
  

 
  

 

  
  

ارزشیابی کیفیت درونی برنامۀ درسی رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دیدگاه 
  استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی دانشگاه پیام نور
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  چکیده
درونی  این پژوهش با هدف مطالعۀ ارزیابی کیفیت
ریزي  برنامۀ درسی رشتۀ علوم تربیتی با گرایش برنامه

درسی در دورة کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از 
دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی بر 

بندي و  اساس عناصر برنامۀ درسی، محتوا، گروه
پردازد؛ که از  ارزشیابی براي بهبود کیفیت آموزشی می

نوع کاربردي و از نظر روش تحقیق،  لحاظ هدف از
توصیفی با رویکرد پیمایشی است. جامعۀ آماري 

دانشجویان رشتۀ  - 1داراي سه زیرمجموعه شامل 
ریزي درسی دورة  علوم تربیتی گرایش برنامه

استادان و  - 2کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور 
علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام  اعضاي هیئت

رشناسان آموزشی رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه کا -3نور 

گیري از روش تصادفی نسبی و از  پیام نور. براي نمونه
جدول مورگان استفاده شده است که نمونۀ دانشجویان 

نفر و کارشناسان  49نفر، استادان  170به تعداد 
آوري  باشند. ابزار جمع نفر می 20آموزشی به تعداد 
ته در مقیاس لیکرت نامه محقق ساخ اطالعات پرسش

مستقل استفاده شده است. نتایج  tاست؛ و از آزمون 
دهد که بین دیدگاه استادان، دانشجویان و  نشان می

کارشناسان آموزشی از بین عناصر برنامۀ درسی در 
ریزي درسی دورة  رشتۀ علوم تربیتی گرایش برنامه
نور به جز عنصر   کارشناسی ارشد دانشگاه پیام

  تفاوت معناداري وجود دارد.بندي  ه گرو
ریزي درسی، ارزشیابی،  برنامه :يکلیدواژگان 

  .ارزیابی کیفیت، آموزش عالی
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  مقدمه
ترین مسایل بشر در تمامی ادوار  یکی از مهم

تاریخی مقوله تعلیم و تربیت و پرورش نسل جوان 
پذیري آنان بوده است؛  براي ورود به اجتماع و جامعه

زیرا بشر براي دوام و بقاي نسل ناگزیر از کنترل و 
ط خویش به مدد نیروي اندیشه بوده و کارگردانی محی

باید به نسل   آنچه را که در این رهگذر تجربه کرده، می
توان گفت که در  جوان منتقل نماید؛ به همین دلیل می

ترین دوران تاریخی، تعلیم و تربیت از بارزترین  کهن
هاي جوامع بوده است. به این اعتبار  مشغولی دل
یم و تربیت به قدمت توان ادعا کرد که قدمت تعل می

بشریت است و از آنجا که تعلیم و تربیت حتی در 
اشکال سنتی و تصادفی خود مستلزم محتوا و تجارب 

هاي درسی از قدمتی به اندازة  خاصی است، برنامه
  حوزة تعلیم و تربیت برخوردار هستند.

بنابراین نقش تعلیم تربیت به عنوان یکی از عوامل 
اي زندگی و رشد و توسعه اصلی بهبود استاندارده
کس پوشیده نیست و آموزش  جوامع انسانی بر هیچ

عالی در کلیۀ کشورهاي دنیا نقش اصلی، کلیدي و 
ویژه تربیت  کننده در جهت نیل به این هدف و به تعیین

  ).22: 1389نیروي انسانی ماهر و کارآمد دارد (لک، 
با توجه به جایگاه آموزش عالی، روند تغییرات 

ري در آموزش عالی از چند دهه گذشته شروع ساختا
شده است، افزایش جمعیت، گسترش آموزش همگانی 
ابتدایی و متوسطه، همراه با رشد طبقه متوسط، بر 
فراوانی تقاضا براي ورود به دانشگاه افزوده است. 

