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هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش و جایگاه اعضای هیأت علمی در

ارزشیابی برنامههای درسی دانشگاههای برتر کشور و جهان به منظور طراحی یک مقیاس
ارزشیابی برنامۀ درسی ویژۀ اعضای هیأت علمی میباشد .پژوهش بصورت ترکیبی از نوع
اکتشافی-متوالی در قا لب ساخت ابزار می باشد .جامعۀ آماری شامل چهار گروه اعضای هیأت
علمی و صاحبنظران برنامه ریزی درسی و دانشگاههای برتر دولتی ،مسئولین مراکز مطالعات
دانشگاههای برتر دولتی ،مسئولین وزارت علوم و اسناد و مدارک دانشگاههای منتخب جهان
بوده است .نمونه گیری بصورت هدفمند بوده است .ابزار جمعآوری دادهها مصاحبۀ نیمه
سازمان یافته ،تحلیل مستندات و مقیاس ارزشیابی برنامۀ درسی محقق ساخته بوده است.
روائی مصاحبه با استفاده از نظرات متخصصان و پایائی آن با استفاده از فرم تحلیل محتوا،
پیادهسازی مجدد و استفاده از گروه همتا بدست آمده است .روائی مقیاس بصورت محتوائی،
اعتباریابی آن از طریق ضریب الشه و همبستگی درونی گویهها از طریق آلفای کرونباخ برآورد
شده است .یافتهها نشان داد که در دانشگاههای معتبر جهان ،اعضای هیأت علمی نقش
کلیدی در فرایند ارزشیابی برنامههای درسی دارند .در مقایسه با آن ،در دانشگاههای ایران،
ذینفعان برنامه مشارکت محدودی در ارزشیابی برنامه های درسی دارند ،لکن با توجه به
بسترهای فراهم شده ،اعضای هیأت علمی به نسبت سایر گروههای ذینفع ،مشارکت بیشتری
در ارزشیابی برنامهها دارند .پاسخگویان مواردی نظیر دعوت رسمی از اعضای هیأت علمی،
اجرای ارزشیابی های سالیانه ،اجرای ساز وکارهای تشویقی و برگزاری نشست های مشورتی
گروههای آموزشی با استادان را از جمله راهکارهای بهبود ارزشیابی برنامۀ درسی می دانند .با
استفاده از دادههای جمعآوری شده از دانشگاههای داخل و خارج کشور ،یک مقیاس هشت
حیطهای اعتباریابی شده دارای 60گویه و  6سئوال باز ،برای ارزشیابی برنامۀ درسی از دیدگاه
اعضای هیأت علمی تدوین گردیده است.
کلمات کلیدی :ارزشیابی برنامۀ درسی ،اعضای هیأت علمی ،دانشگاههای برتر دولتی،
دانشگاههای معتبر جهان

R.Golkar, Dr.A.Nsr Esfahani, Dr.M.Nili
Abstract: The aim of this study is to investigate the
status of faculty members in the evaluation of curricula of
top universities in the country and the world in order to
design a scale for evaluating the valid curriculum for
faculty members. This research has a mixed method of
exploratory-sequential type in the form of tool design.
The statistical population consisted of four groups of
curriculum development experts and faculty members
from top universities, officials of study centers of top
public universities, officials of the Ministry of Science
and Documents of selected universities of the world. The
sampling process was conducted through purposeful
method and the data collection tools were a semiorganized interview, document analysis and a curriculum
evaluation scale. The findings revealed that top
universities around the world use the ideas from all
internal and external stakeholders such as faculty
members, students, alumni and employers in the
curriculum evaluation process. in Iranian universities,
internal and external stakeholders are limited in their
ability to evaluate curricula, and faculty members are
more likely to participate in the evaluation of academic
curricula than other groups, depending on the context in
which they are offered. Finally a scale of eight validated
domains with 60 items and 6 open-ended questions is
developed and presented for curriculum evaluation based
on the perspectives of university faculty members.
Keywords: curriculum evaluation, faculty member, top
public universities, top universities the world, scale.
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مقدمه
در شرایط رقابت آمیز ،دانشگاههائی موفق ترند که به طور مداوم در حال بهبود و تغییر
برنامههای درسی برای پاسخگوئی به نیازهای ذینفعان باشند .از این رو ارزشیابی برنامه های
درس ی تبدیل به یک الزام و خدمت مستمر برای بهبود کیفیت برنامه های دانشگاهی گردیده
است(دیکسون لی .) 20101،بسیاری از کشورها برای اطمینان از کارآمدی آموزش عالی ،ارزشیابی
را به عنوان یک راهبرد اساسی تلقی می نمایند(آکیول و ارسالن .)20142،افزایش دامنۀ تخصص
ها ،دانش ها و مهارتها و افزایش رقابت بین دانشگاهها موجب پیدایش ادبیات بین المللی جدیدی
در مورد تغییر برنامۀ درسی گردیده است ،بگونه ای که بطور شگفت انگیزی موضوع بازنگری،
اعتبارسنجی و ارزشیابی برنامۀ درسی در کانون توجه دانشگاهها قرار گرفته است(بلک مور و
کاندیکو .)20123،این در حالی است که شرایط ملّی و بین المللی آموزش عالی بصورت فزاینده
ای درحال تغییرند و بسیاری از دانشگاهها را مجبور به بازنگری و اصالح برنامههای درسی کرده
است(والش.)20164،
با وجود نیاز به بازنگری در برنامه های درسی دانشگاهها ،ارزشیابی برنامه های درسی
که توأم با تغییرات و اصالح اساسی در برنامه باشد ،به ندرت انجام می شود و در اکثر موارد
تغییرات سطحی اعمال میگردد که کمک اندکی به اصالح آموزش عالی مینماید(اسپیل ،شوبر
ورایمن .)2006،5هدف اساسی از ارزشیابی کمک به تصمیمگیرندگان دربارۀ آینده برنامۀ درسی
میباشد(اصالن و ساگالم .) 2017، 6متخصصان نتیجۀ ارزشیابی را فراهم نمودن بازخورد مفید
برای تصمیمگیری منطقی در خصوص بهبود یادگیری و برنامههای درسی می
دانند(نیابرو20167،؛ و اندرسون و پست لیث ویت.)20128،
در دانشگاههای معتبرجهان ،فرایند بازنگری و ارزشیابی برنامه ،بخشی جدایی ناپذیر از
سیستم تضمین کیفیت 9محسوب می شود(اوسان .)201610،ارزشیابی برنامه ،فرصتی برای
ارزیابی پیامدهای یادگیری و شناسائی نقاط قوّت و ضعف برنامه فراهم می نماید .دانشگاهها از
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طریق فرآیند ارزشیابی و بازنگری برنامه های درسی ،به طور منظم سیاست های بهبود مداوم
برنامه ها و در نتیجه افزایش کیفیت و کارآمدی برنامه های دانشگاهی را دنبال می
نمایند(دانشگاه نبراسکا.)20191،
برنامه های درسی دانشگاهها پس از طراحی و اجرای مکرر ،بصورت ادواری باید مورد
تجدید نظر قرار گیرد ،در غیر اینصورت پدیدۀ زوال برنامه های درسی اتفاق می افتد(فتحی
واجارگاه .)1389،در دانشگاههای ایران پس از ایجاد رشتههای جدید ،به ارزشیابی از برنامههای
درسی اهمیّت زیادی داده نمیشود ،ارزشیابی به بصورت سطحی اجرا میگردد ،از همۀ نیروهای
مؤثر و ذینفع استفاده نمیگردد و نهایتا اینکه از نتایج و یافته های ارزشیابی به موقع و صحیح در
تصمیمات مربوط به برنامهریزی درسی استفاده نمیگردد( .ملکی.)1388،
برنامه ریزی درسی فرایندی پیچیده می باشد که بسیاری از ذینفعان را درگیر می
نماید(مرادوف .)20012،ارزشیابی برنامه هنگامی اثربخش است که با استفاده از منابع اطالعاتی
چندگانه صورت پذیرد؛ زیرا هرکدام از گروههای ذینفع به نوبۀ خود انتظارات ،نیازها ،تجارب و
نقش خاص خود را در بهبود اهداف و فعالیتهای آموزش عالی دارند(البانوسکیز و
گینویوس .)20173،ذینفعان از برنامه های درسی دانشگاهی انتظارات ویژه ای دارند ،بویژه آنکه
اساسا تدوین چشم انداز و بیانیۀ مأموریت دانشگاهها ،نیازمند مشارکت اعضای هیأت علمی می
باشد(اکان.)20134،
اعضای هیأت علمی نقش تعیین کننده ای در بیان انتظارات آموزشی و تعیین
پیامدهای یادگیری دانشجویان دارند .مدیران دانشگاه نیز باید به طور مرتب اثربخشی عملکرد
دانشجویان در دوره های آموزشی مختلف و نیز عملکرد دانش آموختگان در محیط کار را ارزیابی
و به اطالع اعضای هیأت علمی برسانند(میر و باشنی .)20085،مشارکت اعضای هیأت علمی در
ارزشیابی برنامه های درسی موجب تشخیص موانع تدوین برنامه و برطرف نمودن نقاط ضعف
برنامه می گردد .ارزشیابی برنامۀ درسی می تواند به خود تنظیمی6و خود بهبودی7اعضای هیأت
علمی کمک مؤثری نماید(فو.)20168،

1.Nebraska university
2. Muradov
3. Labanauskis& Ginevicius
4. OKane
5.Meyer& Bushney
6. Self-Regulation
7. Self-improvement
8. Fu

