارفرمایان و مدیران آنان میدرآمد در فضای کار حضور پیدا می
 :5شونده کد زعم مصاحبهبهدرس نظرات خود را ارائه دهند. 

ورد درس و برنامه درسی نظر ارائه دهند اما ساز و کار آن هنوز تعریف نشده است. توانند در مکارفرمایان می»
ها یاد بگیرند که تولید محتوا کنند. آن کارفرما یا شرکتی که فرد دهم که بچهبه طور مثال من درسی را آموزش می
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محصوالتی که از اینجا یا هر صالح خواهد بود که با توجه به برونداد یا قرار است در آن استخدام شود قطعاً ذی
ها درونش هست، چرا؟ تواند به ما بازخورد دهد که شما کارتون این نقصشود میمی یلالتحصدانشگاه دیگری فارغ

 .«چون بروندادتون حکایت از این دارد

 داشت: بیان 25ه شماره کنندمشارکت های انتفاعی و غیرانتفاعی:ب( سازمان
توانند در مورد برنامه درسی درس اظهارنظر کنند. به طور که می باشندیهایی مها از جمله گروهسازمان»

تواند ، فیزیک، ریاضی میبدنییتها مانند علوم تربیتی، روانشناسی، تربمثال، آموزش و پرورش برای برخی از رشته
شود که د. این باعث مینئه دهها بازخوردهایی را اراد و در مورد عناصر برنامه درسی دروس این رشتهناظهارنظر کن

 «.آنچه که برای وزاتخانه آموزش و پرورش مفید و کاربردی است توسط دانشگاه آموزش داده شود

 اظهار داشت: 8شماره دهنده پاسخ
، Yو خانم  Xتوانند به دانشکده یا دانشگاه بازخورد دهند که آقای های انتفاعی و غیرانتفاعی میسازمان» 

التحصیالنی کنید فارغکنید یا سرفصل دروسی را که شما به دانشجویان تدریس میه شما اجرا میبرنامه درسی ک
های انتفاعی و که متأسفانه قادر به پاسخگویی به هیچ کدوم از نیازهای ما نیستند. از سازمان شودمیتربیت 

توانند به ما بازخورد ها میهید؟ آنخواهایی میغیرانتفاعی سؤال پرسیده خواهد شد چرا؟ چه کسانی و با صالحیت
نفعان در عناصر برنامه درسی دخیل ترین بازخوردهای ذیعنوان اصلیتوانیم بازخوردهای آنان را بهبدهند و ما می

 «.دهیم
باشد که دربرگیرنده نمونه ای منسجم از مستندات میمجموعه: کارپوشه درس -6

ای از مطالب ساخته نمونه کارها مجموعههاست. آن کارهای انجام شده و تفسیرهای انتقادی بر
دهند و آموزند، چگونه آموزش میبرای مستند کردن آنچه که می علمییئتشده توسط اعضای ه

ها، روش شوندهدرصد مصاحبه 61 .باشد، میکنندچرا آنان درسی را با روشی خاص تدریس می
 بی از درس اشاره کرد. از جملههای ارزشیاکارپوشه درس را یه عنوان یکی از روش

 داشت: بیان 22ه کد کنندمشارکت
های استادان و برای ارزشیابی دانش، توانایی، فعالیت و مهارت یاستادان ابزاری قدرتمند کارهاینمونه »

ساالنه یا در پایان هر ترم، نمونه کارهای  بهتر استاست.  درسدانشجویان و استفاده در بهبود برنامه درسی 
ای قائل شوند. عالوه بر این، استادان و کاران را مورد بررسی قرار دهند و در قبال کارهای آنان، امتیاز ویژههم

ها را العمر آنان کمک و توانایی خالقیت و عالقه آنتر و به یادگیری مادامدانشجویان را در فرایند یادگیری فعال
ی غذایی بررسی کنیم باید نظرات کسانی را مورد توجه ی مزهباره. به طور کلی، هرگاه بخواهیم درافزایش خواهد داد

 «.اندقرار دهیم که از آن غذا استفاده کرده

 :عنوان کرد 21شماره شونده مصاحبه
کند که حداقل در مورد را ترغیب می علمییئتهای بررسی نمونه کارها این است که اعضای هیکی از مزیت»

تدوین کردند تأمل کنند و این منجر به بهبود عناصر برنامه درسی، پیشرفت استادان و  برنامه درسی که برای دانشجو
توانیم شاهد صورت گیرد می های مشخصزماندر صورت منظم ها خواهد شد و همچنین اگر بهافزایش عالقه آن