در زمینه  آوري فنخصوصاً گسترش روزافزون 
ازهاي رسانی، جامعۀ بشري را با نی ارتباطات و اطالع
رو ساخته است. در این شرایط، نقش  جدیدي روبه

مؤثري از دانشگاه براي پاسخگویی به این نیازها انتظار 
ها به منظور به انجام رساندن وظایف  رود. دانشگاه می

ریزي  خطیر و پویایی و ارتقاي خود، نیازمند برنامه

توسعه و راهبردي، بهبود فرایندها و روش کنترل 
  ).1387ست (ایزدي و همکاران، مستمر کیفیت ا

ها که در  در همین راستا یکی از کارآمدترین روش
هاي آموزشی در  هاي اخیر مورد توجه نظام سال

سراسر دنیا قرار گرفته، آموزش از دور است. از 
دیدگاه اکثریت، آموزش از دور عبارت است از 

یادگیري به وسیلۀ یک  -دهی فرایند یاددهی سازمان
ه معلم) از طریق انتخاب راهبردهاي موسسه (و ن

هاي آموزشی،  يآور فنمناسب براي به کارگیري 
ي اطالعات و ارتباط آور فناي و  هاي چندرسانه سامانه

دو جانبه میان یاددهنده و یادگیرنده که به لحاظ زمانی 
  ).1386زاده،  (ابراهیم و مکانی از یکدیگر جدا هستند

راهم نمودن به طور کلی هدف آموزش از دور ف
امکان دسترسی یکسان، رایگان و جستجوپذیر در 

هاي درسی و ایجاد فضاي آموزشی یکنواخت  دوره
سازي  براي اقشار مختلف در هر نقطه و بهینه

مطالب درسی به منظور یادگیري   هاي ارائۀ شیوه
تر است. در چنین فضاي آموزشی  تر و جدي عمیق

توانایی خود از   برخالف آموزش سنتی، افراد به اندازة
گردند. دانشگاه پیام نور با نظام  مند می موضوعات بهره

آموزشی ویژه، آموزش از دور یا آموزش باز و بنا به 
ماهیتی که دارد تحوالت بنیادي را در فرآیند آموزش 
ملی به وجود آورده که اگر بر مبانی نظري خود 

هاي آموزشی را بر  استحکام بخشد و مجموعه فعالیت
تواند  تري متناسب با ماهیت خود جاري سازد؛ میبس

بر توسعۀ پایدار با محوریت آموزش تحقق یابد 
  .)1381فر،  (بدري

هاي درسی آموزش عالی از جمله  از آنجا که برنامه
عوامل و عناصري هستند که در تحقق بخشیدن به 
اهداف آموزش عالی نقش بسزایی دارند، از این رو 

مراکز دانشگاهی به شمار  هاي درسی، قلب برنامه
ها و اهداف آموزش عالی  آیند و آیینه نقش می
باشند که شایسته توجه دقیق هستند. یکی از عناصر  می
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اصلی و مهم ارتقاي کیفیت آموزش عالی و تناسب 
ها با  آموختگان دانشگاه نگرش، دانش و مهارت دانش

و نیاز بازار کار  آوري فنآخرین دستاوردهاي علمی، 
) در نتیجه کیفیت آموزش به 1385(نوروززاده،  است

هاي آموزش عالی است که این  عنوان یکی از هدف
هاي درسی با کیفیت، جامع و  هدف در گرو برنامه

هایی است که با  کامل است و ارزشیابی یکی از شیوه
یافت و   هاي درسی دست توان به کیفیت برنامه آن می

ر جهت ارتقاي در صورت لزوم اقدام به اصالحات د
 براي مطلوب هاي شیوه از کیفیت آموزشی و استفاده

 به آن فرآیندهاي اجراي و طراحی گذاري، سیاست

آموزش عالی است،  عهده بر که مهمی خاطر رسالت
  .)1393(شبیري،  ضروري دانست

در نتیجه این پژوهش به بررسی ارزشیابی کیفیت 
یش درونی برنامۀ درسی رشته علوم تربیتی با گرا

