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 4احمدآبادي
و  نیکشور، جهت تضم عالی نظام آموزش یاز راهکارها یکی چکيده:

 ایه مهبرنا رییو تغ اصالح ،یبازنگر ،یاعتبارسنج ،یآموزش دانشگاه تیفیک یارتقا

 مهبرنا یدر اجرا یعلم اتیه یاست که، اعضا یدر حال نیاست. ا یدانشگاه یدرس

 شکست ای و تیرا داشته و عامل موفق ن نقشتری مهم دیجد یدانشگاه یدرس های

 نییعتپژوهش  نیخواهند بود. لذا هدف درا یدانشگاه یدرس های برنامه یاعتبارسنج

 در رییو تغ یاعتبارسنج یدر خصوص اجرا یعلم اتیه یمیزان آماده سازی اعضا

 یمله، کمقا نی. روش پژوهش در اباشد یم شانیاز منظر ا یدانشگاه یدرس های برنامه

 یآمار است. جامعة یشیمایپ -یفیاز روش توص ها، داده یگردآور وةیو به لحاظ ش

ه ب  ه تهرانبرق دانشگا یدانشکده مهندس یعلم اتیه یاعضا ةیپژوهش  حاضر را کل

کده، دانش نیا یعلم اتیه ینفر از اعضا 60 سرشماری روش و اند خود اختصاص داده

 20 تهساخپژوهش، پرسشنامه محقق  نیانتخاب شدند. ابزار ا یبه عنوان نمونه آمار

ر از نف 5آن توسط  ییروا بیو ضر 88/0کرانباخ آن  یآلفا بیاست که ضر ای هیگو

 شده است. روش دییتا یدانشگاه یدرس های رنامهب یاعتبارسنج طةیمتخصصان ح

 نیر اشده د لیتکم های شده از پرسشنامه یاطالعات و آمار گردآور لیو تحل هیتجز

 رد. بود دو – یخ یاستنباط یاز آزمون آمار ادهو استف یفیتوص یآمار های مقاله روش

برق  یدانشکده مهندس یعلم اتیه یاعضا تیشد؛ اکثر یریگ جهینت نیچن تنهای

ف ز اهداا نشایا یآگاه زانیم شیدانشکده  نسبت به افزا نیدانشگاه تهران معتقدند،  ا

 رشیپذنگرش آنها در خصوص  رییتغ ،یدانشگاه یبرنامه درس رییو تغ یاعتبارسنج

 زانیم شیافزا ،یبرنامه درس رییمتناسب با تغ د،یجد درسی و برنامه یاعتبارسنج

ر دها، مهارت آن زانیم شیخود و  افزا سیدر روش تدر رییتغ  نهیمهارت آنها در زم

 کم اقدام نموده است. یلیکم و خ یابیارزش های در روش رییتغ  نهیزم

یات ه سازی اعضایهای درسی دانشگاهی، آمادهاعتبارسنجی، برنامه: کلمات کليدي

 علمی، تغییر در برنامه درسی.

Omid Amrollah, Ebrahim Khodaee, 

Rezvan Hakimzadeh, Majid Nili 

Ahmadabadi 
Abstract: Iran higher education system has emphasized the 

necessity for validating, reviewing, changing, and improving 

of the academic curriculum as the strategies for enhancing the 

quality of university education. In this regard, faculty 

members play the most significant role in implementing new 

academic curricula and could facilitate the success or failure 

of accreditation of academic curricula. Therefore, the aim of 

this research is to determine the levels of faculty members’ 

preparation for implementing Accreditation and change in 

academic curriculum from their viewpoints. The research 

method in this paper is quantitative and the data collection is 

conducted within a descriptive-survey method. The statistical 

population of this study includes the faculty members of 

Faculty of Electrical Engineering, University of Tehran. 

According to Morgan table, 50 individuals are selected 

randomly from the statistical population as the statistical 

sample. The instrument of this research is a researcher-made 

questionnaire composed of 20 items, with Cronbach's alpha 

coefficient of 0.88 and the coefficient of validity is confirmed 

by the experts in the field. The collected data are analyzed 

through descriptive statistics and Xi-dual inferential statistics. 

The findings of this study reveal that the majority of faculty 

members believe that the university has done very limited 

practices for increasing their awareness toward the goals of 

Accreditation and changing academic curriculum, changing 

their attitudes toward Accreditation and new curriculum, in 

line with changing curriculum, increasing their skill in 

changing their teaching method and increasing their skill 

levels in assessment methods. 
Keywords: Accreditation, academic curriculum, preparation, 

faculty members  
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 مقدمه
ها موضوعی های درسی دانشگاهی و بازنگری، اصالح و تغییر در این برنامهاعتبارسنجی برنامه

های درسی دانشگاهی نیز از این قاعده مستثنی عالی بوده و برنامهناپذیر از نظام آموزشجدایی
ز های ناشی انیستند. آنچه مسلم است، اعضای هیات علمی در خط مقدم برای اعمال سیاست

ها و ها در دانشگاههای درسی دانشگاهی و بازنگری و اصالح این برنامهاجرای اعتبارسنجی برنامه
های (.  زیرا برنامه2017و همکاران،  1عالی در هر کشوری قرار دارند)دبونوموسسات آموزش

گردد. این اعضای هیات علمی هستند که با درسی دانشگاهی نهایی توسط ایشان تنظیم می
هی از فلسفه تحول و با دل سپردن به تغییرات، اصالحات و اعمال نتایج اجرای اعتبارسنجی از آگا

های درسی مذکور را موفق و یا با دفاع از وضع جاری هرگونه های درسی دانشگاهی، برنامهبرنامه
ثرترین سازد. گرچه ایشان یگانه کارگزار این عرصه نیستند، اما بی شک از موتغییری را بی اثر می