در برنامه درسی درس  دکنندرک میپیشرفت همکاران در زمینه بهبود برنامه درسی باشیم. عالوه بر این، استادان 
های خودشان و موفقیت یصها، نقاکنند تا در مورد نارساییها کمک میو به آن رخ خواهد دادخود چه اتفاقی 

 «.تصمیم بگیرند
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ها، خاطرات تواند در قالب سیاههمجالت دانشجویی میمجالت دانشجویی:  -7
عنوان منبعی د. استفاده از مجالت بهدهنده و ارائه مقاله کوتاه باشدانشجویی و مجالت انعکاس

خصوص در مورد یک محیط پیچیده و در حال تغییر ارائه غنی به یهابرای ارزیابی درس، داده
انداز طولی را ارائه دهند و بینشی از پیشرفت توانند یک چشمدهد. اطالعات ارائه شده میمی

نفر از پاسخگویان به این ابزار  21درک دانشجویان در طی یک ترم زمانی طوالنی ارائه دهند. 
 :23شماره  پاسخگویبنابر گفته در همین راستا اشاره داشتند. 

استفاده از مجالت دانشجویی برای ارزشیابی درس در مورد زمان گذراندن کالس درس، صحبت کردن » 
-تواند بسیار مفید میاستادان، حجم کار دانشجویی و چگونگی تغییر کالس، چگونگی مشارکت دادن دانشجویان می

بازخورد و بهبود درس برای استادان جدید  یآورتواند ابزاری با ارزش برای جمعیک مجله دانشجویی می. باشد
. استفاده از مطالب نظری و عملی، ارائه خاطرات دانشجویان از درس در االستخدام و استادان مجرب و نمونه باشد

ای درس در تدوین برنامه درسی درس و توسعه حرفه تأملادی استادان، به تواند ضمن تحریک تفکر انتقمجالت، می
 .«کمک نماید

 اظهار داشت: 20کد  عالوه بر این پاسخگوی 
تواند است که ضمن ارزشیابی از درس، میهایی یکی از تکنیکارائه مقاله کوتاه و خاطرات در مجالت »

گیری عناصر برنامه درسی درس و رفتار استادان، باورهای کلاطالعاتی را در اختیار استادان قرار دهد که در ش
استادان، ارائه اطالعات باکیفیت در مورد چگونگی یادگیری دانشجویان، پر کردن شکاف  نفسعزتیزشی مثبت و انگ

ای با هبرای کالس موجود در برنامه درسی درس و ارتباط و تعامل با دانشجویان مؤثر باشد. استفاده از مقاله کوتاه
که مقاله ارائه  خواهیمیصورت گروهی متعداد زیاد و تعداد کم استفاده شود. مثالً اگر تعداد دانشجویان زیاد باشند به

توانیم عالوه بر این، کنیم و همچنین میها کم باشد به همان یک مقاله بسنده میدهند و در صورتی که تعداد آن
ها داده شده است که در مورد ارزشیابی از درس به آن یکه در مورد سؤاالت بعد از چند جلسه از دانشجویان بخواهیم

 «.صورت مقاله ارائه دهدها را بهصورت گروهی پاسخ دهند و یک نفر از آنان، پاسخبه

 اظهار داشت: 21کد کننده مشارکتکمیته ارزشیابی و نظارت درس در دانشگاه:  -8
 یدد. کمیته بانتواند یک درس را ارزشیابی کناه تشکیل شود، بهتر میاگر کمیته ارزشیابی از درس در دانشگ»

در جایگاه  خواهندیی که ماند، یعنی کسنافراد تشکیل شود که از رتبه علمی باالیی برخوردار باش تعدادیاز 
تواند د. البته مینه باشد و توانایی انجام این کار را داشتنباش دارای درجه استادی و باالترد باید از نارزشیابی قرار بگیر

 «.تواند باشدتر نمیتعدادی از اعضای آن از یک دانشگاه سطح باالتری باشد ولی سطح پایین

والدین یکی از عوامل  یژهونفع بهامروزه در نظام جهانی، مشارکت افراد ذیوالدین:  -9
والدین وجود  فرمول مشخصی برای مشارکت گونهیچه به طور کلی،مهم شناخته گردیده است. 