181

رسول گلکار ،دکتر احمدرضا نصر اصفهانی  ،دکتر محمدرضا نیلی

یکی از شاخص های کیفیت اعضای هیأت علمی ،مشارکت در تدوین و بهبود برنامه
درسی می باشد(فوالن .)1991، 1مشارکت اعضای هیأت علمی در فرایند تدوین و ارزشیابی
برنامه های درسی برای تطبیق محتوای برنامه درسی با نیازهای دانشجویان ،امری اجتناب ناپذیر
است(هاندلر .) 20102،اعضای هیأت علمی و رهبران آموزشی با جمع آوری و بازتاب به موقع
اطالعات دربارۀ کیفیت و کارآمدی برنامه های درسی می توانند راه حلهای مناسبی برای برون
رفت از چالش های برنامه های درسی بیابند(گوردون و گلیکمن.)20133،
ذینفعان عمدتا به دو گروه درونی و بیرونی طبقه بندی گردیده اند .ذینفعان درونی شامل
اعضای هیأت علمی ،مسئولین دانشگاه و دانشجویان و ذینفعان بیرونی شامل متخصصان برنامۀ
درسی ،مراکز اعتبارسنجی و کارفرمایان می باشند(موریس .)19964،از دیدگاه برخی
صاحبنظران ،ذینفعان برنامه شامل ذینفعان برنامۀ درسی و ذینفعان حرفه ای می گردند و
ذینفعانی که برای تدوین برنامۀ درسی ضروری هستند عبارتند از :مطلعان کلیدی ،مسئولین
برنامه های درسی ،مسئولین دانشگاه ،اعضای هیأت علمی ،دانشجویان فعلی ،رئیس دانشکده،
مدیران گروههای آموزشی ،کارکنان آموزشی و پژوهشگران(متکوویچ ،تومباس ،ساکال و
پاوالیسویک.)20145،
ارزشیابی برنامۀ درسی باید فراهم کنندۀ اطالعات معتبر و به موقع برای کلیۀ سیاست
گذاران ،برنامه ریزان درسی ،مدیران و اعضای هیأت علمی باشد(رمزدن .)13946،برای بهبود
مداوم برنامه ،باید ارزشیابی های چندگانه صورت گیرد و اعضای هیئت علمی در تعیین فرایند
ارزشیابی برنامه ها و نیز پیامدهای یادگیری مورد انتظار ،مشارکت نمایند(دانشگاه اوهایو.)2016،
ارزشیابی برنامه های درسی با چالشهای فراوانی روبرو میباشد .یکی از چالشهای اصلی به
حوزۀ تعریف ارزشیابی برمی گردد که موجب شده برداشت واحدی از ارزشیابی وجود نداشته
باشد(کیلی و ردکینز .)2005، 7نبود فرهنگ ارزشیابی در دانشگاهها ،عدم شناخت کافی از
مزایای بالقوۀ ارزشیابی ،رهبری ضعیف درحوزۀ ارزشیابی ،عدم کاربرد صحیح و به موقع نتایج
ارزشیابی در بهبود کیفیت و عدم ابداع روشهای دقیق برای تعیین مزایای واقعی آموزش ،از
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چالش های اساسی اجرای اثربخش ارزشیابی برنامه می باشد(گالثورن ،بوش و وایتهد.)20151،
برخی متخصصان چالش های بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی را عمدتا فرهنگی و سایر
موانع را شامل :اعضای هیأت علمی ،رهبران آموزش ،تیم برنامۀ درسی ،موانع مربوط به گروه
آموزشی 2و موانع مؤسسه ای3می دانند(اولیور و هیون.)20114،
از دیدگاه رمپارساد( )20005با وجود چالش های فراوان مشارکت اعضای هیأت علمی
در ارزشیابی برنامه های درسی ،پیشرفت های زیادی در این زمینه بوجود آمده است .دریسکال و
نوریگا ) 2006( 6ادّعا کردند اعضای هیأت علمی همواره در برابر ارزشیابی برنامه مقاومت می
نمایند که دالئلی نظیر کمبود متخصص ارزشیابی ،سردرگمی در اهداف ارزشیابی ،فقدان دانش
کاف ی و نگرش های غلط اعضای هیأت علمی در این مقاومت تأثیرگذار می باشد .لذا باید با
باورمند نمودن اعضای هیأت علمی به مزایای ارزشیابی ،مشارکت آنها را تسهیل نمود .اسپیل،
شوبر و رایمن )2006( 7فقدان مطالعات ارزشیابی منظم بر روی برنامههای درسی و وجود
اختالف نظر بین مسئولین دربارۀ ذینفعان واجد شرایط مشارکت در فرایند ارزشیابی را دو چالش
اساسی ارزشیابی برنامههای درسی دانشگاهی تلقی نمودند.
مارینووسکی )2006(8چالش های اساسی ارزشیابی برنامه را شامل این موارد می داند-1:
توجه ضعیف دانشگاهها به ارزشیابی-2،تصور تهدیدآمیز بودن ارزشیابی از سوی اعضای هیأت
علمی-3،زمان بر بودن فرایند اجرای ارزشیابی-4،دشواری به اشتراک گذاری نتایج ارزشیابی-5،
بیهوده تلقی شدن ارزشیابی از سوی کارکنان و-6کافی نبودن امکانات پردارش داده های
ارزشیابی .از نظر شاور )2010( 9ذینفعان به جای اینکه ارزشیابی برنامه را فرصتی برای بهبود
تلقّی نمایند ،غالبا به عنوان یک تهدید در نظر میگیرند .امّا وقتی ذینفعان برنامه بویژه اعضای
هیأت علمی به عنوان بخشی جدائی ناپذیر از ارزشیابی برنامه مورد توجه قرار گیرند ،فرصتی
برای رشد حرفهای آنان بوجود میآید.
از آنجا که اعضای هیأت علمی باید در فرایند طرح ریزی و بهسازی برنامه های درسی
مشارکت داشته باشند ،باید شرایطی فراهم شود تا آنها دانش و مهارت های مورد نیاز را کسب و
1. Glatthorn,Boschee & Whitehead
2. barriers Departmental
3 barriers Institutional

.

4. Oliver&Hyon
5. Ramparsad
6. Driscall&Noriega
7. Spiel,Schober & Reimann
8. Marynowski
9. Shawer
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به طور مؤثر در حوزه های برنامۀ درسی نقش آفرینی نمایند .لذا اعضای هیأت علمی نیاز به
کسب توانمندی های جدید دارند تا با ارتقاء حرفه ای و مشارکت در فرایند برنامه ریزی درسی
احساس هوّیت و پویائی نمایند(هاندلر .)2010،با توجه به اینکه در دانشگاههای برتر ایران ،با
وجود ظرفیت های گوناگون برای مشارکت ذینفعان و نیز ضرورت مشارکت فعال همۀ ذینفعان
در ارزشیابی برنامه ها و بویژه اعضای هیأت علمی به عنوان یک رکن تأثیرگذار از ذینفعان درونی،
بطور شایسته از این ظرفیت ها استفاده بعمل نمی آید ،لذا ضرورت دارد که به بررسی نقش
اعضای هیأت علمی در دانشگاههای برتر دولتی پرداخته شود تا با مقایسه با دانشگاهها خارجی،
راهکارهائی برای جبران این خأل در دانشگاهها پیدا نمود.
همواره یکی از دغدغههای مدیران دانشگاهها و صاحبنظران برنامههای درسی ،ارزشیابی
مداوم از برنامههای درسی دانشگاهی بوده است و در این زمینه پژوهشهای مختلفی صورت گرفته
است .در پژوهش های داخلی می توان به موارد زیر اشاره نمود :پایان نامۀ قاسمی قلعه
نوئی( )1388با عنوان" ارزشیابی کیفیت برنامۀ درسی دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ برنامه ریزی
درسی"،پژوهش مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی( )1389با عنوان"بررسی ساختار و
عملکرد شورای عالی برنامهریزی از بدو تأسیس تاکنون" ،پژوهش مؤمنی ( )1390با عنوان"
آسیب شناسی ارزشیابی برنامۀ درسی در آموزش عالی" ،پژوهش اخالقی ،یارمحمدیان ،خوشکام
و محبی( )1390با عنوان" ارزشیابی برنامههای آموزشی درآموزش عالی با استفاده از الگوی سیپ
" ،پایان نامۀ راهداری( )1392با عنوان "ارزشیابی کیفیت دورۀ کارشناسی رشتۀ مهندسی
فناوری اطالعات دانشگاه اصفهان برمبنای الگوی سیپ" ،پژوهش فراستخواه و معینی ( )1393با
عنوان" عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی و برنامه ریزی
دانشگاهی" ،پژوهش مرزوقی ،امینی ،مزیدی ،ترک زاده ومحمدی( )1394باعنوان"تدوین و
اعتباریابی چارچوب سنجش دستاوردهای برنامۀ درسی ضمنی دانشگاهی" ،پژوهش ترک زاده،
مرزوقی ،محمدی ،سلیمی و کشاورزی( )1395با عنوان"تدوین چارچوب ارزشیابی برنامه های
درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی ،و پژوهش احمدی ( )1397با عنوان"ارزشیابی
برنامۀ درسی براساس توجه به شایستگی ها از دیدگاه دانشجویان رشتۀ فناوری اطالعات دانشگاه
صنعتی شیراز"
در پژوهش های خارجی می توان به این موارد اشاره نمود:
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پژوهش آکر و ورلووپ )1994( 1با عنوان"رویکردهای اررزشیابی و نتایج آن در تدوین و
پژوهش برنامۀ درسی در هلند" ،پژوهش جنتری ،رابرت و تاوزند )2012( 2با عنوان"ارزشیابی
برنامۀ درسی رشتۀ مدیریت آموزش عالی در مقطع دکترا" ،پژوهش افضل حسین و همکاران
( )2011با عنوان"ارزشیابی فرایند برنامهریزی درسی در پاکستان" ،پژوهش امیل )2011( 3با
عنوان" ارزیابی برای بهبود ادراک ونگرش اعضای هیأت علمی و مشارکت در ارزیابی برنامۀ درسی
رشته های تحصیلی ،پژوهش شاور و القحطانی )2012(4با عنوان" رابطۀ بین ارزشیابی برنامه و
رضایت شغلی کارفرمایان از عملکرد دانش آموختگان" ،پژوهش موراتوا و تیراساکیا ( )20145با
عنوان" ارزشیابی ذینفعان از پیامدهای یادگیری در راستای بهبود برنامههای درسی ،پژوهش
اولویس )2017(6با عنوان"بررسی نقش ذینفعان در تضمین کیفیت در آموزش عالی" و پژوهش
لیندستن7و همکاران( )2019با عنوان" تأثیر ذینفعان داخلی و بیرونی بر طراحی برنامۀ درسی از
دیدگاه اعضای هیأت علمی" در این راستا می باشد.
این پژوهش بدنبال پاسخگوئی به سئواالت زیر میباشد:
-1اعضای هیأت ع لمی دانشگاههای برتر دولتی کشور از چه جایگاهی در فرایندهای
ارزشیابی برنامههای درسی دانشگاهها برخوردارند؟
-2اعضای هیأت علمی دانشگاههای برتر جهان از چه جایگاهی در فرایندهای ارزشیابی
برنامههای درسی دانشگاهها برخوردارند؟
 -3مقیاس مناسب ارزشیابی از برنامههای درسی رشتههای علوم تربیتی ،علوم اجتماعی و
علوم اداری توسط باید دارای چه گویه ها و ویژگیهائی باشد؟
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ترکیبی از نوع اکتشافی-متوالی به منظور طراحی و ساخت ابزار بوده
است .در این روش پس از بررسی جایگاه اعضای هیأت علمی در ارزشیابی برنامه های درسی
دانشگاههای برتر ایران و جهان ،با استفاده از داده های بدست آمده ناشی از مصاحبه ها با
صاحبنظران و سندکاوی های صورت گرفته ،اقدام به طراحی مقیاسی برای ارزشیابی برنامه های
1. Akker & Verloop
2Gentry , Robert &Townsend
3. Emil
4. Shawer&Alkahtani
5. Muratova &Tayurskaya
6. Ulewicz
7. Lindsten, Auvinen& Juuti
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درسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی گردیده است .در حقیقت ،پس از بررسی گستردۀ مبانی
نظری و پژوهشهای مربوطه پیرامون نقش اعضای هیأت علمی در فرایند ارزشیابی برنامههای
درسی ،در گام اوّل دیدگاههای اعضای هیأت علمی ،صاحبنظران برنامۀ درسی ،مسئولین وزارت
علوم وسازمانهای وابسته و مسئولین مراکز برنامهریزی آموزشی دانشگاههای برتر مورد بررسی
قرار گرفته است .درگام دوّم مستندات مربوط به جایگاه اعضای هیأت علمی در فرایند ارزشیابی
برنامه های درسی در دانشگاههای برترجهان مورد بررسی قرار گرفته است .در گام سوّم اقدام به
طراحی و ارائۀ مقیاس ارزشیابی برنامههای درسی ویژۀ اعضای هیأت علمی گردیده است .جامعه،
نمونۀ آماری و روش نمونهگیری مراحل مذکور در جدول شمارۀ  1درج شده است:
جدول شمارۀ  :1جامعه آماری و نمونۀ آماری