ریزي درسی دوره کارشناسی ارشد از دیدگاه  برنامه
استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی در دانشگاه 

  پردازد. پیام نور می
  بیان مسئله

هاي اخیر با مسایل و  آموزش عالی در دهه
هایی روبرو شده که نیاز به تغییر و بهبود کیفیت  چالش

شود. دانشجویان و  آن به خوبی احساس می
آموختگان همواره از کیفیت پایین فرایندهاي  انشد

تدریس و ارزیابی، ناتوانی آموزش در جهت یادگیري 
ها، عدم مشارکت در فرایند یادگیري  مستقل و فعال آن

و همچنین استانداردهاي غیر شفاف ناراضی هستند. 
به طور کلی، رسالت و اهداف آموزش عالی باید 

با درك رابطۀ را  هاي مربوط به هر حوزه شاخص
) 1998، 1دهد (برینمبوم ها مورد توجه قرا سامانمند آن

تأکید بر روي حفظ کیفیت در آموزش عالی همراه با 
زمان نیز  افزایش تعداد دانشجویان افزایش یافته و هم

گونه  انتظاراتشان نیز افزایش یافته است؛ درست همان
                                                             
1. Brinbum 

هاي تحصیل را بپردازند، به  که مجبور هستند هزینه
همان نسبت خواستار خروجی مناسبی نیز هستند 

). بر اساس تعریفی که آژانس 2005 ،2(بکت و بروکرز
در مورد کیفیت در  3 (QAA)تضمین کیفیت انگلستان

دهد، کیفیت روشی است براي بیان  آموزش عالی می
هاي در دسترس آموزشی براي  اینکه چگونه فرصت

ی به نتایج ها در دستیاب تواند به آن دانشجویان می
دلخواهشان کمک کند. کیفیت به این معنی است که 
تدریس مناسب و مؤثر، ارزیابی و یادگیري مناسبی 
براي دانشجویان به طور قطع فراهم کند (آژانس 

  ).2002تضمین کیفیت انگلستان، 
ها قرار دارد و  امروزه کیفیت در رأس امور سازمان

ایی نقاط هاست. شناس هاي اصلی آن بهبود از دغدغه
ها و تهدیدها و  ضعف و قوت، تشخیص فرصت

تالش براي بهبود وضع موجود و رسیدن به وضع 
ها  مطلوب و کسب جایگاه برتر از اهم وظایف سازمان

ها است. لذا کیفیت آموزشی  از جمله دانشگاه
ها نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت  دانشگاه

یت و بهبود که موضوع کیف آموزشی است. از آنجایی
هاي  هاي اصلی پیش روي نظام آن به یکی از چالش

دانشگاهی در دو دهۀ اخیر تبدیل شده است، انتظار 
هاي دانشگاهی وضعیت موجود خود  رود که نظام می

و میزان مطابقت آن با وضعیت مطلوب (اهداف و 
ها  استانداردها) را مورد توجه قرار دهند، عدم مطابقت

جویی کنند  اي رفع آن چارهرا تشخیص داده و بر
  )1382(فتحی واجارگاه، رحمانی، 

توان ادعا کرد که اگر کیفیت آموزش عالی به  می
هاي کارشناسی ارشد مطلوب  خصوص در دوره

التحصیالن با مدارك علمی مختلف قادر به  نباشد، فارغ
انجام برنامه و وظایف تخصصی خود نخواهند شد. در 

بخش نخواهد بود. افت  ناناین حالت آینده علمی اطمی

                                                             
2. Becket   & Brookes 
3. Quality Assurance Agency 
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هاي کارشناسی ارشد به  کیفیت آموزشی در دوره
انجامد و  کمبود نیروهاي انسانی ماهر و متخصص می

اجتماعی کشور را  - هاي رشد و توسعۀ اقتصادي برنامه
  ). 1381با مشکالت جدي مواجه سازد (ابیلی، 

هاي گذشته به  ها طی قرن با این وجود دانشگاه
دیدگاه سنتی نسبت به دانش، برنامۀ منظور داشتن 