درصد  51ها در حوزه تعلیم و تربیت مشارکت داشته باشند. توانند در بسیاری از زمینهندارد و می
 21ه کد شونددر این رابطه مصاحبهپژوهش بر این ابزار تأکید داشتند.  کنندگانمشارکتاز 

 عنوان کرد:
یاء دانشجویان جهت بررسی عناصر برنامه درسی عنوان استاد دانشگاه اعتقاد دارم که باید از نظرات اولمن به»

توانیم نظرات ها را کاربردی کرد. به طور مثال میتدوین شده برای دانشجویان بهره گرفت و پیشنهادات و نظرات آن
 «.ها را تا حد امکان اجرایی نماییمخواهیم تدوین کنیم بشنویم و آنها را نسبت به اهدافی درسی که میآن
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هایی ارزشیابی عناصر برنامه درسی دروس دانشگاهی با چه روش: سؤال چهارم

 باید انجام شود؟

متعددی جهت ارزشیابی از درس وجود دارد که باید  ابزارهایشوندگان از نظر مصاحبه
 ابزارمتناسب با شرایط درس در نظر گرفته شود. به عبارتی دیگر باید استاد امکان اجرای 

 ابزارهای ینتررا انتخاب کند. مهم ابزاریس متناسب با درس، ارزشیابی را بررسی کند سپ
ارائه شده است. در  (0در جدول شماره )شوندگان در نه مقوله ارزشیابی از درس از منظر مصاحبه

 شوندگان پرداخته شده است.ادامه به تبیین و تشریح نظرات مصاحبه
 ی ایرانهاهای انجام ارزشیابی از درس در دانشگاه: روش4جدول 

 زیرمقوله مقوله ردیف
  مشاهده 2
 فیلم ضبط کردن 1

 صدا
  کتبی 2
 پرسشنامه ایرایانه 0

 نظرسنجی
 فردی مصاحبه 5

 گروهی
 نقاشی خالقانه ابزارهایاستفاده از   6

 تصاویر
  تشکیل کارگاه 1
  استفاده از فضای مجازی 8

 

ی از درس، مشاهده است. مشاهده یعنی دیدن دقیق، یابشارز ابزارهاییکی از مشاهده:  -1
ای، نقش راهنما، تسهیل افتد. سنجش مشاهدههدفمند و مطابق با آنچه که هر رویداد اتفاق می

شوندگان نفر از مصاحبه 28کند. یادگیری ایفا می –کننده و یاری کننده را در فرایند یاددهی 
 2ه کد شونددر همین راستا مصاحبهر آن تأکید داشتند. درصد( صریحاً به این ابزار اشاره و ب 31)

 اظهار نمود:
تواند با توان استفاده کرد مشاهده است. استادان میهایی که برای ارزشیابی از درس مییکی از روش»

ها مشاهده محور گفتگوی دانشجویان بر روی کالس، رفتار و نمایش دانشجویان درک کنند که برنامه درسی آن
با  تواننداستادان میبوده است. عالوه بر این، در زمان تدریس یک مطلب درس یا انجام یک آزمایش،  یرگذارتأث چقدر

گیری بدن آنان نسبت به محتوای ارائه شده در هنگام انجام آزمایش و مشاهده زبان بدن دانشجویان و جهت
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بوده  یرگذاراصر برنامه درسی چه میزان مفید و تأثکه محتوا یا سایر عن ندسخنرانی، درس را مورد ارزشیابی قرار ده
 «.است

 :5شماره کننده مشارکت بنابر اظهارات همچنین 
توانند در کالس درس، فضای برگزاری خواهند درس را ارزشیابی کنند میهیئت ارزشیابی یا کسانی که می»

رار دهند، یا با حضور در صنایع، های استادان و دانشجویان را مورد بررسی و مشاهده قکالس درس، فعالیت
 .«قرار دهندمشاهده مورد بروندادهای دانشگاه را 

توان برای ارزشیابی از درس شوندگان میروش دیگری که از نظر مصاحبهضبط کردن:  -2
تواند به دو صورت فیلم و صدا صورت مورد استفاده قرار داد ضبط کردن است. ضبط کردن می

 ها پرداخته شده است:رح آنبه ش ادامهگیرد که در 

 اظهار داشت: 2پاسخگوی کد در همین رابطه  صورت فیلم:الف( ضبط کردن به
 تهیه کنندهای آموزش خود در کالس درس فیلم توانند جهت ارزشیابی از درس خود، از فعالیتاستادان می»

وت و ضعف خودشان را شناسایی کنند یا و بعد از اتمام هر جلسه درس، فیلم را مورد ارزشیابی قرار دهند و نقاط ق
در کالس درس های استادان چند جلسه تدریس و فعالیتاز توانند نظارت و ارزشیابی می یئتای دیگر، هبه گونه

 «.و عناصر برنامه درسی تدوین شده را مورد نقد و ارزشیابی قرار دهند آماده کنندفیلم 

های ارزشیابی از درس بوده که ز روشضبط کردن صدا یکی دیگر ا ضبط کردن صدا:ب( 
 :ابراز کرد 1ه کد شوندتوانند استفاده کنند. در همین راستا، مصاحبهاستادان می