عالی هر کشور محسوب های درسی در دانشگاهها و مراکز آموزشکارگزاران اعتبارسنجی برنامه
های درسی دانشگاهی و استفاده از نتایج آن در شوند. بدیهی است، اجرای اعتبارسنجی برنامهمی

بخشی هیهای درسی دانشگاهی نیازمند آگاراستای تغییر، تحول و یا اصالح اعمال شده در برنامه
و همکاران(. آنچه مسلم است،  2باشد)لک لیرو فرهنگ سازی در بین اعضای هیات علمی می

عالی هر کشور به شمار های اصلی آموزشویژه اعضای هیات علمی، یکی از پایهنیروی انسانی، به
هیات علمی  (. رابطه اعضای2017، 7و مونورز الباکا 6، ورگارا5، والزاک4، اوالدیران3آید)اوزیاکمی

عالی، یک رابطه دو سویه و تعاملی است. های های درسی دانشگاهی در نظام های آموزشو برنامه
های درسی دانشگاهی ها و برنامهکننده نوع سیاستهای اساتید مشخصها و تواناییصالحیت

. (2017، 9و کاور 8شوند)پوریاست که منجر به تحول در راهبردها و رویکردهای سنتی می
های های درسی دانشگاهی، فرآیندی مستمر بوده و برحسب تغییرات برنامهاعتبارسنجی برنامه

درسی دانشگاهی و تحوالت علمی مورد تجدید نظر قرار گرفته است و در حال حاضر ضرورت 
های درسی دانشگاهی با تاکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگیبازنگری و اصالح برنامه

های درسی ای هیات علمی در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامهای اعضحرفه
های عالی،  مورد تاکید است.  اعضای هیات علمی در اجرای برنامهدانشگاهی در نظام آموزش
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های درسی ترین عامل موفقیت و شکست اعتبارسنجی برنامهدرسی دانشگاهی جدید مهم
ها با نگاه نقادانه (. اعضای هیات علمی دانشگاه2017، دانشگاهی خواهد بود)دبونو و همکاران

های درسی دانشگاهی شرایط اجرا، مشکالت و محدودیت ها را در خصوص اعتبارسنجی برنامه
های درسی دانشگاهی ارائه شده را تواند برنامهدهند. ایشان میزد و راه حل منطقی ارائه میگوش

عالی و یا دانشگاه محل خدمت و شرایط موسسه آموزش به نحو مطلوبی با شرایط منحصر به فرد
(. با این تفاصیل آماده سازی 1393خاص دانشجویان خود سازگار کند)سراجی، معروفی و رزاقی، 

های درسی دانشگاهی در اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه
-های درسی دانشگاهی محسوب میجی برنامههای ابتدایی اجرای اعتبارسنهر دانشگاه از گام

گردد. این در حالی است که در دهه اخیر موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی کشور تحت حمایت 
های فنی و مهندسی های درسی رشتهانجمن آموزش مهندس ایران نبت به اعتبارسنجی برنامه

موزش مهندسی کشور که از سال در کشور اقدامات ابتدایی را آغاز نموده است.  موسسه ارزیابی آ
درسی دانشگاهی در شروع به کار نموده است توانسته است اولین گام اعتبارسنجی برنامه1392
های مهندسی هوا فضا، های فنی و مهندسی، که همانا ارزیابی درونی است را برای رشتهرشته

یک در مقطع برداری و مکانمهندسی برق، مهندسی صنایع، مهندسی عمران گرایش نقشه
کارشناسی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اجرا نموده و همچنین نسبت به ارزیابی 

ها دانشگاهی مهندسی مکانیک و برق گرایش مخابرات در مقطع کارشناسی از درونی رشته
دانشکده فنی دانشگاه تهران و نیز رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی در دانشگاه 

 است.  شریف اقدام نمودهصنعتی 
تواند ساده و یکنواخت باشد؛ چراکه های درسی دانشگاهی نمیطور قطع اعتبارسنجی برنامهبه

رویکرد  30ریزی درسی و اعتبارسنجی ریشه دارد. پاتون، در دو حوزه متمایز و پیچیده، برنامه
-کرد اعتبارسنجی برنامهروی 22های درسی دانشگاهی و استافل بیم، مختلف اعتبارسنجی برنامه

های درسی دانشگاهی را شناسایی نمودند که هر کدام معنی و شکل متفاوتی دارند. وی اعتقاد 
های درسی دانشگاهی متنوعی که در خالل قرن بیستم دارد که از رویکردهای اعتبارسنجی برنامه

را دارند)مهموئی،  2015ل رویکرد توان و امکان استفاده مداوم و توسعه بعد از سا 9پدیدار شدند، 
گیری، هدف آزاد، اعتبارگذاری و های رفتاری، تصمیمالگو)هدف 5(. سیلور و ویلیام نیز، 1390

های درسی دانشگاهی است، پاسخگو( را که مجموعه متنوعی از رویکردها در اعتبارسنجی برنامه
های ، اعتبارسنجی برنامهکنند. آلکاین، معتقد است که برخی از نویسندگانانتخاب و توصیف می

های درسی دانشگاهی استفاده درسی دانشگاهی را برای اشاره به اعتبارسنجی محصول برنامه
کار های درسی دانشگاهی بهاند و برخی دیگر آن را برای اشاره به اعتبارسنجی برنامهنموده
-شگاهی مبتنی بر اندازههای درسی داناند. پوزنر از دو دیدگاه معارض اعتبارسنجی برنامهگرفته

کند. لی کرونباخ در زمینه های درسی دانشگاهی تلفیقی یاد میگیری و اعتبارسنجی برنامه
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کند که های درسی دانشگاهی دو رویکرد معارض علمی و انسانی را مطرح میاعتبارسنجی برنامه
می و محمدی نیز (. سلی2017، 4و هو 3، لوک2، فونگ1دو انتهای مقایل یک پیوستار هستند)چان