ردیف

گیری

دادهها

تعداد نمونه

جامعۀ آماری

روش نمونه

ابزار گردآوری

1
برنامهریزی درسی دانشگاه برتر دولتی
2

ساختاریافته

 21نفر

اعضای هیأت علمی و صاحبنظران

هدفمند موارد
مطلوب

مصاحبۀ نیمه

مصاحبۀ نیمه

3

دانشگاههای معتبر بینالمللی
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هدفمند در
دسترس

سازمان یافته
تحلیل مستندات

9دانشگاه

4

مطلوب

مصاحبه نیمه

 5نفر

مسئولین مراکز مطالعات دانشگاههای برتر

هدفمند موارد

 4نفر

مسئولین وزارت علوم وسازمانهای وابسته

هدفمند کرانه ای

ساختار یافته
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برای انتخاب دانشگاههای جامع دولتی برتر ،رتبهبندی وزارت علوم مورد استناد قرار گرفت.
بر اساس رتبهبندی وزارت علوم رتبهبندی این دانشگاهها در سال  1395به شرح جدول شمارۀ 2
میباشد:
جدول  :2وضعیت ده دانشگاه برتر جامع دولتی در سال 1395

رتبۀ4

رتبۀ5

رتبۀ6

رتبۀ 1

رتبۀ2

رتبۀ3

دانشگاه
تهران

تربیت
مدرس

دانشگاه فردوسی دانشگاه شهید
تبریز بهشتی
مشهد
شیراز

رتبۀ7

رتبۀ8

دانشگاه
اصفهان

تحصیالت
تکمیلی
زنجان

رتبۀ9
بوعلی
سینای
همدان

رتبۀ10
دانشگاه
کاشان

در پژوهش حاضر دانشگاههای حائز رتبۀ اوّل ،دوّم ،سوّم ،چهارم و رتبۀ هفتم مورد بررسی
قرار گرفتند .مجموعا هشت دانشگاه نیز از کشورهای کانادا ،آمریکا و استرالیا انتخاب گردید.
جدول شمارۀ  3فهرست دانشگاههای خارجی مورد مطالعه و رتبهبندی آنها را نشان میدهد:
جدول شمارۀ : 3فهرست دانشگاههای مورد مطالعه ورتبهبندی آنها

(تایمز )2018

(تایمز)2018

1

دانشگاه تورنتو

1

22

2

دانشگاه بریتیش
کلمبیا

2

34

3

دانشگاه اونتاریوی
غربی

7

201 -250

4

دانشگاه گوئلف

--------

351 -400

5

دانشگاه سَسکَچوان

17

401 -500

6

دانشگاه ایالتی
نیویورک

19

27

7

دانشگاه کالیفرنیای
جنوبی

18

62

8

دانشگاه ولونگونگ

13

251 -300

ردیف

رتبۀ در کشور

رتبهبندی جهانی

نام دانشگاه
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ابزارگردآوری دادهها ،روائی و پایائی :به منظور جمعآوری دادهها از سه ابزار استفاده
گردیده است .جدول شمارۀ  4ابزارها و روائی و پایائی آن را نشان میدهد:
جدول شمارۀ  :4مشخصات ابزار جمعآوری داده ها