های ارائه درس، محتوا و روش یژهوبرنامه درسی بهعناصر خودم و دیگر همکاران برای اینکه خودارزشیابی از »
صدای ضبط شده را درس کالس جلسه بط کنیم. بعد از اتمام توانیم صدای خودمان را ضارائه را انجام دهیم می

مورد بررسی قرار دهیم و عناصر برنامه درسی که نیاز به بهبود و تقویت دارند مورد توجه قرار دهیم. این عمل باعث 
 «.شود عالوه بر رفع و بهبود نقاط ضعف در درس، نقاط قوت تقویت شودمی

ها است. ارزشیابی در بین دانشگاه ابزارهایز های کتبی یکی اارزشیابی کتبی: -3
صورت غیررسمی با کتبی هستند و عموماً به شودیبازخورد که در طول ترم انجام م هاییتفعال

درصد( در پژوهش مورد  85) هاکنندهشرکتنفر از افراد  21این ابزار توسط سؤاالت کیفی است. 
 داشت:اظهار  22ه کد شوندمصاحبه تأکید قرار گرفت.

کنیم تا نظرات و پیشنهادات خودم و همکاران معموالً برای ارزشیابی از درس از دانشجویان درخواست می»
مانند محتوا، تکالیف و روش  عناصریخود را در مورد درس بدون اینکه مشخصات خود را بنویسند ارائه دهند و در 

توان به ارزشیابی از های دانشجویان مین با بررسی یادداشتنیاز بازنگری دارند را بهبود دهند. عالوه بر ایکه تدریس 
 «.درس پرداخت

صورت پستی تواند بهشود میکه ارزشیابی کتبی در حضور استاد انجام میعالوه بر این
 اظهار داشت: 6کد شونده صورت بگیرد. بدین گونه که مصاحبه

فردی و مداوم از طرف دانشجویان و نظارت بر این ابزار برای آشنایی دانشجویان در سطح شخصی، مکالمه »
تواند به استادان باشد. ارسال بازخورد از طریق نامه میپیشرفت یادگیری دانشجویان در یادگیری محتوای درس می

باشیم. ضمناً دروس توان شاهد جزئیات ریز عناصر برنامه درسی کمک زیادی کند؛ چراکه از طریق نامه کوتاه می
 «.توانند در مورد تجربیات شناختی و عاطفی خود در کالس درس استادان بنویسند و ارسال کننددانشجویان می
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ارزشیابی درس در بین اکثریت  ابزارهایو پرکاربردترین  ینتریکی از متداول :ایرایانه -4
ا دو باشد که در یک یمیبا استفاده از رایانه )ارزشیابی الکترونیکی( های ما، ارزشیابی دانشگاه

شوندگان بر این مؤلفه تأکید داشتند. در صد از مصاحبه 15شود. هفته قبل از اتمام ترم اجرا می
 :21ه شماره کنندمشارکتزعم به

باشد جهت ارائه بازخورد تر میتر و ارزانتوانند از روش آنالین که برای دانشجویان آسانها میدانشگاه»
که از کم و کیف درس با خبر است و چراتواند توسط خود استاد طراحی شود استفاده کنند. این نوع ارزشیابی می

صورت استاندارد ملی طراحی و تواند بهصورت استاندارد طراحی کند اگرچه این نوع ارزشیابی میتواند ابزاری بهمی
های های دانشگاهابیتوان از ارزشیهای کشور قرار گیرد. عالوه بر این میدر اختیار تمامی دانشجویان دانشگاه

 .«کشورهای دیگر با رعایت و اصالح مواردی که با فرهنگ جامعه همخوان نیستند استفاده کرد

بازخورد دانشجویان از درس به  ابزارهای: مصاحبه از مصاحبه فردی و گروهی -5
 اظهار داشت: 1ه شماره شوندباشد. مصاحبهاستادان و دانشکده و دانشگاه می

توان با مصاحبه فردی و گروهی بدست ترین نکات را میانشجویان، این مزیت را دارد که جزئیمصاحبه با د»
ای و های گستردهدهد تا بازتابو تجربیات افراد مختلف از مشارکت یا مصاحبه درک شوند و به شما امکان می آورد
تر و مشارکت نی که در کالس درس فعالدانشجویا ندتوانمی استادانبه طور مثال، های جالبی را کشف کنید. یافته

ها بحث و گفتگو نمایند و در مورد درس با آن که به اتاق بیایندند ها دارند از آنان دعوت کنبیشتری در انجام فعالیت
چگونه ارزشیابی  آناناز نظر  تدوین کردندعناصر برنامه درسی مانند اهداف، محتوا و روش تدریسی که برای درس و 