های درسی دانشگاهی را گرایی در اعتبارسنجی برنامهگرایی و اثباتدو رویکرد متقابل ساختن
ای برای اعتبارسنجی آل و همه جانبهدهد که هیچ رویکرد ایدهاند. این نشان میمطرح نموده

ین تعدد و کثرت ها باشد وجود ندارد. اهای درسی دانشگاهی که مناسب برای همه موقعیتبرنامه
ها تنها نشانگر کمیت نیست بلکه رویکردهای شناسیها، مفاهیم و روششناسی، مدلنوع

منظور  فراهم ساختن های درسی دانشگاهی مختلف تحت تنوعی از شرایط بهاعتبارسنجی برنامه
نظری های اندازهای ایدئولوژیک، فلسفی و بررسیها چشماند و آننیازهای متفاوت ایجاد شده

درسی دانشگاهی و کنند. به رغم تغییرات مفهومی در هر دو حوزه برنامهمختلفی را منعکس می
شناسی آن های درسی دانشگاهی و نه روشهای اعتبارسنجی برنامهای نظریهاعتبارسنجی برنامه

-ههای جدید برنامسال اخیر خیلی تغییر نیافته است. به عبارت بهتر، اگر چه مدل 20در طول 
-های درسی دانشگاهی هنوز روشهای درسی دانشگاهی طراحی شده است، اعتبارسنجی برنامه

ریزی گیرد. این چیزی است که لوین از آن تحت عنوان شکاف بین برنامهکار میهای قدیمی را به
، 8و گیلبرت 7، البار6، کمپل5کند)فیستهای درسی دانشگاهی یاد میدرسی و اعتبارسنجی برنامه

2017.) 
-های داخلی و خارجی در خصوص تغییرات برنامههای صورت گرفته پژوهشمطابق بررسی

های درسی دانشگاهی، اعتبارسنجی آنها و اهمیت آمادگی و نگرش اعضای هیات علمی به این 
بررسی عوامل موثر در اجرای  "(، در پژوهشی با عنوان1394پور)مفاهیم  انجام شده است. بیرمی

شرایط نظام با توجه به به این نتایج رسید که؛  "های درسی موسسات آموزش عالیتغییر برنامه
در دو دسته کلی  دانشگاهی درسی هایعالی کشور عوامل موثر در اجرای تغییر برنامهآموزش

، رئوس مطالب موضوع درسی، آموزش مدرسان و منابع انسانی، عتبارسنجیعوامل بیرونی شامل ا
 آنانو تصمیمات  و اعضای هیات علمی محققان درونی شامل عقایدو عوامل  مالی و مواد آموزشی

نسبت به تغییر و  اعضای هیات علمیهای ، نگرشهای درسی دانشگاهیبرنامه در زمینه تغییرات
به تغییر مورد بحث و بررسی قرار  اعضای هیات علمیفهم و حس تملک و تعلق دانش، درک و 

عالی و مدیران خص نمودن این عوامل، دست اندرکاران نظام آموزشگرفته است. با بررسی و مش
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اعضای هیات  هایی کهچالش های درسی واجرایی درک بهتری از موانع اجرای تغییر در برنامه
جدید با آن مواجه  درسی دانشگاهی هایسازی برنامهکشور در راستای کاربست و نهادینه علمی

 .اند به دست خواهند آورد
 "(، در پژوهش خود با عنوان1390منش و یوزباشی)کند، زمانیاجارگاه، جمالی تازهفتحی و

علمی دانشگاه شهید بهشتی و  های درسی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأتموانع تغییر برنامه
با در نظرگرفتن موانع تغییر، اند که؛ گیری کرهچنین نتیجه "علوم پزشکی شهید بهشتی

در مورد تغییر و برای اعضای هیات علمی های آموزشی مناسب زاری کارگاهراهکارهایی چون برگ
 های درسیهای درسی، ایجاد یک ساختار متناسب با تفویض اختیار بازنگری برنامهبازنگری برنامه

و نهادینه کردن آن در دانشگاه، تأمین و تخصیص بودجه کافی برای  به اعضای هیات علمی
علمی در فرایند  اعضای هیأت سازی، مشارکت و آمادههای درسیهبرناماعتبارسنجی پیشبرد 

شود. میدرسی دانشگاهی، جهت رفع موانع پیشنهاد  هایبرنامه و اعتبارسنجی تغییر و بازنگری
ارائه الگوی  "(، در پژوهشی با عنوان1389الدینی میمند، نادری، شریعتمداری، سیف نراقی)زین

ر اساس بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد راهنمای تدوین برنامه درسی ب
میزان اند که؛ ، چنین نتیجه گرفته"اسالمی واحد کرمان از محورهای اساسی برنامه ریزی درسی

آگاهی اعضای هیأت علمی از عناصر مختلف نیازسنجی، شیوه انتخاب اهداف آموزشی، شیوه 
گیری از تکنولوژی آموزشی و نیز ه ارائه محتوا، بهرهانتخاب محتوا، شیوه سازماندهی محتوا، شیو

دارد؛ اما میزان آگاهی اعضای هیأت علمی از  "متوسط"ارزشیابی آموزشی گرایش به سمت 
 درسیهای های برنامهبرنامه درسی بر اساس الگوها و نظریه و اعتبارسنجی فرآیند تدوین

با هدف ارتقاء بینش و مهارت اعضای هیأت لذا  باشد.می "نامطلوب و پایین"در حد  دانشگاهی 
برنامه درسی، با در نظر داشتن و تأکید بر عوامل  و اعتبارسنجی علمی نسبت به فرآیند تدوین

های مختلف در این زمینه و نتایج به دست آمده از پژوهش الگوی گیریمهم تأثیرگذار بر تصمیم
به صورت   ،برای اعضای هیأت علمیگاهی دانش درسی هایبرنامهو اعتبارسنجی راهنمای تدوین 