ردیف

ابزار جمعآوری داده ها

تعیین روایی

پایایی

1

مصاحبۀ نیمه سازمان یافته با

انطباق سئواالت با

ارجاع مجدد به مصاحبه شوندگان

اعضای هیأت علمی،

اهداف پژوهش با

جهت تأیید و تصحیح مصاحبه،

صاحبنظران برنامهریزی درسی

استفاده از نظرات

استفاده از فرم تحلیل محتوا،

و مسئولین برنامهریزی آموزشی

متخصصان

پیادهسازی مجدد

دانشگاههای برتر دولتی
2

تحلیل مستندات دانشگاههای
معتبرخارجی

3

نظر متخصصان
دانشگاهی و رتبه بندی

بررسی مجدد توسط پژوهشگر و
ناظر بیرونی

تایمز

مقیاس ارزشیابی ویژۀ اعضای

روائی محتوائی و اعتبار

ضریب آلفای کرونباخ و همسانی

هیأت علمی

یابی با استفاده از ضریب

درونی گویه ها

الشه

یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش در قالب سه سئوال پژوهش به تفکیک ارائه میشود.
سئوال اوّل پژوهش :اعضای هیأت علمی دانشگاههای برتر دولتی کشور از چه
جایگاهی در فرایندهای ارزشیابی برنامههای درسی دانشگاهها برخوردارند؟
در مصاحبه با  30نفر از اعضای هیأت علمی و صاحبنظران برنامه ریزی درسی ،مسئولین
مراکز مطالعات دانشگاهها و مسئولین وزارت علوم ،در ارتباط با نقش اعضای هیأت علمی در
فرایند ار زشیابی برنامه های درسی در دانشگاه های برتر کشور ،دیدگاههای متفاوتی ارائه گردید.
اکثر مصاحبه شوندگان بر این باور بودند که با وجود اینکه دانشگاهها در زمینۀ بازنگری برنامه
های درسی اقدامات خوبی انجام داده اند ،امّا اساسا ارزشیابی برنامه های درسی رشته های
موجود بصورت رسمی و منسجم صورت نمی گیرد و غالبا مدیران گروه های آموزشی ،از برخی
اعضای شاخص هیأت علمی ،درخواست اظهار نظر کارشناسی پیرامون سرفصل های دروس می
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نماید .به باور برخی صاحبنظران ،آن چیزی که االن در سطح گروهها و دانشکده ها اتفاق می
افتد ،ب یشتر ارزشیابی از کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی از منظر دانشجویان است که کمک
چندانی به بهبود برنامه ها نمی نماید.
بنابراظهار نظر برخی پاسخگویان ،اعضای هیأت علمی نیز تمایل چندانی به ارزشیابی و
به تبع آن تغییر برنامه های درسی ندارند؛ زیرا بر این باورند که قادر به تشخیص نیازهای
دانشجویان مبتنی بر نیازهای جامعه و بازار کار و صنعت می باشند و می توانند درطول ترم و
ضمن تدریس ،محتوا را اصالح و بروزرسانی کنند .در واقع می توان گفت در حال حاضر
کارکردهای مورد نظر متخصصان ارزشیابی که شناسائی نقاط ضعف و قوّت برنامه های درسی به
منظور افزایش کارائی برنامه های درسی است ،بصورت اساسی اتفاق نمی افتد .اقدامات و
فعالیتهای پراکندۀ دانشگاهها و تغییرات مبتنی بر نظرات و دیدگاههای فردی اعضای هیأت
علمی ،به معنای ارزشیابی واقعی برنامۀ درسی نیست .برخی دانشگاههای برتر مانند اصفهان،
تهران و تربیت مدرس اقدامات مناسبی در زمینۀ بازنگری برنامههای درسی با سطح و
کیفیتهای متفاوتی انجام داده اند و از دیدگاههای اعضای هیأت علمی استفاده نموده اند .به این
معنا که در مقایسه با سایر ذینفعان ،به نوعی نقش اعضای هیأت علمی مشهودتر است و سایر
ذینفعان سهم چندانی در ارزشیابی و بازنگری برنامههای درسی ندارند .در این راستا به برخی
دیدگاهها عینا اشاره می گردد:
یکی از مصاحبه شوندگان (شمارۀ  )1که از اعضای با سابقۀ کمیتۀ بازنگری یکی از
دانشگاهها است ،پیرامون نقش اعضای هیأت علمی اظهار می دارد":با وجود اقدامات مناسب
برخی دانشگاهها در زمینۀ ارزشیابی برنامه های درسی ،امّا اساسا ارزشیابی از برنامه های درسی
با مشارکت همۀ ذینفعان صورت نمی پذیرد و فقط مدیر گروه از برخی اعضای هیأت علمی با
سابقه درخواست می کند تا پیرامون سرفصل های دروس نظر دهند و سایر اعضای هیأت علمی،
منشأ اثر نمی باشند" .در همین راستا ،دیدگاه دو نفر ازمصاحبه شوندگان (شمارۀ 8و  )9که
متخصص برنامه ریزی درسی می باشند این بود که ارزشیابی از برنامۀ درسی صرفا توسط
گروههای آموزشی با استفاده از تعداد محدودی از اعضای هیأت علمی صورت می گیرد و
دانشجویان ،دانش آموختگان وکارفرمایان ،محلّی از اعراب ندارند و چون همۀ گروهها مرجع و
ذینفع ،نقش آفرین نیستند ،نتایج ارزشیابی برنامه های درسی چندان قابل اتکاء نمی باشد.
مصاحبه شوندۀ شمارۀ  17که در بازنگری و راه اندازی رشته های جدید تجارب ارزشمندی
دارد اظهار می دارد":ارزشیابی و تغییر در برنامه های درسی اساسا مبتنی بر تجربه های فردی
اعضای هیأت علمی است وسایر ذینفعان مورد نظرخواهی قرار نمی گیرند وحتّی این ارزشیابی
حداقلی نیز بر اساس چارچوب مشخص و یا الگوی مدوّنی صورت نمی گیرد".
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مصاحبه شوندگان شمارۀ  22و  24که از مسئولین آموزش و مطالعات برنامۀ آموزشی و
درسی یکی از دانشگاههای برتر می باشند بر این باور بودند که" اقدامات ارزشیابی در این
دانشگاه در حال تکوین است .ارزشیابی با آهنگ بسیار کندی پیش می رود و دلیل این امر
ناهماهنگی های موجود بین بخش های مختلف دانشگاه ،توجیه نکردن گروههای آموزشی و
مسئولین دانشگاهی و عدم وحدت رویه بین متولیان امر می باشد .لذا در حال حاضر نباید از
دانشگاهائی که تازه وارد عرصۀ ارزشیابی شده اند توقع مشارکت همۀ ذینفعان را داشت ،بلکه باید
در حد توان ارزشیابی برنامه های درسی را از ذینفعان درونی نظیر اعضای هیأت علمی و مدیران
گروههای آموزشی آغاز کرد و سپس سراغ ذینفعان بیرونی رفت ".
یکی از مدیران با سابقۀ دفتر نظارت ،ارزیابی و بهینه سازی عملکرد (فرد شمارۀ  )15بر این
باور ا ست که ارزشیابی برنامۀ درسی هنوز در سطح دانشگاهها فرهنگ رایج نشده ،بلکه در
معدودی از دانشگاهها ارزشیابی تقریبا به صورت جدّی صورت می گیرد که آنهم برخی رشته ها
را شامل می گردد .یکی دیگر از مصاحبه شوندگان (فرد شمارۀ  )30که از مسئولین وزارت علوم
می باشد ،براین باور بود که" اساسا در سطح دانشگاهای کشور ،به معنای واقعی کلمه چیزی به
نام ارزشیابی برنامۀ درسی وجود ندارد و اقداماتی که در برخی دانشگاهها با استفاده از گروههای
ذینفع نظیر اعضای هیأت علمی و یا دانشجویان انجام می شود ،پراکنده ،سطحی ،مقطعی و
غیرعلمی است .بنابراین باید درسطح دانشگاهها جنبش ارزشیابی شکل گیرد که منجر به بهبود
آموزشهای دانشگاهی و نیز هدفمندتر شدن بازنگری برنامه های درسی شود".
در مجموع می توان دیدگاههای پاسخگویان را به صورت زیر ارائه نمود:
الف)در ارتباط با اصل اجرای ارزشیابی
پ اسخگویان به اتفاق آراء اذعان داشتند که در دانشگاههای برتر ایران ارزشیابی ازبرنامههای درسی به معنای رسمی و واقعی صورت نمی گیرد ( 28نفر برابر 93درصد) .
ت مامی پاسخگویان بر این باور بودند که فرهنگ سازی در دانشگاهها شرط تحقق اهدافارزشیابی برنامه های دانشگاهی می باشد( 30نفر برابر با  100درصد) .
ا قدامات گوناگونی در سطح دانشگاهها با عنوان ارزشیابی صورت می گیرد ،لکن بسیاری ازآن ها اساسا ماهیت ارزشیابی برنامۀ درسی ندارند و نوعا ارزشیابی کیفیت تدریس می باشد(18
نفرمعادل  60درصد).
ب) در ارتباط با فرایندها و شیوه ها
 اغلب پاسخگویان ( 28نفر برابر 93درصد) براین باور بودند که هنوز ساز و کار معینیبرای ارزشیابی تعریف نگردیده است و برخی فعالیتهائی که در دانشگاهها تحت عنوان ارزشیابی
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برنامه های درسی صورت می پذیرد ،بصورت نظام مند و طبق نقشه و طرح از پیش تعیین شده
صورت نمی پذیرد.
 استقرار ساختارها ،تعریف نقش ها و ساز وکارهای اجرائی برای ارزشیابی برنامه هایدرسی از ضروریات می باشد( 30نفر برابر با 100درصد)
ج) در ارتباط با ذینفعان
 ا غلب پاسخگویان بر این باور بودند که درحال حاضر با توجه به سیاست های وزارت علومو مسئولین دانشگاهی ،زمینۀ مشارکت همۀ ذینفعان در فرایند بازنگری و ارزشیابی برنامه ها
فراهم نیست( 25نفر معادل  83درصد).
در ارتباط با مشارکت ذینفعان ،تمامی پاسخگویان( 30نفر برابر با  100درصد) براین باوربودند که ترجیحا همۀ ذینفعان اعمّ از درونی و بیرونی باید در ارزشیابی برنامه ها ایفای نقش
نمایند و  25نفر(برابر با 83درصد) بر این باور بودند که اعضای هیأت علمی به عنوان مجریان
برنامۀ درسی باید در اولویت قرار گیرند.
د رحال حاضر درخوش بینانه ترین حالت ارزشیابی برنامه ها در سطح دانشگاهها فقط ازمدیر گروه و برخی اعضای هیأت علمی که باسابقه هستند صورت می گیرد و سایر ذینفعان
نادیده انگاشته می گردند( 16نفر برابر با  53درصد)
سایر ذینفعان به ترتیب شامل دانشجویان ،کارفرمایان و دانش آموختگان ،در اولویتبعدی مشارکت در ارزشیابی برنامه ها قرار دارند.
از دیدگاه پاسخگویان برخی از روش هائی که می تواند موجب تقویت مشارکت اعضای
هیأت علمی در ارزشیابی برنامه ها گردد عبارتند از:
-1دعوت رسمی از اعضای هیأت علمی برای مشارکت فعال در ارزشیابی برنامه ها
 -2سازوکارهای تشویقی برای ایجاد انگیزۀ مشارکت اعضای هیأت علمی
 -3ارزشیابی های دوره ای و سالیانه و استفاده از یافته های آن در بازنگری ها
-4برگزاری نشست های مشورتی با اعضای هیأت علمی به منظور فراهم آودن سازوکار
منطقی برای ارزشیابی برنامه ها
-5تعیین انتظارات اعضای هیأت علمی از برنامه های درسی و دانشجویان و برنامه ریزی
برای تحقق آن
 -6تأثیر دهی مشارکت اعضای هیأت علمی در ارزشیابی برنامه ها و ارزیابی عملکرد آنها

191

رسول گلکار ،دکتر احمدرضا نصر اصفهانی  ،دکتر محمدرضا نیلی

س وال دوّم پژوهش :اعضای هیأت علمی دانشگاههای برتر جهان از چه نقش و
جایگاهی در فرایندهای ارزشیابی برنامههای درسی دانشگاهها برخوردارند؟
اطالعات دانشگاههای برتر جهان از دو طریق بدست آمده است-1:بررسی وب سایتهای
دانشگاه و-2پروژههای تحقیقاتی ،پایان نامهها ،مقاالت و گزارشهای دانشگاههای خارجی
پیرامون وضعیت ارزشیابی برنامههای درسی در دانشگاههای مورد بررسی .در ادامه به نقش
اعضای علمی در فرایند ارزشیابی برنامه های درسی در دانشگاههای مذکور اشاره می گردد:
-1دانشگاه تورنتو
دانشگاه تورنتو1بزرگترین دانشگاه کانادا میباشد که از سیاستهای تضمین کیفیت آموزش
و ارزشیابی برنامۀ درسی معینی پیروی مینماید و اصول وشیوه های علمی ارزشیابی برنامههای
درسی رشتههای تحصیلی را بکار میبندد .در واقع ارزشیابی برنامههای درسی بسیار مورد توجه
مدیران دانشگاهی قرار دارد .بازنگری برنامه های درسی هر پنج سال یکبار انجام میشود .یک
بخش مهم این فرایند ،ارزشیابی منظم دروس و برنامههای درسی توسط ذینفعان درونی مانند
اعضای هیأت علمی و دانشجویان میباشد که هدف اساسی آن ،فراهم نمودن شواهد علمی الزم
برای بازنگری برنامههای درسی میباشد .این دانشگاه دارای یک سند سیاستگذاری است که از
طریق آن به دنبال تعی ین اصول ،چهارچوب و معیارهائی برای هدایت فرایند ارزشیابی برنامههای
درسی و جمعآوری اطالعات پیرامون کیفیت و کارآمدی برنامههای درسی میباشد.
برخی از اقدامات دانشگاه تورنتو به شرح زیر می باشد-1 :ارزشیابی برنامههای درسی در
همۀ دورهها و مقاطع تحصیلی-2 ،تعیین دوره های زمانی برای اجرای ارزشیابی در سطح دانشگاه
-3 ،حصول اطمینان از اشتراک گذاری گزارشهای ارزشیابی برنامههای درسی بین همۀ
گروههای ذینفع اع ّم از اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و گروههای آموزشی-4 ،نظارت بر اجرای
سیاستهای ارزشیابی برنامۀ درسی و-5ارائۀ آموزش به اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و مدیران
دانشگاهی به منظور درک اهمّیت وکاربرد ارزشیابی برنامههای درسی.
در این دانشگاه برنامههای درسی مقاطع تحصیلی مختلف ،توسط دفتر سیاستگذاری
ارزشیابی آموزش و برنامههای درسی 2ارزشیابی میشود .در زمان اجرای ارزشیابی ،این دفتر با در
نظرگرفتن چهارچوب دانشگاه ،یک قالب عمومی فراهم میکند که شامل مجموعهای از
سئواالت(حداکثر 20سئوال) است که توسط ادارۀ دانش آموختگان ،گروههای آموزشی مربوطه،
متصدیان رشتۀ تحصیلی و اعضای هیأت علمی دانشگاه طراحی و دانشجویان مقطع کارشناسی تا
1.The toronto university
2. The Policy on the Evaluation of Teaching in Courses
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تحصیالت تکمیلی در پاسخدهی به آن نقش دارند .بنابراین در این دانشگاه ،ارزشیابی برنامه های
درسی بخشی از فرایند بازنگری برنامههای درسی محسوب میگردد و گروههای آموزشی ،اعضای
هیأت علمی ،دانشجویان و دانش آموختگان در آن مشارکت فعال دارند
(.)www.governingcouncil. utoronto.ca
 -2دانشگاه بریتیش کلمبیا
در دانشگاه بریتیش کلمبیا1که یکی از معتبرترین دانشگاههای کانادا و جهان است،
ارزشیابی برنامۀ درسی رشتههای تحصیلی ،اساس فرایند بازنگری است .بازنگریها معموال هر پنج
سال یکبار و با تقاضای اعض ای هیأت علمی ،مدیران مسئول ،رؤسای دانشکده ها و رئیس دانشگاه
یا شورای عالی سیاستگذاری دانشگاه 2اجرا می گردد .بازنگریهای خاص ممکن است بین
واحدهای دانشگاهی متفاوت باشد ،امّا از اصول و روشهای مشترک پیروی مینماید .دبیر
بازنگری3دو وظیفۀ اصلی را دنبال مینماید-1 :مشارکت واحدهای تحصیلی در جمعآوری اسناد
و داده های مربوط با استفاده از اعضای هیأت علمی ،دانشجویان مقاطع مختلف و کارکنان
آموزشی به منظور ارائۀ بازخورد به تیم بازنگری و-2فراهم نمودن زمینۀ دیدار با اعضای هیأت
علمی ،دانشجویان ،کارکنان ،مدیران مرتبط با دانشگاه ،دانش آموختگان و کارفرمایان .کمیتۀ
ارزشیابی و بازنگری برنامههای درسی باید به سئواالت اساسی زیر پاسخ دهد :نقاط قوّت و ضعف
برنامههای درسی کدامند؟ آیا کیفیت آموزشی دورهها تضمین شده است؟ آیا برنامۀ درسی
چالشهای فکری ،یادگیری و یا آموزشی بوجود آورده و ازعمق و وسعت کافی برخوردار است؟
در مراحل و گامهای ارزشیابی برنامه ،کمیتۀ بازنگری ،زمان مشخصی برای دیدار با مدیران،
اعضای هیأت علمی ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی و سایر ذینفعان نظیر کارفرمایان و اطالعاتی
در مورد اینکه دانش آموختگان دانشگاه در کجا اشتغال پیدا کردهاند یا در چه مشاغلی میتوانند
اشتغال یابند ،معین می کند ،تا دادههای کافی برای بازنگری برنامههای درسی فراهم گردد .در
مجموع در این دانشگاه ارزشیابی برنامههای درسی بطور منظم صورت میپذیرد و همۀ ذینفعان
شامل اعضای هیأت علمی ،دانشجویان ،دانشجویان ارشد ،دکترا ،دانش آموختگان و حتّی
کارکنان آموزشی و کارفرمایان در آن مشارکت فعال دارند(کیندلر.)2013 4،