 .«شود؟می

 :3شماره  بنا بر اظهارات پاسخگویهمچنین  
خواهند در ارتباط با عناصر برنامه درسی یک درس گفتگو کنند توانند از دانشجویانی که میاستادان می»

خواهم از درس خودم ارزشیابی ای شکل نشسته و با صحبت کنند. به طور مثال وقتی میصورت دایرهبخواهد به
عنوان دبیر یا رئیس جلسه، کنترل صورت گروهی یا میزگردی بنشینند و یک نفر بهخواهم بهنمایم از دانشجویانم می

جلسه را بر عهده گرفته تا دانشجویان بتوانند نظرات خود را پیرامون عناصر برنامه درسی درس ارائه دهند و در پایان 
 .«نقاط قوت و ضعف درس را اعالم نمایند

توانند معانی و نقاشی و تصاویر می نه )نقاشی و تصاویر(:خالقا ابزارهایاستفاده از  -6
عنوان متن تفسیر شوند و دهد تا بهها اجازه میهای مشترکی را منتقل کنند که به آنپیام

عنوان  22کد  پاسخگوی عنوان نوعی ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند. در این راستابه
تواند برای ارزشیابی از درس مورد استفاده قرار بگیرد بهره گرفتن از می های ارزشیابی کهیکی از روش»کرد: 

های هنری بیشتر تواند در رشتهها میای مانند نقاشی، عکس و تصویر است. استفاده از این روشخالقانه ابزارهای
ها دهند از این روش مورد استفاده قرار بگیرد و استادان به جای اینکه دانشجویان چیزی را مورد ارزشیابی قرار

 درس یک مورد در مختلف دانشجویان تجربیات و نظرات درک برای بصری عالی روش و همچنین یک استفاده کنند
 «.شوند بحث ساززمینه و باشند جذاب بسیار توانندمی خالقانه هایروش .است

 تجارب و افراد نظرات درک برای تعاملی و عالی روش یک اینتشکیل کارگاه:  -7
 در کنندگانشرکت به فرصت آوردن فراهم برای مفید ابزاری همچنین. است درس یک مختلف
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 پرسیدن یا و جدید موضوعات مانند افزایش استاد درس توسط شدهتعیین هایبرنامه چالش
 :عنوان کرد 20کننده کد شرکت .مجدد است سؤال

تواند برای استادان و دانشجویان درسی درس می تشکیل کارگاه در ارتباط با درس یا با عنوان بررسی برنامه»
مفید و ارزنده باشد. با تشکیل کارگاه و دعوت از استادان و دانشجویان رشته و درس، استادان توضیحات خود را در 

توانند نظرات خود را مورد عناصر برنامه درسی درس ارائه و سپس همکاران و دانشجویان و حتی کارفرمایان می
توانیم از استادان و دانشجویان رشته مربوطه از عناصر برنامه درسی را مورد نقد قرار دهند. به نظرم می پیشنهاد و

 «.ها نظرخواهی به عمل آیدهای دیگر دعوت به عمل آوریم و از آندانشگاه

های ها در برنامهها و گروهنویسی و تشکیل کانالوبالگ استفاده از فضای مجازی: -8
هایی است که پاسخگویان به آن اشاره داشتند. در این زمینه وبایلی یکی دیگر از روشم رسانیامپ

 بیان داشت: 21ه شماره شوندمصاحبه
به نظر من استادان باید در ارزشیابی از درس از دانشجویان بخواهند تا وبالگی، کانالی یا گروهی را تحت »

شجویان بسازند. سپس هر یک از دانشجویان بخواهند تا نظرات درس موردنظر با همکاری همه داناز  یابیعنوان ارزش
تواند به استادان کمک کند تا نقاط و پیشنهادات خود را بدون مشخصات خود در سایت یا گروه درج کنند. این می

 کنم در وبالگ یا گروه یاضعف خود را در درس تشخیص دهند. عالوه بر این، برخی مواقع مطالبی را که تدریس می
خواهم در ارتباط با آن نظر ارائه دهند. به نظرم این کار بسیار مفید است و گذارم و از دانشجویان میکانال می

گذارم از کنند حتی در کانال که میدانشجویان خود را با اسم مستعار معرفی کرده و نظرات مفیدی را بیان می
 «.کنمها نظراتی را دریافت میدانشجویان سایر دانشگاه

 گیرینتیجه

در راستای تحقق هدف پژوهش بررسی دالیل و چگونگی ضرورت ارزشیابی درس و موانع 

آوری و سپس با استفاده از تجزیه و های مورد نیاز جمعهای ایران، ابتدا دادهآن در دانشگاه