(، در پژوهشی با 1389پور). خاکباز، مهرمحمدی و موسیمراحل گام به گام ارائه گردیده است
عالی از منظر چگونگی تغییر آن در سطوح ای در آموزشبررسی برنامه درسی میان رشته "عنوان

، به این "(ارشد رشته آموزش ریاضیمختلف برنامه درسی) مورد مطالعه: برنامه درسی کارشناسی 
عالی، تمایل زیادی به تغییر در ای در آموزشهای درسی میان رشتهبرنامه اند که؛نتیجه رسیده

و اعضای  آموختگانسطوح مختلف برنامه درسی دارد که موجب تجلی تجربیات مختلفی در دانش
 عضای هیات علمی در خصوصآموختگان و او آگاهی دانششود. ها میاین رشته هیات علمی

. با توجه به مطالب ها ضروری استعلل این تغییر و نتایج حاصل از آن برای توسعه این رشته
مطرح شده و تفاصیل صورت گرفته، هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان آماده سازی 

گاهی های درسی دانشاعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه
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های های درسی رشتههای آموزشی مجری اعتبارسنجی برنامههای  و گروهها، دانشکدهدردانشگاه
باشد. بدیهی است جهت تحقق این فنی و مهندسی را از دیدگاه خود اعضای هیات علمی می

 هدف در این پژوهش به سواالت زیر  پاسخ داده شده است:
 درسیمهاز اهداف اعتبارسنجی و تغییردر برنا: اعضای هیات علمی تا چه میزان 1سوال 

 اند؟آگاهی پیدا کرده
دید در درسی ج های الزم برای پذیرش اعتبارسنجی و برنامه: تاچه میزان زمینه2سوال

 اعضای هیات علمی ایجاد شد؟
-وشمی از رهای الزم برای استفاده اعضای هیات عل: تا چه میزان زمینه کسب مهارت3سوال

 متناسب با تغییر برنامه درسی ایجاد شده است؟ های تدریس
-وشمی از رهای الزم برای استفاده اعضای هیات عل: تا چه میزان زمینه کسب مهارت4سوال

 های ارزشیابی متناسب با تغییر برنامه درسی ایجاد شده است؟

 روش پژوهش

 کنندگان و طرح پژوهش. شرکت1.2
 ها،داده به لحاظ شیوة گردآوریکمی و  ش پژوهشروحاضر از  پژوهش سواالتبرای پاسخ به 

اعضای کلیة  حاضر را . جامعة آماری پژوهش ستفاده شده اپیمایشی است -توصیفیاز روش 
ی صورت هاباشند، از طرفی طبق بررسیمی هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران 

 رزشیابیاو مهندسی توسط موسسه های فنی های درسی رشتهگرفته، اخیرا اعتبارسنجی برنامه
این  باشد.یهای صنعتی کشور در حال اجرا مدانشگاه /آموزش مهندسی ایران در برخی از رشته

، صنایع های مهندسی هوا فضا، مهندسی برق، مهندسیها عبارتند از؛ رشتهرشته و دانشگاه
ه خواج انشگاه صنعتیبرداری و مکانیک در مقطع کارشناسی در دمهندسی عمران گرایش نقشه

 شکدهنصیرالدین طوسی، مهندسی مکانیک و برق گرایش مخابرات در مقطع کارشناسی از دان
ریف، شعتی فنی دانشگاه تهران و نیز رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی در دانشگاه صن

 اه تهراننشگدا کشی رشته/دانشگاه مهندسی برقها به صورت قرعهلذا از میان این رشته/ دانشگاه
مرد شاغل  نفر هیات علمی زن و 60در مقطع کارشناسی انتخاب شد. که با توجه به حجم جامعه)

وش رنفر از اعضای هیات علمی از جامعه آماری به  60در دانشکده مهندسی برق( تعداد 
  سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

 گيري. ابزار اندازه2.2
ساخته استفاده گیری پرسشنامه محققپاسخ به سواالت از ابزار اندازهدر این پژوهش برای 

های مرتبط و نامه ت و پایانالپرسشنامة مذکور با بررسی ادبیات نظری تحقیق و مطالعة مقاشد. 
بررسی میزان  -1که چهار محور ؛، گویه است 20که حاوی  . در این پرسشنامهشدمشابه، طراحی 

میزان تغییر نگرش اعضای هیات  -2درسی.از اهداف تغییر برنامهآگاهی اعضای هیات علمی 
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 کسب مهارت های الزم در خصوص تغییر در روش -3درسی. علمی، برای پذیرش تغییر در برنامه
های کسب مهارت های الزم در اعضای هیات علمی در خصوص تغییر در روش-4تدریس و

پنح ت پرسشنامه بر روی یک طیف لیکرت االسو. پاسخ دهدارزشیابی را مورد بررسی قرار می
بندی شد. تعیین پایایی ابزار پژوهش با محاسبه نمره (،= خیلی زیاد 5تا = خیلی کم  1)ای درجه

نفری و اجرای آزمایشی پرسشنامه بر روی آنان،   20 ضریب آلفای کرونباخ با انتخاب یک نمونه 
اعتبارسنجی نفر از متخصصان حیطة  5سی به دست آمد و روایی پرسشنامه نیز با برر 88/0

  تأیید شد. های درسی دانشگاهی،برنامه

 . شيوه اجراي پژوهش3.2
سال و ار کیدر ادامه این پرسشنامه میان نمونه آماری پژوهش حاضر از طریق پست الکترونی

و مه سشنابا تک تک افراد نمونه آماری تماس تلفنی گرفته شد وتوضیحات الزم جهت تکمیل پر
پس از  که،اهمیت انجام این پژوهش به صورت شفاهی به ایشان داده شد. نکته حائز اهمیت این