اند که دانش به خاطر  درسی را چنان تنظیم کرده
ماهیتش مورد توجه بوده است. در این دیدگاه 
ضرورت گنجاندن مفاهیم و مباحث درسی در یک 
برنامۀ آموزشی صرفاً در چارچوب انتقال مطالب به 

). اما به واسطۀ 1386دانشجویان بوده است (بازرگان، 
الت معاصر، ارزش عملی دانش و کاربرد آن مورد تحو

توجه قرار گرفته و دیدگاهی نوخاسته به وجود آمده 
هاي درسی ضرورت  که توجه به آن در تدوین برنامه

هاي همگرا مانند  آوري فنیافته است. همچنین کاربرد 
 آوري فن(نانو)،  آوري فنزیستی، ریز آوري فن

شناختی باعث شده اطالعات و ارتباطات و نیز علوم 
اي فزاینده در  ها به گونه است که انتظارات دانشگاه

روند جهانی شدن دگرگون شود. در این روند فرهنگ 
جهانی ناخواسته توسعۀ کشورها را تحت تأثیر قرار 
داده است؛ بنابراین طی دو دهۀ گذشته در اغلب 

تر کردن برنامۀ درسی  کشورهاي جهان براي هماهنگ
اي و ارتقاي کیفیت  ا نیازهاي توسعهآموزش عالی ب

اي به وجود  هاي آموزش عالی حساسیت ویژه نظام
آمده است که حاصل آن نیاز روز افزون به ارزیابی 

ها و سایر مراکز آموزش عالی در اغلب  کیفیت دانشگاه
  .کشورهاي جهان احساس شده است (همان منبع)

از این رو یکی از مسایل مهم در آموزش عالی، 
نفعان و در نهایت  جه به نیازهاي مخاطبان و ذيتو

بهبود کیفیت آموزشی و ارائه خدمات تخصصی و 
پژوهشی در آموزش عالی است که در دو دهه گذشته، 

اي در جهت  هاي ویژه کشورهاي متعددي کوشش
ها در انجام این امر،  اند. آن تحقق آن به عمل آورده

اند.  کار برده هاي گوناگونی از ارزشیابی را به رهیافت
هاي  ها، ارزیابی درونی ویژگی در میان این رهیافت

جامع و سامانمند دارد که منحصر به بهبود کیفیت 
). از 1382راد و محتشم،  شود (پزشکی مستمر می

هایی دارد که از طریق آن  طرفی تأکید فراوان بر برنامه
ها، مأموریت، جایگاه اهداف و نقاط قوت و  برنامه

شود و آن مجموعه  عه آموزشی معین میضعف مجمو
هاي مفید را  براي تضمین و بهبود کیفیت خود روش

توان بیان کرد  نماید (همان منبع)؛ بنابراین می اتخاذ می
ارزیابی درونی، رهیافتی مشارکتی و فرآیندمحور است 
که تنها چشم به نتایج و تدوین یک گزارش نداشته، 

داند به آگاه  قصدي میبلکه نحوة اجرا و راه را نیز م
شدن از وضعیت خود از طریق خود و تفکر جمع و 

هاي جمعی  روح همکاري و مشارکت در قالب فعالیت
و گروهی و رسیدن به اوج شناخت آگاهانه و 

ها و  ریزي شده از نیازها و اهداف برنامه برنامه
ها و عملکرد مطلوب و قابل قبولی در یک  فعالیت

االترین مدارج علمی رشته جمع دانشگاهی که به ب
اند و آنگاه کوشش در  تخصصی خود دست یافته

جهت رفع کسري و کاستی در حصول مطلوب از 
شود  ترین دستاوردهاي این فرایند محسوب می مهم

  )1384(محمدي، 
حال با وجود دانشگاه پیام نور به عنوان دانشگاهی 

هاي این نظام که  با نظام آموزش از دور و با ویژگی
اراي توسعۀ آموزش همگانی و دسترسی کلیه اقشار د