بندی و تحلیل ای که با روش تحقیق و سؤاالت پژوهش و ... هماهنگی دارد دستهتحلیل مقوله

شوندگان ارزشیابی درس به ردیدند. نتایج سؤال اول پژوهش نشان داد از منظر برخی از مصاحبهگ

تعامل با دانشجویان و پاسخگویی به نیازهای آنان، پیوند دانشگاه با جامعه، بازنگری دالیلی مانند 

ه ها و بازخورد به استادان و روسای دانشگاهای تدریس آنها و روشو بهبود محتوای درس

(، 1121(، شاه و نیر )1123استین و همکاران ) هایبا نتایج پژوهش مواردضرورت دارد. این 

 (2231و نصر و همکاران ) (1112(، پبست و همکاران )1110دیاموند ) (،1113گاوان )مک

ترین توان گفت نیازها و عالئق دانشجویان و جامعه از مهمهمخوانی دارد. در تبیین این نتایج می

ها است، چراکه نیازهای دانشجویان هدف آموزش و های ارزشیابی واحد درسی در دانشگاهصشاخ

های بدنه اصلی و توسعه و مشتری برنامه درسی هستند. نیازهای دانشجویان و یادگیری مهارت

های آینده وظیفه اصلی است و ای برای واجد شرایط بودن برای ورود به بازار کار و شغلحرفه

توانند از یک برنامه درسی خاص بیاموزند اهمیت داده شود و انتظارات دارند ن آنچه میدانشجویا

حاکی از آن  2عالوه بر این، نتایج جدول که برنامه درسی بتواند برای آینده آنان مفید باشد. 
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ترین دلیلی که برای ارزشیابی از درس اظهار شوندگان اولین و مهمتمامی مصاحبهاست که 

نفعان بودند؛ چراکه اگر برنامه درسی ناسب بودن برنامه درسی با نیازها و عالئق ذیکردند مت

تواند وارد بازار کار مطابق با نیازهای جامعه باشد دانشجویان در پایان تحصیالت به آسانی می

بازخورد دانشجویی اطالعاتی را برای  ینگردد و مشکالت و بیکاری در جامعه پیش نیاید. همچن

و شواهد مربوطه  دهدیها یا دروس ارائه منگر و سایر ذینفعان در انتخاب برنامهیان آیندهدانشجو

در همین ارتباط، نتایج پزوهش  .کندیرا برای تحقیق در فرآیندهای آموزش و یادگیری فراهم م

 ( نشان داد 2231نصر و همکاران )

ز جمله جانیفتادن فرهنگ نشان داد که به دالیلی ا 1یا جدول  نتایج سؤال دوم پژوهش 

توجهی به نظرات دانشجویان، عدم برخی از دانشجویان از استادان، کم و دلهره صحیح نقد، نگرانی

مدیران دانشگاه، دانشکده و گروه و  نگرانیهای دروس، اختیار تام استادان در تعیین سرفصل

 کوئین،مکهای ا با نتایج پژوهشهشود. این یافتههای ما انجام نمیاستادان ارزشیابی در دانشگاه

همخوانی دارد. بسیاری از استادان تالش ( 1126) 2سونادارا و کینونمک فهیم، بنداری، پتریسور،

گیرند. اگر استادان ها را نادیده میسادگی آنکنند که ارزشیابی دانشجویان را بپذیرند اما بهمی

توان شاهد پیشرفت و توسعه ف کنند میشده توسط پاسخگویان را برطربتوانند موانع مطرح

های ما بخواهند به یک اگر دانشگاه های خود باشند.یادگیری دانشجویان در هر یک از درس

تبدیل شوند باید اسباب و ابزار آن را فراهم کنند، بدین معنی که به آموزش  چهارمدانشگاه نسل 

های عناصر برنامه درسی و خاب ویژگیاگر صدای دانشجویان در انت دانشجویان توجه زیادی شود.

گیرد. تر صورت میارزشیابی شنیده شود و نگاه مشورتی به آنان داشت بدون شک یادگیری سریع

« گوینددانشجویان می آنچهتغییر بر اساس »( معتقد هستند 1125) 1برومن، دارونت و پیمور

-عمل یادگیری را به چالش می یر بیشتری در نتایج آنان دارد و مفاهیم بلندمدت تدریس وتأث

ها، تالش، انگیزه و اهداف دانشجویان بر ( اعتقاد دارند توانایی1113) 2کشد. التوکا و استارک

گذارد، اگرچه در عمل، تنها برخی از استادان به هنگام یر میتأثچگونگی تدوین برنامه درسی 

های دانشجویان را مورد توجه قرار مند قابلیتیزی و طراحی برنامه درسی به صورت نظامربرنامه