یاز از های مورد نشده به محقق ارسال شد و دادهسنجیپرسشنامه صحت 50چند بار پیگیری 
-رمنفاده از با استشده های گردآوریشده استخراج گردید. در نهایت دادههای تکمیلپرسشنامه

به منظور  دو –قرار گرفته و از آزمون استنباطی خی تحلیل  و تجزیهمورد  SPSS یار آمارافز
 دست آمده و پاسخ به سواالت پژوهش استفاده شد. های بهتجزیه و تحلیل داده

 ها. گزارش یافته3

-امه: اعضاي هيات علمی تا چه ميزان از اهداف اعتبارسنجی و تغيير در برن1سوال 

 اند؟يدا کردهدرسی آگاهی پ
 هیات علمی اعضاینفر از  50منتخب در نمونه آماری پژوهش،افراد برای پاسخ به این سوال، 
نفر از اعضای  22 ( آمار توصیفی نشان داد؛نفر زن  5نفر مرد و  45 دانشکده مهندسی برق بودند)

منتخب  مینفر از اعضای هیات عل 18سال سابقه،  10هیات علمی منتخب در نمونه آماری زیر 
یگر باالی دنفر عضو هیات علمی  10سال سابقه تدریس داشته و  15تا  10در نمونه آماری بین 

فتنی د. گسال سابقه تدریس در دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران را تجربه کرده بودن 15
 می داراینفر از اعضای هیات عل  42است از میان اعضای هیات علمی منتخب در نمونه آماری 

ین دانشکده مشغول نفر در مرتبه علمی استادی در ا 8مرتبه علمی استادیار و دانشیار بوده و تنها 
  باشند.  به تدریس می
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 دو به منظور پاسخ به سوال اول –(: آزمون خی 1جدول)

 خيلی زیاد زیاد متوسط کم خيلی کم تعداد کل گویه

ميزان آگاهی اعضاي هيات علمی، از 

ير برنامه درسی دانشگاهیاهداف تغي  
250 102 53 25 30 40 

) محاسبه دو –خی 

(هشد  

دو  –خی 

 )جدول(
d.f p نتيجه آزمون فرض 

32/80  49/9  4 05/0  اختالف بين فراوانی ها معنادار است 

 
دو جدول  -ده از مقدار خیدو محاسبه ش -( چون مقدار خی1با توجه به نتایج جدول)

و فرض  شده ها، ردفرض صفر مبنی بر عدم تفاوت معنادار فراوانی پاسخ بزرگتر است، بنابراین
، گرفت که نتیجه توانشود. بنابراین  میها تایید میخالف مبنی بر تفاوت معنادار فراوانی پاسخ

ی کم خیل به عقیده اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران، ایشان به میزان
های ویهگه به اند. با توجدرسی آگاهی پیدا کردهسنجی و تغییر در برنامهوکم از اهداف اعتبار

هندسی مشکده توان نتیجه گرفت؛ به عقیده ایشان، دانمرتبط با این سوال در پرسشنامه نیز می
درسی، مهتغییر در برنا نتایج و اهداف کردن ایشان با برق دانشگاه تهران، نسبت به آشنا

 ایهنامه آیین و اسناد اهداف و هاتغییر در این برنامه نتایج جدید، وزشیآم فناوری دستاوردهای
 دانشگاهی کم خیلی کم توجه نموده است. درسی هایبرنامه اعتبارسنجی

 

درسی  هاي الزم براي پذیرش اعتبارسنجی و برنامه: تاچه ميزان زمينه2سوال

 جدید در اعضاي هيات علمی ایجاد شد؟
 دو به منظور پاسخ به سوال دوم –(: آزمون خی 2جدول)

 خيلی زیاد زیاد متوسط کم خيلی کم تعداد کل گویه

ميزان تغيير  نگرش اعضاي هيات 

 علمی، متناسب با تغيير برنامه درسی
250 107 83 16 25 19 

(ه) محاسبه شددو –خی  دو  –خی  

 )جدول(
d.f p نتيجه آزمون فرض 
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12/131  49/9  4 05/0 نی ها معنادار استاختالف بين فراوا   

 
دو جدول  -ده از مقدار خیدو محاسبه ش -( چون مقدار خی2با توجه به نتایج جدول)

و فرض  شده ها، ردبزرگتر است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت معنادار فراوانی پاسخ
، گرفت که یجهنت توانشود. بنابراین  میها تایید میخالف مبنی بر تفاوت معنادار فراوانی پاسخ

های مینهبه عقیده اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران، خیلی کم و کم ز
-ه گویهبتوجه  درسی جدید در ایشان ایجاد شده است. با الزم برای پذیرش اعتبارسنجی و برنامه

نسبت به  توان نتیجه گرفت؛ به عقیده ایشان،های مرتبط با این سوال در پرسشنامه نیز می
 رگزاریدانشگاهی، ب درسی برنامه تغییر فلسفه تبیین منظور به توجیهی هاینشست برگزاری
 و مدیران تفادهدانشگاهی، اس درسیبرنامه در تغییر معایب و مزایا با ارتباط در مشورتی جلسات

می، عل اتهی اعضای سوی از درسیبرنامه تغییرات پذیرش برای تشویقی راهبردهای از مسئوالن
 نمودن یرعلمی و درگ هیات اعضای نیاز و قبلی تجربه با تدریس جدید هایروش نسبی سازگاری

وجه شده تدانشگاهی کم خیلی کم  درسی برنامه تغییر سیاستگذاری بدنه در علمی هیات اعضای
 است.
 