)1. The university of british columbia(UBC
4. The senate
3. Chief
4 kindler

.
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- 3دانشگاه اونتاریوی غربی
در دانشگاه اونتاریوی غربی ،ارزشیابی از برنامههای درسی بصورت منظم و بازنگری رسمی
حداکثر هفت سال یکبار صورت میپذیرد .چرا که از یکسو بازنگریهای رسمی نیاز به دادههای
جمع آوری شده از منابع اطالعاتی مختلف دارد و از دگر سو مسئولین براین باورند که با توجه به
تغییرات محیطی ،نیازهای اجتماع و بازارکار ،ارزشیابی برنامۀ درسی از الزامات دانشگاهها می
باشد .در این دانشگاه ارزشیابی برنامۀ درسی به دالیل زیر صورت میگیرد-1:روزآمد نمودن
برنامه های درسی-2،اشتراک نظر اعضای هیأت علمی مبنی بر لزوم تغییر برنامه های درسی-3،
تغییراولویتهای گروه آموزشی-4،نارضایتی دانشجویان از برنامۀ درسی فعلی مبتنی بر
ارزشیابیهای صورت گرفته-5،مطالبۀ رئیس دانشکده یا دانشگاه و-6ناتوانی برنامۀ درسی در
تحقق انتظارات آموزشی و استانداردها.
شورای معاونین ،یک راهنمای اجرائی برای تعیین سطح انتظارات در دانشگاهها تدوین و
به شورای دانشگاه ارائه نموده است .سئواالت برنامۀ درسی که از دست اندرکاران داخل دانشگاه
پرسیده می شود به این شرح است-1:چرا برنامه باید بازنگری ،ارزشیابی و یا اصالح شود؟-2نقاط
قوّت برنامههای جاری چیست؟-3نقاط ضعف برنامهها چیست و چه اقداماتی باید برای بهتر شدن
برنامه انجام داد؟-4موانع اجرای بهینۀ برنامۀ درسی کدامند؟و-5فرصتهای برخورداری از
سودمندی برنامه کدامند؟
سئواالت مربوط به محیط بیرونی دانشگاه به این شرح است-1:آیا کارفرمایان از برنامۀ
درسی ارائه شده راضی هستند؟-2آیا دانش آموختگان قادر به استفاده از دانش و مهارتهای کسب
شده در محیط شغلی هستند ؟-3آیا برنامه قابلیت پاسخگوئی به تغییرات اجتماعی ،نیازهای
شغلی و چالشها را دارد؟-4منابع و زیر ساختهای مورد نیاز ارائۀ برنامۀ درسی اثربخش و تحقق
نیازهای یادگیری دانشجویان کدامند؟
داده های مورد نیاز برای پاسخگوئی به سئواالت مذکور ،با استفاده از مطلعان کلیدی و
ذینفعان شامل-1:اعضای هیأت علمی-2،دانشجویان اخیر-3،دانش آموختگان-4،دانشجویان سال
آخر-5،کارفرمایان-6،شرکای میدانی 1،و-7شرکای حرفهای از طریق پیمایشها ،پرسشنامهها،
گروههای کانونی ،مصاحبهها و تاالرهای گفتگوی آزاد2جمع آوری می گردد(.)www. uwo. ca

1. Field partners
2. Open forums
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 -4دانشگاه گوئلف
گوئلف1به

منظور ارزشیابی برنامههای جدید یا بازنگری شده رشتههای دانشگاهی
دانشگاه
هفت مرحله به شرح زیر تدوین نموده است:
مرحلۀ اوّل :ترسیم چشم انداز که شامل ارزیابی دانش آموختگان مطلوب بویژه از دیدگاه
کارفرمایان و نیز بررسی پیامدهای قصد شدۀ یادگیری است که با استفاده از شیوههای کیفی و
معموال هر  4 -5سال یکبار صورت میپذیرد.
مرحلۀ دوّم :اجرای پیمایش با استفاده از اعضای هیأت علمی ،دانش آموختگان ،کارفرمایان،
دانشجویان حاضر در برنامهها و دانشجویان سال آخر است که در این مرحله از ذینفعان بیرونی
یعنی دانش آموختگان و کارفرمایان استفادۀ ویژه میگردد .این اتفاق هر  3 -4سال یکبار به
منظور بهبود مداوم برنامه ها و همزمان با بازنگری دورهای ،بصورت پیمایشی با سئواالت باز پاسخ
و بسته پاسخ ،رخ می دهد .ارزشیابی از کارفرمایان نیز با هدف کسب اطالعات کلّی دربارۀ وضعیت
موجود صنعت ،ویژگیهای دانش آموختۀ ایده آل ،ارزیابی کیفیت برنامه و انتظارات آنها از دانش
آموختگان و اهداف مغفول با استفاده از سئواالت بسته پاسخ و باز پاسخ صورت میپذیرد.
در مرحلۀ سوم با استفاده از مصاحبۀ کانونی ،اطالعات مورد نظر از اعضای هیأت علمی،
دانش آموختگان ،کارفرمایان و دانشجویان سال آخر گردآوری میگردد .در این مرحله که معموال
هر  3-4سال یکبار و بصورت کیفی صورت میگیرد ،بر نظرات ذینفعان بیرونی نظیر دانش
آموختگان و کارفرمایان ،تأکید می گردد.
درمرحلۀ چهارم ،ترسیم نقشۀ برنامۀ درسی و تدوین برنامۀ درسی صورت میگیرد .در
مر حلۀ پنجم بررسی عملکرد دانشجویان ،درمرحلۀ ششم ،سنجش پیشرفت تحصیلی دانشجویان
و در مرحلۀ هفتم با استفاده از دادهها اقدامات الزم برای بهبود برنامهها صورت میپذیرد .بنابراین
در دانشگاه گوئلف ،ارزشیابی برنامه های درسی ،بصورت منظم و دورهای اجرا و دانشجویان ،دانش
آموختگان ،اعضای هیأت علمی و کارفرمایان در آن نقش اساسی ایفا مینمایند(وولف ،هیل و
اورز.)2006 ،
 -5دانشگاه سَسکَچوان کانادا
در دانشگاه سَسکَچوان که همواره به عنوان دانشگاهی ممتاز در سطح جهان شناخته شده
است ،بازنگری برنامههای درسی به طور جدّی دنبال میگردد .بر اساس ضوابط دانشگاه،
رشته های تحصیلی باید با در نظر گرفتن ابعاد زیر مورد ارزشیابی قرارگیرند-1 :برنامۀ درسی-2 ،