 دهند.می

توانند ارزشیابی از درس را ترین کسانی که مینتایج سؤال سوم پژوهش نشان داد که مهم

نفعان خارجی التحصیالن، همکاران، ذیانجام دهند شامل خودارزشیابی، دانشجویان فعلی، فارغ

                                                 
1- McQueen, Petrisor, Bhandari, Fahim, McKinnon& Sonnadara 
2- Brooman, Darwent & Pimor 
3- Lattuca & Stark 
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درس، مجالت، کمیته ارزشیابی و نظارت  دانشگاه، نمونه کارهای استادان و دانشجویان در زمینه

هو و همکاران  هایها با نتایج پژوهشباشد. این یافتهواحد درسی در دانشگاه و والدین می

و هانکینز  ینارنشتا (،1122پاول ) (،1125(، اسکیسی )1123گویان )(، بویز و مک1111)

(، 1111(، کان )1111) و نورنینانوروزوا (، 1121) 2، اجیدبا، آگبنا و اولومورین(، یوسف1121)

-همخوانی دارد. در تبیین این نتایج می( 2231زاده )( و قنبری و سلطان2231نصر و همکاران )

های فوری را به تواند گزارششود میدرس که توسط دانشجویان انجام می توان گفت ارزشیابی

انی الزم را داشته و اقدامات اصالحی را ها بتوانند پشتیبدانشگاه، دانشکده و گروه ارائه دهند تا آن

ها، هایی که مطابق با استانداردهای کیفیت و انتظارات نیستند انجام دهند. از این گزارشدر درس

توانند دروسی را که نیاز به پیشرفت دارند و همچنین از کیفیت مدیران دانشگاهی و استادان می

د، شناسایی کنند. دانشجویان باید مسئولیت کننبرتر در رابطه با کیفیت درس استفاده می

دهد ها قدرت میها در ارزشیابی به آنارزشیابی از برنامه درسی را بر عهده بگیرند و مشارکت آن

-های قابل قبول و اجتماعی از نظر اجتماعی مدیریت کنند. رو و مکتا زندگی خود را به روش

عنوان ارائه اطالعات مفید برای شجویی را به( استفاده از خاطرات و سوابق دان2382دونالد )

ارزشیابی از درس در مورد حجم کار دانشجویی و چگونگی تغییر آن در طول ترم و نحوه توزیع 

( از مجالت دانشجویی 2388عالوه بر این، پارر ) .کنندیبار کاری در بین دانشجویان توصیف م

ستفاده کرد. خودارزشیابی هم برای برای کشف چگونگی کسب تجربه و یادگیری و پیشرفت ا

ها، مهارت کمک کند تاافراد  به تواندای فرد مفید است؛ زیرا میحرفهرشد رشد شخصی و هم 

 ی خودهاها و تواناییند مهارتنبتوا را شناسایی کنند وها خود ها، نقاط ضعف و محدودیتتوانایی

شود که استادان باعث می اینعالوه بر  .کنندرا رفع خود ها و نقاط ضعف را تقویت و محدودیت

های شناختی و فراشناختی خود را گسترش و منجر توسعه مهارت نوشتن و شخصیت مهارت

پذیری شود. های یادگیری و ترغیب یادگیری خودمحور و مسئولیتخود، خودآگاهی از سبک

کند. در تحریک میارزشیابی توسط همکاران تفکر انتقادی و عمیق را در رویکردهای یادگیری 

هایی مانند سطح دانش دانشجویان و گیریهای دانشجویان ممکن است سوءارتباط با ارزشیابی

باشد. همچنین  یرگذاررتبه دانشجویان در کالس درس در چگونگی ارزشیابی از درس تأث

ها و آنتر باشند کند که متفکران و نویسندگان منطقیارزشیابی همکار، دانشجویان را تشویق می

( در این راستا قابل تائید 1126) 1کنند. نتایج پژوهش باکرهای خود میرا قادر به بهبود مهارت

( در پژوهش خود دریافت که ارزشیابی توسط همکاران منجر به یادگیری 1126است. باکر )

                                                 
1- Yusuf, Ajidagba, Agbonna & Olumorin 
2- Baker 
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ازخورد فعال، افزایش مشارکت و ادراکات دانشجویان، بهبود کیفیت کار و افزایش توانایی ارائه ب

های اخیر بررسی همکار و ارزشیابی همکار در یادگیری برای شود. عالوه بر این، در سالمی

ارتقای تعامالت بین دانشجویان، تحریک کیفیت گفتگو و بهبود یادگیری مورد استفاده قرار 

کارهای استادان و  از نمونه های حاصلکند که داده( اشاره می1111گرفته است. کان )