می هاي الزم براي استفاده اعضاي هيات عل: تا چه ميزان زمينه کسب مهارت3سوال
 اي تدریس متناسب با تغيير برنامه درسی ایجاد شده است؟هاز روش

 دو به منظور پاسخ به سوال سوم –(: آزمون خی 3جدول)

 خيلی زیاد زیاد متوسط کم خيلی کم تعداد کل گویه

ميزان مهارت  اعضاي هيات علمی در 

 زمينه  تغيير در روش تدریس خود.
250 93 88 25 24 20 

دو) محاسبه  –خی 

 شده(

دو  –خی 

 )جدول(
d.f p 

 نتيجه آزمون فرض

72/109  49/9  4 05/0  اختالف بين فراوانی ها معنادار است 

 
دو جدول  -دو محاسبه شده از مقدار خی -( چون مقدار خی3با توجه به نتایج جدول)  

ها، رد شده و فرض بزرگتر است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت معنادار فراوانی پاسخ
توان نتیجه گرفت که، شود. بنابراین  میها تایید میبنی بر تفاوت معنادار فراوانی پاسخخالف م

به عقیده اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران، میزان کم و خیلی کم 
های تدریس متناسب با تغییر برنامه های الزم برای استفاده اعضای هیات علمی از روشمهارت
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-های مرتبط با این سوال در پرسشنامه نیز میایجاد شده است. با توجه به گویه شاندر ای درسی

 آشنایی منظور به توجیهی، هاینشست توان نتیجه گرفت؛ به عقیده ایشان، نسبت به برگزاری
 برای تشویقی راهکارهای از ایشان، استفاده تدریس روشهای در تغییر با علمی هیات اعضای
 یسترهای کردن ایشان، فراهم تدریس هایروش در تغییر اجرای منظور هب علمی هیات اعضای
 آن، ارائه جرای از قبل علمی هیات اعضای تدریس هایروش در تغییر اجرای برای  الزم فکری

 نظر مورد جدید تدریس روشهای اجرای حین در علمی هیات اعضای به الزم راهنمایی و مشاوره
 کتب از استفاده ضمن در علمی هیات اعضای به مشاوره و ماییراهن جدید، ارائه درسیبرنامه
 درس کم خیلی کم توجه شده است. کالس در جدید درسی
 

می هاي الزم براي استفاده اعضاي هيات عل: تا چه ميزان زمينه کسب مهارت4سوال
 هاي ارزشيابی متناسب با تغيير برنامه درسی ایجاد شده است؟از روش

 دو به منظور پاسخ به سوال چهارم – (: آزمون خی4جدول)

 خيلی زیاد زیاد متوسط کم خيلی کم تعداد کل گویه

ميزان مهارت  اعضاي هيات علمی در 

هاي ارزشيابی.زمينه  تغيير در روش  
250 101 91 16 30 12 

(ه) محاسبه شددو –خی  دو  –خی  

 )جدول(
d.f p نتيجه آزمون فرض 

58/124  49/9  4 05/0 فراوانی ها معنادار است اختالف بين   

 
دو جدول  -دو محاسبه شده از مقدار خی -( چون مقدار خی4با توجه به نتایج جدول)

ها، رد شده و فرض بزرگتر است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت معنادار فراوانی پاسخ
وان نتیجه گرفت که، تشود. بنابراین  میها تایید میخالف مبنی بر تفاوت معنادار فراوانی پاسخ

به عقیده اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران، به میزان کم و خیلی کم 
های ارزشیابی متناسب با تغییر برنامه های الزم برای استفاده اعضای هیات علمی از روشمهارت

توان نتیجه نیز می های مرتبط با این سوال در پرسشنامهدرسی ایجاد شده است. با توجه به گویه
 به  علمی هیات اعضای برای توجیهی هاینشست گرفت؛ به عقیده ایشان، نسبت به برگزاری

 در علمی هیات اعضای برای تشویقی راهکارهای از ارزشیابی، استفاده هایروش در تغییر منظور
 در تغییر اجرای برای  الزم فکری یسترهای کردن ارزشیابی، فراهم هایروش در تغییر اجرای

 حین در علمی هیات اعضای به الزم راهنمایی و مشاوره آن، ارائه اجرای از قبل تدریس ارزشیابی
 اعضای به مشاوره و راهنمایی جدید، ارائه درسیبرنامه نظر مورد  جدید ارزشیابی روشهای اجرای
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 کالس در دجدی دانشگاهی درسی کتب از استفاده ضمن در ارزشیابی طرق زمینه در علمی هیات
 درس کم خیلی کم توجه شده است.

 گيرينتيجه

 در این پژوهش نتایج زیر حاصل شد:

حل گاه ماکثریت اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران، معتقدند، دانش

ه درسی رنامبتدریس ایشان نسبت به افزایش میزان آگاهی ایشان از اهداف اعتبارسنجی و تغییر 

 هندسیماعضای هیات علمی دانشکده ز دیدگاه و خیلی کم اقدام نموده است. ا دانشگاهی کم

-رنامهبهنگ ، آگاهی بخشی به عنوان یکی از راهبردهای موثر در ارتقای فربرق دانشگاه تهران

 ساتید بهاوم ارود. در این راستا، مطالعه و یادگیری مدریزی درسی در آموزش عالی به شمار می

ام العمر و یادگیری ماد رسد. به نظر میمطرح گردید ایشانوعات از دیدگاه عنوان یکی از موض

 واخت درروی یادگیری یکنبر شود به جای تمرکز باعث می عضای هیات علمی،مطالعه مداوم ا

ات و امکان سحوا سازی تمامیبرهه از زندگی و استفاده از آن در بقیه عمر، ناگزیر از پراکندهک ی

با  و همراه ندگیر عمر است تا بتوانند، متناسب و در خور با تغییرات روزمره زیادگیری در سرتاس

ر جریان دراین ابی جدید بهتر میسر سازند. بنابیآنها، امکانات معیشتی خویش را در این تطابق