3. Guelph University
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هیأت علمی-3،محیط یادگیری-4 ،زیرساخت ها-5 ،پیامدهای یادگیری و-6تقاضای دانشجویان،
کارفرمایان ،بازار و نیازهای اجتماعی.
در بُعد اعضای هیأت علمی ،سئواالت زیر مطرح می گردد:
-1آیا اعضای هیأت علمی به گونه ای در برنامه های درسی مشارکت می نمایند تا برنامه با
کیفیت تدوین و اجرا شود؟-2آیا اعضای هیأت علمی مشارکت کافی در طراحی و تدوین برنامه
های درسی دارند؟-3آیا اعضای هیأت علمی از طریق مشارکت با سازمانهای حرفه ای و
دانشگاهی ،نسبت به بروزرسانی دانش و مهارتهای مورد نیاز خود اقدام می نمایند؟-4آیا اعضای
هیأت علمی در سطح ملّی یا بین المللی با فعالیت های آموزشی و پژوهشی و عضویت در
گروهها ،انجمن های علمی و حرفه ای شناخته می شوند؟ -5آیا با فعالیت علمی خود ،سهم قابل
توجهی در توسعۀ مهارتهای یاددهی-یادگیری خود دارند؟-6آیا اعضای هیأت علمی موفق به
کسب حمایت پژوهش از خارج دانشگاه می گردند؟ در مجموع ارزشیابی از برنامههای درسی در
این دانشگاه ،در قالب بازنگری برنامۀ درسی بصورت مداوم و دورهای صورت میگیرد و اعضای
هیأت علمی ،دانشجویان ،کارفرمایان و دانش آموختگان در آن مشارکت فعال دارند(وب سایت
دانشگاه تحقیقاتی ساسکچوان.)2016 ،
 -6دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ،ارزشیابی ذیل فرایند بازنگری برنامه های درسی با هدف
فراهم سازی اطالعات مورد نیاز مدیران و افزایش کیفیت برنامه ها صورت می گیرد .ارزشیابی
برنامه ها ،اطالعاتی برای مدیران به منظور تصمیم گیری دربارۀ برنامه های درسی فراهم می
کند .بازنگری برنامه های دانشگاهی معموال هر هفت سال یکبار صورت می پذیرد ،ولی اطالعات
مورد ن یاز بصورت مداوم از طریق ارزشیابی برنامه ها جمع آوری می گردد .مسئولیت اداری
طراحی و تدوین ،اجرا ،ارزشیابی و بازنگری برنامه های دانشگاهی و نیز اثربخشی فرایندهای
مربوطه به عهدۀ کمیتۀ سیاست گذاری آموزشی دانشگاه1است .مسئولیت های مختلفی بین
اعضای هیأت علمی ،مدیران ،کمیته های دانشگاه و مشاوران بیرونی تقسیم شده است .ارزشیابی
ها و بازنگری های برنامه های درسی در این دانشگاه دارای اصول خاصی است که عبارتند از:
-1مشارکت مدیران ،اعضای هیأت علمی ،کارفرمایان ،دانشجویان و دانش آموختگان-2،
توجه به مأموریت ها ،برنامه های راهبردی و پیامدهای یادگیری برنامۀ درسی برای هدایت فرایند
بازنگری برنامه ها -3،استفاده از روشهای ارزشیابی چندگانه کمّی و کیفی برای تعیین پیامدهای
یادگیری دانشجویان-4،استفاده از داده های ارزشیابی به منظور اخذ تصمیم گیری های
)1. university Educational Policies Committee (UEPC
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مربوطه-5،ارائۀ توصیه هائی بر اساس یافته های ارزشیابی و -6تدوین یک برنامه اجرائی سالیانه و
برنامه ریزی برای ادامۀ چرخه خود ارزیابی ،بازنگری و بهبود در آینده
این دانشگاه برای جمع آوری داده های مورد نیاز ارزشیابی برنامه های درسی ،از منابع و
ابزارهای گوناگونی استفاده می نماید نظیر-1 :ارزیابی های درونی-2،پیمایش های کارفرمایان-3،
پیمایش های دانش آموختگان-4،مصاحبه-5،آزمونهای استاندارد-6،عملکرد دانشجویان و-7پروژه
های گروهی.
عالوه بر ارزیابی درونی ،استفاده از مشاوران بیرونی از مهم ترین شیوه های مورد استفاده
فرآیند بازنگری برنامه ها می باشد که هدف آن ارائۀ دیدگاه تطبیقی در مورد کیفیت برنامه در
راستای کمک به ارزشیابی و بازنگری برنامه های درسی می باشد(.(www.usc.edu
 -7دانشگاه نیویورک
کمیتۀ برنامههای درسی دانشگاه نیویورک ،الزامات این دانشگاه را برای بازنگری برنامههای
درسی دانشگاهی تدوین نموده است .یکی از این الزامات ،بازنگری برنامهها هر  5الی  7سال
می باشد و باید همه اعضاء شامل اعضای هیأت علمی ،کارکنان و مدیران در ارزشیابی مسئولیت
داشته باشند .ارزشیابی برنامه بخشی از فرایند طراحی برنامۀ درسی است و نباید از برنامۀ
آموزشی موجود مجزا باشد .در این دانشگاه ارزشیابی بصورت منظم پیرامون تجارب مربوطه به
برنامۀ درسی و دانشجویان گنجانده شده است .ارزیابی درونی شامل موارد زیر میباشد:
-1یک چشم انداز شامل بیان مأموریتهای بازنگری-2،توصیف برنامه و پیامدهای آن-3،
توصیف کیفیت اعضای هیأت علمی نظیرتسلط بر موضوع درسی ،صالحیت علمی ،اثربخشی
تدریس و رشد حرفهای آنان-4،توصیف ویژگیهای دانش آموختگان-5،استفاده از ارزشیابی برنامه
و یافتههای آن و –6نتیجهگیری .فرایند ارزشیابی برنامه دارای گامهای مختلفی است که اساسی
ترین آن شناسائی همۀ ذینفعان برای اطمینان از نمایندۀ واقعی بودن آنان و استفاده از دادههای
جمعآوری شده در طول زمان از منابع مختلف میباشد .بر اساس یک قاعدۀ کلّی در این دانشگاه،
استفاده از حداقل سه منبع برای جمعآوری دادهها در هر حوزه از ارزشیابی ضروری است و
همواره توصیه میگردد بازنگری با حضور همۀ ذینفعان بویژه اعضای هیأت علمی و با استفاده از
تمام یافتهها صورت پذیرد(.)www. edu. faculty/goverence
 -8دانشگاه ولونگونگ
دانشگاه ولنگونگ درحوزۀ ارزشیابی و بازنگری برنامههای درسی رشته ها ،از موقعیت
ویژهای برخور دار است و برای ارتقاء علمی و تضمین کیفیت آموزش بطور منظم اقدام به بهبود
برنامههای درسی و اجرای تغییرات متناسب با نیازهای دانشجویان ،دانشگاه و بازارکار مینماید.
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این دانشگاه دارای راهنمائی است که برای همۀ بازنگریها در سطح رشتههای تحصیلی و
موضوعات درسی قابل استفاده میباشد .یک بازنگری باید موارد زیر را لحاظ نماید:
-1موجب تقویت م شارکت اعضای هیأت علمی ،دانش آموختگان ،دانشجویان و سایر
ذینفعان مرتبط گردد-2،نقاط قوّت برنامه را برای ایجاد فرصتهائی برای بهبود برنامه شناسائی
کند-3،بیان روشن از حدود و ثغور بازنگری برنامۀ درسی داشته باشد-4،مسئولیتها برای همۀ
گامهای بازنگری روشن شده باشد-5،منبعی برای دریافت بازخورد از ذینفعان مختلف اعمّ از
دانشجویان ،اعضای هیأت علمی ،جامعۀ بیرونی بویژه دانش آموختگان و کارفرمایان باشد و -6
منبعی برای شناسائی تغییرات بیرونی و تأثیر آن بر بازنگری برنامۀ درسی باشد .دالئلی که به
بازنگری برنامۀ درسی منجر میشود عبارتند از-1:پیامدهای ضعیف دانشجویان-2،بازخوردهای
منفی دانشجویان-3،تغییرات در الگوهای انتخاب رشتۀ دانشجویان-4،نیاز به سازماندهی مجدد
دوره و -5تغییرات صنعت ،نیازمندیها و الزامات خارج از دانشگاه.
جدول زمانی بازنگری باید برای هر دورۀ تحصیلی و هر موضوع درسی ارائه شده توسط
دانشگاه تهیه شود .حداقل هر پنج سال یکبار باید بازنگری مطابق با الزامات اعتبارسنجی صورت
گیرد .بازنگری برنامهها باید با توجه به فرایند مصوب بازنگری رشته صورت گیرد .در این فرایند
کمیتۀ مشورتی خارجی بازنگری برنامههای درسی 1نقش اساسی ایفا مینماید.
(.)www.uow.edu.au
سوال سوم پژوهش :مقیاس مناسب ارزشیابی از برنامههای درسی رشتههای علوم
تربیتی ،علوم اجتماعی و علوم اداری توسط اعضای هیأت علمی باید دارای چه
ویژگیهائی باشد؟
پس از بررسی اسناد و متون تخصصی مرتبط با موضوع پژوهش در دانشگاههای برتر دولتی
ایران و دانشگاههای برتر جهان ،مقیاس اولیهای طراحی گردید که با انجام اقداماتی نظیر
فروکاهی و حذف گویههای تکراری ،مقیاسی با  88سئوال طراحی و به منظور تأیید روائی
محتوائی در اختیار  15نفر از اعضای هیأت علمی نمونۀ قبلی از رشتههای کارشناسی ارشد علوم
تربیتی ،علوم اجتماعی و علوم اداری قرار گرفت .در مرحلۀ بعد به منظور اعتباریابی مقیاس
طراحی شده با استفاده از ضریب الشه ،پرسشنامه در اختیار20نفر از اعضای هیأت علمی نمونۀ
قبلی سه رشتۀ مربوطه قرار گرفت تا نظرات خود را اعالم نمایند .بر اساس جدول ضریب الشه
 C.V.Rحداقل مقدار روائی مورد نیاز برای  20متخصص  ./42است .درمرحلۀ آخر پس از
پاالیش عبارات و حذف عبارات کمتر از  ،0/42به منظور محاسبۀ همسانی درونی عبارات با هر
)1. External Course Advisory Committee(ECAC
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یک از مقوالت پرسشنامه ،مقیاس مذکور در اختیار 30نفر از اعضای هیأت علمی رشته های سه
گانۀ دانشگاههای مورد مطالعه قرار گرفت و گویه هائی که همبستگی درونی آن کمتر از  0/3بود،
حذف گردید .در پایان مقیاسی با  60گویه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت(خیلی کم تا
خیلی زیاد) و  6سئوال باز به عنوان مقیاس مطلوب طراحی و ارائه گردید(جدول شمارۀ .)5
جدول شمارۀ  :5مقیاس اعتباریابی شدۀ ارزشیابی برنامۀ درسی توسط اعضای هیأت علمی

ضریب الشه

حیطه

بُعد یا

ردیف

سئواالت

1

اهداف برنامۀ درسی به روشننی بینان

همبستگی درونی
گویه ها

0/100

/685

شده است؟
اعضای هیأت علمی از اهنداف برنامنۀ

/60

/398

اهداف برنامۀ درسی

 2درسننی مطلننع و از آن حمایننت مننی
نمایند؟
هنگام تدوین اهنداف برنامنۀ درسنی،

0/80

/343

 3دینندگاه اعضننای هیننأت علمننی در
نظرگرفته می شود؟
4
5
6

محتوا

7
8
9

اهنننداف برنامنننۀ درسنننی ،نیازهنننای

0/80
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دانشجویان را برآورده می کند؟
محتننوای برنامننۀ درسننی بننا اهننداف

0/80

/472

آموزشی منطبق است؟
ضننرورت محتننوای تعیننین شننده بننه

0/60

/770

روشنی بیان شده است؟
سرفصلهای برنامۀ درسی بنه صنورت

0/80

/622

روشن بیان شده است؟
تعادل بین جنبه های نظری و عملنی

0/80

/513

مورد توجه قرار گرفته است؟
محتوای برنامۀ درسی مطابق با دانش

0/80

/674

روز تدوین شده است؟
199

رسول گلکار ،دکتر احمدرضا نصر اصفهانی  ،دکتر محمدرضا نیلی
ضریب الشه

حیطه

بُعد یا

ردیف

سئواالت
برنامنۀ درسنی متناسنب بنا عالئننق و

همبستگی درونی
گویه ها

0/80

/540

 10نیازهای یادگیرنندگان طراحنی شنده
است؟
11
12
13
14

برنامنننۀ درسنننی از انعطننناف کنننافی

0/80

/147

برخوردار می باشد؟
برنامننۀ درسننی بننر پننرورش روحیننۀ

0/60

/578

کارآفرینی دانشجویان تأکید دارد؟
ترتیب و توالی دروس رعایت گردینده

0/60

/325

است؟
برنامننۀ درسننی از انسننجام برخننوردار

0/60

/396

است؟
برنامۀ درسی بنه پنرورش شایسنتگی

0/80

/467

 15های اساسی دانشجویان توجه نمنوده
است؟
16
17

سننننطح دشننننواری دروس بننننرای

0/70

/620

دانشجویان مناسب است؟
محتوای برنامۀ درسی بنا طنول دورۀ

0/60

/539

آموزشی تناسب دارد؟
برنامۀ درسی قدرت استدالل و کشف

0/60

/675

 18ایده های مهم در دانشنجو را تقوینت
می نمود؟
19

برنامۀ درسی ینادگیری مشنارکتی را
تقویت می نماید؟

 20برنامۀ درسی یادگیری مادام العمر را

200

0/80

/543

0/60

/408
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نقش اعضای هیأت علمی در ارزشیابی برنامههای درسی...
ضریب الشه

حیطه

بُعد یا

ردیف

سئواالت

همبستگی درونی
گویه ها

تشویق می نماید؟
برنامۀ درسی دانشجو را به استفاده از

0/60

/611

 21تجارب گذشته اش ،تشویق می
نماید؟
22

برنامۀ درسی به ارزشهای جامعه

0/60

/539

توجه دارد؟
برنامۀ درسی با خط مشی های

0/60

/416

 23آموزشی و پژوهشی دانشگاه ،دانشکده
و گروه آموزشی همسو است؟
24

نظارت کافی بر اجرای بهیننۀ برنامنۀ

0/60

/540

درسی وجود دارد؟

مواد و امکانات آموزشی

مواد آموزشی و امکانات با برنامۀ
25
درسی اعالم شده مطابقت داشت؟

0/80

/481

مواد آموزشی برای تحقق برنامۀ
26
درسی کفایت می نمود؟

0/80

/364

منابع ضروری برای اجرای برنامۀ
 27درسی در دسترس بود؟ (کتابخانه
،کامپیوتر،تجهیزات اداری و)...