به تحصیل، توان توسعۀ سریع کمی و کیفی در زمان و 
توان در برنامۀ  هاي مختلف آموزش است، می مکان

درسی و کیفیت آموزش عالی مؤثر باشد. با توجه به 
هاي بیان شده در این پژوهش، به کیفیت و  توصیف

ربیتی با گرایش ارزیابی برنامۀ درسی رشته علوم ت
ریزي درسی در دانشگاه پیام نور با توجه به  برنامه

گانه فرانسیس کالین از دیدگاه استادان،  عناصر نه
  شود. دانشجویان و کارشناسان آموزشی پرداخته می
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  تأثیر ارزیابی درونی بر سازمان
ارزیابی درونی به عنوان یکی از روندهاي نوین در 

موزشی فرایندي است بهبود ارتقاي کیفیت نظام آ
تواند مبنایی براي  پذیر که می مبتنی بر تفکر و انعطاف

یادگیري سازمانی، یافتن حل مسایل، ایجاد 
سازي  وسیلۀ شبیه هاي خودتنظیمی امور به  مکانیسم

ها و انعکاس در میان کارگزاران و جستجوي  بحث
هاي جایگزین براي مسایل پایدار مورد استفاده  حل راه

هاي اخیر  ) تجربه1386یرد (بهرامی و همکاران، گ قرار 
سایر کشورها که اقدام به ارزیابی آموزش عالی 

دهد که کار ارزیابی تأثیر  اند، نشان می کرده
توجهی در بهبود امور آموزش عالی داشته است  قابل

) نیز نشان 2007( 1هاي لی ). بررسی1374(بازرگان، 
رانگیختن افراد وسیله ب داده است ارزیابی درونی به

فعاالن سازمان  براي مذاکره و انعکاس آن از طریق
) نیز 2002( 2تواند به سازمان کمک کند. فورس می

دارد که ارزیابی درونی باعث یادگیري براي  بیان می
ها، تسهیم دانش، تقویت برنامه  یادگیري، توسعۀ شبکه
  شود. و باالترین روحیه می

ط بین آگاهی و دانش ارزیابی درونی با ایجاد ارتبا

                                                             
1. Lee 
2. Forss 

فردي، در ایجاد دانش و خرد جمعی و تسهیم دانش 
نقش بسزایی دارد. همچنین توانمندسازي را کمک به 

دانیم که از طریق آن احساس اعتماد به نفس  افراد می
بخشند و نیز بر احساس ناتوانی یا  خود را بهبود می

 :1383(وتن و کمرون،  شوند. درماندگی خود چیره می
) ارزیابی درونی توانمند ساختن 15ص 
اندرکاران مراکز آموزشی نسبت به کنترل  دست
هاي خود و کمک به رشد آنان در فرآیند  برنامه
  ).1381(ابیلی،  ریزي خواهد بود برنامه

توان نتیجه گرفت که  با توجه به آنچه گفته شد، می
ارزیابی درونی به عنوان فرایند واکنشی است که به 

شود و ضمن کاهش  ر کیفیت منجر میبهبود مستم
هاي اجرایی ارزیابی و نظارت، در حین اجرا،  هزینه

سازي، برانگیختگی و جذب اعضاي مورد  فرهنگ
ها را به دنبال دارد و  ها و برنامه ارزیابی در فعالیت

زمینه را براي ارزیابی بیرونی و اعتبارسنجی فراهم 
  ).1384(محمدي و همکاران،  سازد می

  رزیابی درونیهدف ا
در زمینۀ اهداف و کارکردهاي ارزیابی درونی، 
نظرات متفاوتی ارائه شده است. برملی و نیوباي پنج 

  شمارند: می هدف عمده ارزیابی را چنین بر
بازخورد: یعنی اتصال پیامدهاي اجراي  ·

برنامه یا آموزش به اهداف و مقاصد در جهت تهیۀ 
  تدارك یک شکلی از کنترل کیفیت؛

رل: پیوند بین آموزش و اجراي برنامه یا کنت ·
 –هاي سازمانی جهت مشاهده هزینه آموزش و فعالیت

  اثربخشی؛
پژوهش: تعیین روابط بین پیامدهاي اجراي  ·

برنامه، آموزش یادگیري و انتقال به کار و حرفه و 
  کاربرد آن در عمل؛

اي که  مداخله: نتایج تأثیر ارزیابی در زمینه ·
  انجام گرفته است.