 اسکیسیاز درس مورد ارزشیابی قرار گیرد. نتایج پژوهش  یابیتواند جهت ارزشجویان میدانش

( در این راستا قابل تائید است و ارزشیابی از نمونه کارها را ابزاری مطمئن و معتبر در 1125)

 داند.فرایند ارزشیابی از درس می

که  استاز آن  حاکی( 0)نتایج حاصل از جدول همچنین نتایج سؤال چهارم پژوهش 

توانند ارزشیابی را از طریق مشاهده، ضبط کردن، کتبی )پرسشنامه و تشریحی(، استادان می

های خالقانه )نقاشی )پرسشنامه و نظرسنجی(، مصاحبه فردی و گروهی، استفاده از روش ایرایانه

ر شرایط و های مذکور دو تصاویر(، تشکیل کارگاه و فضای مجازی انجام دهند. هر یک از روش

ها این مزیت را برخی از روش  گیرد.وضعیت خاص خود کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می

توان از چند نفر از توان بازخورد از تمامی دانشجویان اخذ کرد و برخی از آنان هم میدارند که می

به زمان اندک توان ها میهای برخی از روشکالس بازخورد دریافت کرد. از جمله دیگر مزیت

صرف شده، هزینه روش، جزئیات درس، نحوه تجزیه و تحلیل و سایر عوامل در انتخاب نوع روش 

های کمی برای به دست آوردن بازخورد دانشجویی با دخیل هستند؛ بنابراین، استفاده از فهرست

دیکته شده ها در آموزش عالی، های سازمانی، خصوصاً با توجه به افزایش اندازه کالسمحدودیت

است. عالوه بر این، بازخورد غیررسمی عمدتاً در دسترس است که استادان و دانشجویان در 

 شوند.های چهره به چهره درگیر میموقعیت

ارزشیابی از درس فراتر از  اهمیتتوان گفت میبر اساس نتایج کلی پژوهش در نهایت 

های کشور ر یافته باشد تمامی دانشگاهو اگر فرایند کلی با دقت و ساختا تدریس استارزشیابی 

توانند از آن استفاده کنند. هنگامی که ارزشیابی از درس در غیاب استاد در کالس درس بحث می

توانند در مورد یادگیری و آموزش و برنامه درسی تأمل بیشتری داشته شود، دانشجویان میمی

یی مباحث و مطالبی که بیشتر باشند. بحث و گفتگوی تمام دانشجویان کالس برای شناسا

توانند در بازخورد دانشجویان کاوش کنند کند ارزشمند است. استادان میدانشجویان را نگران می

کند تا تر برسد. ارزشیابی از درس به استادان کمک میهای عمیقو در پی بحث و گفتگو به داده

ها در شجویان آگاه شوند و به آناز نحوه درک فنون، راهبردها و رویکردهای آموزشی توسط دان

عنوان موانع یادگیری دانشجویان به وجود های دانشجویان و سوءتفاهم که بهشناسایی نگرانی

ها و نظرات دانشجویان توانند در طول ترم با در نظر گرفتن ایدهکند. استادان میآید کمک میمی
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ری پویا، ارتباط و تعامل بین استادان و در شیوه تدریس تغییر ایجاد کنند و منجر به محیط یادگی

اختیارات واگذار شده به با عنایت به  لذا شوند.های دانشجویان میدانشجویان و درک دغدغه

توانند عناصر برنامه درسی هر درس را با توجه به ناحیه و منطقه ، دانشگاهیان میهادانشگاه

به صورت  هادانشگاهبرنامه درسی در نظام  در گذشته جغرافیایی تغییر دهد. به طور مثال،

های اخیر نظام برنامه درسی به صورت نامتمرکز صورت گردید لیکن در سالمتمرکز  اجرا می

های فرهنگی، اجتماعی، هیان آزادی و اختبار عمل بیشتری دارند و تفاوتگیرد و دانشگامی

-تلف کشور مد نظر قرار میهای مناطق مخجغرافیایی و آموزشی مناطق مختلف کشور  و ویژگی

 را در عناصر برنامه درسی با توجه به موقعیت جغرافیایی تغییرات شود کهدهند. لذا پیشنهاد می

دانشجویان  ؛ چراکهباید نیازهای این مناطق بیشتر مورد توجه قرار بگیرد آورده وبه وجود 

شود وه بر این پیشنهاد میعال .در این منطقه جغرافیایی مشغول به کار شوندباید ها دانشگاه

های ایران با استفاده از مطالعات ها در دانشگاهابزاری جهت ارزشیابی از دروس تمامی رشته

 فراهم گردد. میدانی
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