0/80

/551

چگونگی استفاده از مواد آموزشی به
 28خوبی به دانشجویان آموزش داده
شده بود؟

0/60

/496

دانشجویان به آسانی به فن آوری
 29های آموزشی مورد نیاز دوره،
دسترسی داشتند؟

0/80

/593

0/60

/448

30

اعضای هیأت علمی شایسنتگی هنای
حرفه ای خود را برای اجنرای بهیننۀ
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ضریب الشه

حیطه

بُعد یا

ردیف

سئواالت

همبستگی درونی
گویه ها

برنامۀ درسی ارتقاء می دهند؟

31

اعضای هیأت علمی سعی می کنند از

0/60

/485

روزآمدی کافی برخوردار شوند؟
اعضای هینأت علمنی از راهبردهنای

0/80

/494

 32متنوع یاددهی -یادگیری استفاده می
نمایند؟
33
34
کیفیت
تدریس(راهبرد

35

های تدریس –
یادگیری)

36

برای تندریس اقندام بنه تهینۀ طنرح

0/80

/539

درس می گردد؟
اعضای هیأت علمی از تدریس فعنال

0/80

/523

استفاده می نمایند؟
استادان سرفصل هنای تندوین شنده

0/60

/312

دانشگاه را رعایت می کنند؟
دانشننجویان بننه مشننارکت فعننال در

0/80

/341

یادگیری تشویق می گردند؟
اعضننای هیننأت علمننی برآمننوزش

0/60

/679

 37مهارتهننای کارآفرینانننه تأکینند ویننژه
دارند؟
اعضننای هیننأت علمننی از تغییننرات

0/80

/409

 38ضروری در برنامۀ درسی استقبال می
نمایند؟
39

202

اعضننای هیننأت علمننی در زمانهننای

0/60

/721

تعیین شده در دسترس می باشند؟
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نقش اعضای هیأت علمی در ارزشیابی برنامههای درسی...
ضریب الشه

حیطه

بُعد یا

ردیف
40

سئواالت
بازخوردهننای بننه موقننع در مننورد

همبستگی درونی
گویه ها

0/60

/492

پیشرفت دانشجویان ارائه می گردد؟
مفاهیم آموزشی بصورت قابنل فهنم

0/80

/362

 41برای دانشنجویان توضنیح داده منی
شود؟
42

اعضای هیأت علمی به نیازها و عالئق

0/80

/502

دانشجویان توجه دارند؟
اعضنننای هینننأت علمنننی از نظنننرات

0/60

/558

 43دانشجویان برای بهبود برنامۀ درسنی
استفاده می نمایند؟
وضعیت

برنامۀ درسنی ،آمنوزش کنافی بنرای

پژوهشی

 44تحقینننق در رشنننتۀ مربوطنننه بنننه

0/60

/342

دانشجویان ارائه داده است؟
برنامۀ درسی دانشجو را برای طراحی

0/80

/477

 45و اجنننرای صنننحیح ینننک پنننروژۀ
تحقیقاتی،آماده می سازد؟
دانشجویان از عالقنه و انگینزۀ کنافی

0/60

/479

 46بننرای تننداوم فعالیتهننای پژوهشننی
برخوردار می گردند؟
از شیوه های مناسنب بنرای ارزینابی

0/80

/544

آزمونها،

ارزیابی ها و تکالیف

 47ینادگیری دانشننجویان ،اسننتفاده مننی
گردد؟
اعضای هیأت علمی از نتایج ارزشیابی

0/80

/662

 48برای شناسنائی نقناط قنوّت و ضنعف
دانشجویان استفاده می نمایند؟
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ضریب الشه

حیطه

بُعد یا

ردیف
49
50

سئواالت
آزمونهننا از روائننی و اعتبننار کننافی

همبستگی درونی
گویه ها

0/80

/551

برخوردار هستند؟
حجننم تکننالیف متناسننب بننا توانننائی

0/80

/641

دانشجویان است؟
تکننالیف دانشننجویان توسننط اعضننای

0/60

/722

 51هیننأت علمننی ارزیننابی و بننازخورد
مناسب و به موقع ارائه می گردد؟
اعضای هیأت علمی تکالیف ارائه شده

0/80

/438

 52را متناسب با اهداف آموزشی تنظنیم
می نمایند؟
در مننوارد ضننروری از کننارآموزی و

0/80

/768

 53فعالیتهننای عملننی بننرای ارزشننیابی
استفاده می گردد؟
54

کار بر روی پروژه ها بصورت گروهنی

0/80

/669

مورد تأکید قرار می گیرد؟
اعضننای هیننأت علمننی دربننارۀ آیننندۀ

0/60

/648

 55شغلی دانشجویان با آنها گفتگنو منی

آماده سازی شغلی

نمایند؟
56

برنامۀ درسنی موجنب آمناده سنازی

0/80

/669

شغلی دانشجویان می گردد؟
برنامۀ درسی به اندازۀ کافی انتظارات

0/80

/332

 57واقعننی بازارکننار را بننرای دانشننجو
مشخص کرده است؟
خدمات

204

 58اعضای هیأت علمی دانشجویان را بنا

0/60

/528
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نقش اعضای هیأت علمی در ارزشیابی برنامههای درسی...
ضریب الشه

حیطه

بُعد یا

ردیف

سئواالت

همبستگی درونی
گویه ها

اهننداف و ماهیننت رشننته آشنننا مننی

مشاوره ای

نمایند؟
گننروه آموزشننی سننطح دانننش هننا و

0/60

/670

 59مهارتهننای مننورد انتظننار از دانننش
آموختگان را تعیین می نمایند؟
الزامننات تحصننیل در رشننتۀ مربوطننه از

60

0/60

/669

طریق گنروه بنه اطنالع دانشنجویان منی
رسد؟

جدول شمارۀ  : 6سئواالت باز ویژۀ اعضای هیأت علمی پیرامون ارزشیابی برنامۀ درسی

ضریب
سئواالت(عبارات)

ردیف

الشه

1

مهم ترین نقاط قوّت برنامۀ درسی را بیان کنید؟

C.V.R
0/100

2

مهم ترین نقاط ضعف برنامۀ درسی را بیان کنید؟

0/100

3

چه پیشنهادهائی برای بهبود برنامۀ درسی دارید؟

0/100

4

آیا برنامۀ درسی فعلی پاسخگوی تغییرات و نیازهای اجتماعی می باشد؟ توضیح

0/60

دهید؟
5

در مجموع برنامۀ درسی فعلی را کارآمد می دانید؟ توضیح دهید؟

0/60

6

نقش و مسئولیت اعضای هیأت علمی در فرایند ارزشیابی و بازنگری برنامۀ درسی

0/60

چگونه است؟

بحث و نتیجه گیری
بی شک ارزشیابی برنامه های درسی به بازنگری و بهبود برنامههای درسی و فرایند
یاددهی-یادگیری کمک شایانی می نماید .با عنایت به اینکه برنامه های درسی دانشگاهی باید
پاسخگوی نیازهای ذینفعان باشد و هدف از یک برنامۀ درسی پویا ،پاسخگوئی به نیازهای جامعه
205

رسول گلکار ،دکتر احمدرضا نصر اصفهانی  ،دکتر محمدرضا نیلی

و انتظارات بازار کار می باشد ،اعضای هیأت علمی باید عالوه بر تدریس ،در فرایند طراحی،
تدوین و ارزشیابی برنامه های درسی مشارکت فعال داشته باشند .بنابراین روند اصالحات
آموزشی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی باید به طور مداوم مورد بازنگری و تغییر قرار
گیرد(.جانسون .)2001،1اگرچه مشارکت اعضای هیأت علمی در فرایند تدوین و بازنگری برنامه
های درسی با چالش های فراوانی مواجه است ،لکن پیشرفت های زیادی در زمینۀ مشارکت
اعضای هیأت علمی بوجود آمده است .از نظر هاندلر )2010( 2با توجه به ضرورت مشارکت
اعضای هیأت علمی در فرایند طرح ریزی و بهسازی برنامه های درسی ،اعضای هیأت علمی نیاز
به کسب توانمندی های جدید دارند تا با ارتقاء حرفه ای و مشارکت در فرایند ارزشیابی برنامه
های درسی احساس هوّیت و پویائی نمایند .گلیکمن وگوردون )2013(3معتقدند اعضای هیأت
علمی و رهبران آموزشی با جمع آوری و بازتاب به موقع اطالعات مورد نیاز دربارۀ کیفیت برنامه
های درسی و اخذ تصمیمات آگاهانه پیرامون برنامه ها می توانند راه حلهای مناسبی برای برون
رفت از چالش های برنامه های درسی ارائه کنند .
مطالعۀ دانشگاههای برتر دولتی کشور بیانگر آن است که در این دانشگاهها به ارزشیابی
برنامههای درسی اهمیّت زیادی داده نمیشود ،ارزشیابی از برنامههای درسی به معنای رسمی و
واقعی صورت نمی گیرد و اقدامات محدود در حوزۀ ارزشیابی برنامه های درسی نیز پراکنده،
مقطعی ،سطحی و فاقد ساز و کار معین می باشد .از همۀ نیروهای مؤثر و ذینفع استفاده
نمیگردد و از یافته های ارزشیابی در تصمیمات مربوط به برنامهریزی درسی استفاده نیز مطلوب
نمیگردد .به باور صاحبنظران ذینفعان درونی بویژه اعضای هیأت علمی باید در اولویت ارزشیابی
برنامه ها قرار گیرند .همچنین با وجود مشارکت باالتر اعضای هیأت علمی در ارزشیابی برنامه
های درسی دانشگاهی نسبت به سایر ذینفعان ،لکن این حضور و فعالیت نیز بصورت حداقلی بوده
و انتظارات را برآورده نمی سازد .در واقع اعضای هیأت علمی که نقش اساسی در اجرا و ارائۀ
برنامه های درسی را دارند ،آنگونه که شایسته است در فرایند ارزشیابی برنامههای درسی
مشارکتی ندارند و با وجود اینکه برخی دانشگاهها نیز اقداماتی برای ورود اعضای هیأت علمی به
عرصۀ ارزشیابی و بازنگری برنامه های درسی انجام داده اند ،لکن فاصلۀ زیادی بین وضع موجود و
مطلوب مشارکت آنان در فرایند ارزشیابی و بازنگری وجود دارد.