ر دیگر موقعیت یکد که با درک، این اساتید هستند عضای هیات علمییادگیری مادام العمر ا

 کی در بودنشان سخود را که از ح یبیانه خود، دانش و آگاهی مبهم و تقرشرایط زندگی روز

 (.1396پورکبریا و همکاران، )محسنآورندآید، به تعامل در میبه دست می صشرایط خا

دست آمده عبارت است از؛ اکثریت اعضای هیات علمی دانشکده یکی دیگر از نتایج به

نشگاه محل تدریس ایشان نسبت به تغییر نگرش آنها مهندسی برق دانشگاه تهران، معتقدند، دا

درسی جدید، متناسب با تغییر برنامه درسی، کم و  در خصوص پذیرش اعتبارسنجی و برنامه

باید نگرش و دیدگاه توان چنین آورد که؛ خیلی کم اقدام نموده است. در تبیین این نتیجه می

ریزان های درسی در اختیار برنامهگ برنامهارهای ارتقاء فرهنکسازو امکان و صمناسبی در خصو

عالی قرارگیرد. یکی از عوامل مهم رشد و توسعه و مسئولین آموزش عضای هیات علمیدرسی، ا

عالی، اهمیت دادن به فکر و اندیشه نیروی انسانی و استفاده صحیح از آن است و یکی از آموزش

در  عضای هیات علمی بزرگ خلقت، مشارکت اهای استفاده از فکر بشر و این سرمایه بهترین راه

ریزی درسی باعث ارج نهادن به شخصیت وجودی ریزی در سیاست. مشارکت در برنامهبرنامه

، اعضای هیات علمیاساتید، بهبود روابط کار از طریق افزایش اعتماد متقابل بین میدیریت و 

ریزی درسی، افزایش روحیه امهایجاد انگیزش در اساتید برای ترغیب آنان به مشارکت در برن



یاحمدآباد یلین دی، مج زاده می، رضوان حک ییخدا میامراله ، ابراه دیام  

 1397، پاییز و زمستان 18، شماره 9دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      170

 

 

پورکبریا و همکاران، )محسنو دانشگاه خواهد شد عضای هیات علمیهمکاری و تعلق بین ا

1396.) 

رق دسی بدیگر نتیجه این پژوهش عبارت است از ؛ اکثریت اعضای هیات علمی دانشکده مهن

 در اآنه مهارت زاندانشگاه تهران، معتقدند، دانشگاه محل تدریس ایشان نسبت به افزایش می

. در این خود، کم و خیلی کم اقدام نموده است تدریس و ارزشیابی هایروش در تغییر زمینه

ت ا تغییراارویی بت درونی و رویالعالی باید دائما آماده تحوآموزشتوان چنین گفت که؛ راستا می

د را با شد، خوباود میاز نظام برین خمتاثر باشند و بر پایه این نظریه که هر نظام و سیستمی 

ضای عش اآموز. ت آن هماهنگ سازند؛ زیرا جز این راهی برای دوام و بقاء وجود نداردالتحو

ت سیستم غییراتواند آنها را همگام با تغییرات تکنولوژی، تغییرات کتب درسی، تمی هیات علمی

ی مؤثر ارایت آنان کحرکت درآورده و در ارتقای کیفیت و کمی به سآموزشی، تغییرات نحوه تدری

ات عضای هیها در ارتقای کیمی وکیفی عملکرد تخصصی اداشته باشد. همچنین این آموزش

 کحریت، جویاناساتید و نتایج یادگیری دانش سدر السهای ک، افزایش تغییر در شیوهعلمی

سعه وتهای خود، تغییر و ، توسعه دانش و مهارتاعضای هیات علمیی ای حرفهاهیتالحصی

فتنی (. گ1396پورکبریا و همکاران، )محسنیستم آموزشی، کسب نگرش و مهارت مؤثر استس

منش زمانی کند،است نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج تحقیق فتحی واجارگاه، جمالی تازه

کباز، (، خا1389الدینی میمند، نادری، شریعتمداری، سیف نراقی)(، زین1390و یوزباشی)

گر اعتبار (، در ابعاد قابل تطبیق همسو بوده. که این امر نشان1389پور)مهرمحمدی و موسی

 باشد.بیرونی باالی نتایج پژوهش حاضر می

ای را ا زمینههشود؛ مدیران ستادی دانشگاهشده پیشنهاد میبا توجه به نتایج پژوهش انجام

در ان ارکنشجویان و کآزادی عمل یا اختیار کـافی به اعضای هیئت علمی، دانفراهم آورند تا 

ایـت و منظـور حمبههاید درسی داده شده و خصوص مشارکت در طراحی و اعتبارسنجی برنامه

زم را الت الدر این زمینه تسهی ه عمل و خالقیت و ابتکاربای جدید و تبدیل آنها هرتسهیل فک

 ،لومعارت ها و مسئولین ستادی وزشود، روسای دانشگاهفراهم آورند همچنین پیشنهاد می

 دیرانت علمی به یادگیری مستمر از سوی میاحمایت و تشویق اعضای هتحقیقات و فناوری، 

 ؛ت دهندصور را های نوآوری دانشگاهیدانشگاهی و دعوت آنان بـه مشارکت در فرایندها و پروژه

-انشگاهد و مدیران عضای هیاتمنظور آشناسازی ابه ضمن خدمت های آموزشرگزاری دورهب

نحوه  وهای درسی ریزی درسی و عوامل مرتبط با ارتقای فرهنگ برنامهبرنامهاصول با  ها

 باشد؛از دیگر پیشنهادهای کاربردی این پژوهش می ارزشیابی آن در آموزش عالی



...در خصوص یعلم اتیه یمیزان آماده سازی اعضا  

 171 

ری از یگبهره ها و مراکز آموزش عالی وها در دانشگاهطراحی و ایجاد نـظام مـدیریت ایده