1 . Johnson
2. Handler
3.Gordon &Glickman
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نقش اعضای هیأت علمی در ارزشیابی برنامههای درسی...

از جمله علل این کم توجهی و عدم مشارکت کافی ذینفعان بطور عام و اعضای هیأت
علمی بطورخاص در فرایند ارزشیابی برنامه های درسی عبارتند از :نداشتن سیاست یا راهبرد
مشخص در حوزۀ ارزشیابی برنامههای درسی ،نظام مند نبودن فعالیتهای ارزشیابی و تعریف
نشدن سازوکارهای معین برای ارزشیابی ،عدم اهتمام کافی نداشتن مسئولین و رؤسای
دانشگاهها به ارزشیابی برنامههای درسی ،تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود نظام جامع ارزشیابی
در آموزش عالی ،عدم بکارگیری شیوههای نوین ارزشیابی برنامههای درسی ،عدم وجود فرهنگ
ارزشیابی در دانشگاهها ،استفاده نکردن از متخصصان ارزشیابی برنامۀ درسی در گروهها و
دانشکده ها ،زمان بر بودن فرایند اجرای ارزشیابی ،عدم شناخت کافی از مزایای ارزشیابی برنامه،
رهبری ضعیف درحوزۀ ارزشیابی ،عدم کاربرد صحیح و به موقع نتایج ارزشیابی در بهبود کیفیت،
عدم دانش و مهارت کافی برخی استادان برای نقد و ارزشیابی برنامه ها ،همچنین فقدان
مطالعات منظم ارزشیابی برنامه های درسی و اختالف نظر بین مسئولین دانشگاهی دربارۀ
ذینفعان واجد شرایط مشارکت در فرایند ارزشیابی ،از دیگر موانع اساسی ارزشیابی برنامههای
درسی آموزش عالی تلقی می گردند.
یافته های بدست آمده از دانشگاههای برتر کشور که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار
گرفتند با سایر پژوهشهای انجام شده در این خصوص همسو است برای مثال :گروه مطالعات
تطبیقی و نوآوری مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی( ) 1389دریافتند مشارکت
مجریان و ذینفعان در تدوین و ارزشیابی برنامه های درسی ضعیف می باشد و ارزشیابی
برنامه های درسی دانشگاهی نامناسب می باشد .پژوهش فراستخواه و معینی ( )1393نیز ،روال
جاری برنامه ها در دانشگاهها را مبتنی بر ظرفیت درونی دانشگاهیان و متناسب با تحوالت
محیط نمی داند .پژوهش مؤمنی ( )1390دریافت از جمله آسیب های ارزشیابی برنامه های
درسی ،فقدان نقشۀ مشخص برای ارزشیابی برنامۀ درسی ،عدم استفاده از متخصصان دانشگاه و
عدم اطالع کافی اعضای هیأت علمی از فرایند ارزشیابی برنامۀ درسی می باشد .پایان نامۀ قاسمی
قلعه نوئی ( ) 1388نیز نشان داد برنامه های درسی بدون توجه به نظر همۀ ذینفعان ،بصورت
متمرکز تدوین گردیده است .پایان نامۀ راهداری( )1392دریافت با استفاده از نظرات اعضای
هیأت علمی و دانشجویان می توان برخی کمبودها را برطرف و تغییراتی در برنامه های درسی
اعمال نمود .اخالقی ،یارمحمدیان ،خوشکام و محبی( )1390نیز به این نتیجه دست یافتند که
ارزشیابی مداوم برنامههای درسی ،موجب بهبود سطح کیفی رشته ها میگردد .آکر و ورلووپ
( ) 1994دریافتند فرایند ارزشیابی در دانشگاهها بیشتر متوجه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است
تا ارزشیابی از برنامه های درسی .جنتری و همکاران ( )2012دریافتند برخی چالشهای موجود
در برنامۀ درسی ناشی از ساختار و نظام آموزش عالی میباشد که به آسانی قابل رفع نمی باشد.
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پژوهش افضل حسین و همکاران ( )2011دریافتند که غالبا ارزشیابی از برنامههای درسی مورد
توجه قرار نمیگیرد و لذا به تبع آن بازخوردی نیز از وضعیت برنامهها برای تغییر ارائه نمی شود.
یافتههای ناشی از بررسی دانشگاههای برتر جهان نشان داد که آن دانشگاهها در
ارزشیابی برنامۀ درسی از تمامی ذینفعان شامل اعضای هیأت علمی ،دانشجویان ،کارکنان
آموزشی و حتّی ذینفعان بیرونی نظیر دانش آموختگان و کارفرمایان استفاده میکنند و درصدد
ایجاد تعادل بین ذینفعان درونی و بیرونی می باشند .در این دانشگاهها ،موضوع بازنگری،
ارزشیابی برنامۀ درسی ،ارزیابی درونی ،تضمین کیفیت و اعتبارسنجی مؤسسه ای و برنامهای،
بصورت جدّی در کانون توجه دانشگاهها قرار دارد .در واقع یک بخش مهم از فرایند بازنگری
رشته های تحصیلی ،ارزشیابی منظم دروس و برنامههای درسی توسط ذینفعان درونی بویژه
اعضای هیأت علمی و دانشجویان میباشد که هدف اساسی آن ،فراهم نمودن شواهد علمی الزم
برای بازنگری دروس و برنامههای درسی میباشد .از اعضای هیأت علمی به منظور گردآوری
شواهد علمی پیرامون اثربخشی و کارآمدی برنامه های درسی و تناسب محتوا و برنامه با نیازهای
بازار کار و اجتماع ،با استفاده از روشها و ابزارهای کمّی و کیفی استفاده می گردد .در فرایند
ارزشیابی برنامه های درسی در دانشگاههای برتر دنیا نسبت به دانشگاههای ایران ،اعضای هیأت
علمی بسیار مورد توجه اند ،به گونه ای که آنها در بین ذینفعان برنامه ،یک رکن اساسی محسوب
و از جایگاه ویژه ای برخوردارند.
لیندستن و همکاران( )2019دریافتند ،عالوه بر اعضای هیأت علمی ،سایر ذینفعان داخلی
و خارجی نیز باید در تدوین و ارزشیابی برنامه های درسی سهیم و نیازمندیهای بازار کار نیز
لحاظ شود ،موراتوا و تیراساکیا ( )2014دریافتند طراحی برنامه های درسی با کمک اعضای
هیأت علمی و همکاری با صنعت ،کارآمدی برنامه های درسی را افزایش می دهد .پژوهش امیل
( ) 2011نشان داد سابقۀ حرفه ای اعضای هیأت علمی ،چشم انداز دانشگاه ،چهارچوب نظام
ارزشیابی ،رشد حرفه ای و تغییر در نگرش می تواند بر مشارکت اعضای هیأت علمی در فرایند
ارزیابی برنامه تأثیر به سزائی داشته باشد .شاور و القحطانی ( )2012دریافتند ،ارزشیابی برنامه
باید با استفاده از منابع چندگانه صورت گیرد و مشارکت اعضای هیأت و بکارگیری تجارب آنها
در ارزشیابی برنامه می تواند موجب افزایش رضایت شغلی شان گردد.
برای اینکه اعضای هیأت علمی بتوانند تجارب خود را در اختیار گروه آموزشی و
مسئولین د انشگاهی قرار دهند ،نیاز به یک ابزار برای ارزیابی برنامه های درسی دارند ،لذا این
پژوهش اقدام به طراحی ،ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای ارزشیابی برنامههای درسی با تأکید
بر علوم تربیتی ،علوم اداری و علوم اجتماعی نموده است .این پرسشنامه به سبک مقیاس پنج
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درجه ای لیکرت طراحی گردیده و دارای هشت بُعد یا حیطه با  60گویه و نیز  6سئوال توصیفی
و باز می باشد .اگرچه برای طراحی و اعتباریابی مقیاس ،نیازمند استفاده از نمونۀ وسیع تر و
استفاده از روشهای متعدد اعتباریابی می باشد ،لکن با توجه به خأل موجود در ابزارها و مقیاس
های ارزشیابی برنامه های درسی بویژه برای اعضای هیأت علمی ،می توان از آن به عنوان یک
مقیاس اولیه استفاده شود .بدیهی است ،محققان می توانند نسبت به اعتباریابی دقیق تر مقیاس
برای سایر رشته ها و با جمعیت بیشتر اقدام نمایند .این قبیل مقیاسها باید با اعمال تغییرات
الزم مبتنی برماهیت رشتههای تحصیلی در مقاطع مختلف طراحی و تدوین و اجرای آن هر پنج
سال یکبار برای همۀ رشتهها الزامی گردد.
پیشنهادات کاربردی
-1ط راحی نظام اعتبار سنجی مؤسسه ای و برنامه ای در سطح وزارت علوم
-2طراحی و تدوین نظام تضمین کیفیت در وزارت علوم و اجرای آن در سطح دانشگاهها
-3برگزاری کارگاههای آموزشی پیرامون شیوهها و نحوۀ مشارکت اعضای هیأت علمی در
فرایند ارزشیابی برنامه های درسی توسط دانشگاهها
-4تدوین یک سیس تم منسجم برای ارزشیابی برنامه های درسی در مراکز مطالعات و برنامه
ریزی آموزشی دانشگاهها
-5استفاده از استادان و کارشناسان رشته های علوم تربیتی بویژه برنامه ریزی درسی در
ارائۀ خدمات مشاورهای ارزشیابی توسط رؤسای دانشکده ها و مدیران گروههای آموزشی
-6استفاده از تجارب دانشگاههای برتر خارجی درحوزۀ ارزشیابی برنامۀ درسی
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