ی ز آن برااهای جدید و استفاده ها و قابلیتدر شناسایی فرصت علمیعضای هیات های اایـده

های درسی دانشگاهی یکی از مهمترین فرهنگ بازنگری و اعتبارسنجی برنامهتوسعه 

 ؛باشدپیشنهادهای این مقاله می

ر دری تیمی های یادگیافزایش مهارتهای الزم به منظور، شود زمینهدر نهایت پیشنهاد می

ی کسب، تالش برافراهم شده و  های آموزشی دانشگاهها و بخشگروه اه و در میانکل دانشگ

بی این ازیابانتقال و توزیع دانش فراینـد یاددهی و یادگیری دانشـگاهی و تسـهیل ذخیـره و 

ریزی درسی هعنوان مشاوره برنامای بهتدارک مرکز مشاورهو  دانش در میان اعضای هیئت علمی

بی و اجرا، ارزیا منظور نظارت بر تدوین،ریزان درسی بهزم با اسـتادان و برنامـهبرای تعامل ال

عالی وزشهای آتی آمدانشگاهی سرلوحه سیاستگذاری های درسیبرنامه و اعتبارسنجی بازنگری

 .کشور قرار گیرد

 منابع:
موزش آسات موس یدرس های¬برنامه رییتغ یعوامل موثر در اجرا ی(. بررس1394)یعل پور،¬یرمیب

 .1394-تهران ،یو سبک زندگ یتیعلوم ترب ،یروانشناس یالملل نیکنفرانس ب نیدوم ،یعال

 ریتمحو با سوم هزاره در عالی¬(. اعتبارسنجی آموزش1391نصر، احمدرضا) رقاسم؛یم حسینی،

 (.48-13(، )17)5 د،یدوره جد ،عالی-آموزش نامه درسی، برنامه

 درسی مهبرنا بررسی(.  1389)اله¬نعمت پور،¬یمحمد؛  موس ،یدالسادات؛ مهرمحم مهیعظ خاکباز،

: مطالعه ردمو) درسی برنامه مختلف سطوح در آن تغییر چگونگی منظر از عالی-آموزش در ای¬رشته میان

 عالی،¬شآموز درسی¬لنامه مطالعات برنامهفص دو ،(ریاضی آموزش رشته ارشد کارشناسی درسی برنامه

1(2( ،)56-27.) 

(. ارائه 1389)میمر ،ینراق فیس  ؛یعل ،یعتمدارشری اله؛¬عزت ،یزهرا؛ نادر مند،یم یندیال¬نیز

اد اه آزالگوی راهنمای تدوین برنامه درسی بر اساس بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی دانشگ

گاه انشد ،زشیاسالمی واحد کرمان از محورهای اساسی برنامه ریزی درسی، فصلنامه رهبری و مدیریت آمو

 (.128-99(، )4)4آزاد اسالمی واحدگرمسار، 

از  یابیارزش های¬چالش یی(. شناسا1393طاهره) یرزاق ؛ییحی ،یفرهاد؛ معروف ،یسراج

 ،یآموزش یابیشو ارز یرگی¬فصلنامه مطالعات اندازه ران،یا یدر نظام آموزش عال انیدانشجو های¬آموخته

4(5( ،)33-54.) 
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(. 1390)رضایعل ،یوزباشیحامد؛  منش،¬زمانی محمد؛ کند،¬تازه یواجارگاه، کورش؛ جمال یفتح

 علوم و یبهشت شهید دانشگاه علمی هیأت اعضای دیدگاه از دانشگاهی درسی های¬موانع تغییر برنامه

 (.778-767(، )7)11 ،یآموزش در علوم پزشک یرانای مجله بهشتی، شهید پزشکی

(. 1396اباصلت) ،یمحبوبه؛ خراسان ،یعارف واجارگاه، کورش، یفتح ن؛یحس ا،یپور کبر محسن

 ران،یا یعال آموزش موسسات و ها¬در دانشگاه یدرس یزری¬فرهنگ برنامه یارتقا یراهبردها ییشناسا

 .  58-35(، 16)8 ،عالی¬آموزش درسی¬دوفصلنامه مطالعات برنامه

(. ارائه 1396صلت)ابا ،یمحبوبه؛ خراسان ،یواجارگاه، کورش، عارف یفتح ن؛یحس ا،یپور کبر محسن

 بنیاد، دهدا بر مبتنی رویکرد با ایران عالی آموزش درسی ریزی¬الگویی برای ارتقای فرهنگ برنامه

 .98-71(، 33)3 ،عالی¬در آموزش یزری¬برنامه و پژوهش فصلنامه

 نیی(. تب1396اباصلت) ،یمحبوبه؛ خراسان ،یواجارگاه، کورش، عارف یفتح ن؛یحس ا،یپور کبر محسن

جله م ران،یا عالی آموزش مؤسسات و ها¬در دانشگاه یدرس یزری¬فرهنگ برنامه یارتقا یهاامدیپ

 .66-52(، 28)2 ،درسی¬پژوهش در برنامه

 نی(. تدو1395حسن) ،یبسکاباد ؛یمهر ،یاوری به؛یط ،یحانیر م؛مری زاده،¬قربان درضا؛یس مظلوم،

شته ر شدار¬یدوره کارشناس درسی¬رنامهب یو اعتبارسنج یابیارزش یبرا هیپا یآموزش یاستانداردها

ه مجل شکی،زپ آموزش در توسعه های¬مجله گام ،یمطالعه دلف کینوزادان: گزارش  ژهیمراقبت و یپرستار

 (.10 – 19(، )1)13مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 

ه امفصلن ،عالی¬در آموزش درسی¬برنامه یابیارزش شناسی¬بی(. آس1390)نیحس ،یمهموئ یمومن

 (.100-95(، )2)4آموزش،  یراهبردها
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