ارزیابی 
 درونی

 باال بردن روحیه

 توسعه شبکه ها

 یادگیري براي یادگیري

 تسهیم دانش

 تقویت برنامه

 باالبردن روحیه

 تأثیر ارزیابی درونی بر سازمان .1 شکل
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ازي قدرت: بازي قدرت را ماهرانه به کار ب ·
هاي سازمانی  مشی هاي ارزیابی به جهت خط بردن داده

که طیفی از اهداف آموزشی تا سیاسی را در بر 
  ).1381(رحیمی و همکاران،  اند گیرند، دانسته می

توان  از سوي دیگر اهداف ارزیابی درونی را می
  به موارد زیر تقسیم نمود: 

ü منابع و اثر بخشی موسسه  تجزیه و تحلیل
  در تحقق رسالت خود؛

ü ریزي و  ایجاد یک مبناي درست براي برنامه
  پیشرفته موسسه؛

ü هاي  ارزیابی و تحلیل ارتباط تمام فعالیت
  )1383(نیاز آذري،  موسسه با اهداف آن

ü کمک به خودتنظیمی امور نظام آموزشی؛  

ü (برنامه)  بهبود بخشیدن به کیفیت نظام
  )1390ان، (بازرگ آموزشی

ü  شرکت فعاالنۀ اعضاي نظام ضمن اکتساب
 هاي آتی موسسه ریزي نگر در برنامه دیدي آینده
 )1382راد و محتشم،  (پزشکی

ü  مدیریت آموزش عالی 

 2) هدف خودارزیابی را در شکل 2001( اندورزي
  اند: خالصه نموده

شود که خودارزیابی با  مشاهده می 2در شکل 
دادها، فرآیند و  شود، درون محوریت اهداف انجام می

دادها با توجه به اهداف به کارایی، سودمندي و  برون
  شوند. اثربخشی منجر می

  سیر تحول و ارزیابی دورنی
رویکرد ارزیابی درونی نیز همانند هر پدیده 
دیگري در نظام آموزش از زمان آغاز تاکنون تغییرات 

  ت.نشان داده شده اس 3زیادي کرده است که در شکل 
شود، ارزیابی  مشاهده می 3طور که در شکل  همان

درونی از حالت منفعل به حالت فعال تغییر جهت داده 

 اهداف

بهبود منابع براي 
 رسیدن به هدف

منابع ارتباط با  نتیجه و پیامد
 محیط

 )1381هدف ارزیابی درونی (یادگارزاده،  .2شکل 

به
پیشگیرانه فعال،•
ارشد میزان به آسان دسترسی•
تیم اعضاي عنوان به کارکنان و مدیران با همکاري•
نتایج بر مبتنی نظر تجدید و کارآمد اثربخشی، هزینه ارزشیابی•
واریزنی مشورت بر مبتنی ارزشیابی•
افزوده ارزش خدمات•
مراحل طی در نواقص تشخیص•

از
منفعل، تشخیص•
مجزا از سازمان•
تعامل کم با مدیران یا کارکنان•
ارزشیابی غیر واقعی طوالنی و پرهزینه•
ارزشیابی مبتنی بر سرزنش•
اطالعات ، تسلیم•
تشخیص نواقص در آغاز کار•

 )130ص: 1998 دالئو،( تاکنون آغاز از یدرون یابیارز یتحول ریس .3 شکل
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هاي جاري،  ترین افراد به فعالیت است که نزدیک
ها محسوب  بهترین افراد براي ارزشیابی و بهبود آن

) به 19 : ص2004، 1لی کالین بت و ام (مث شوند. می
ی اهداف خود از دیدگاه این دلیل این پژوهش در پ

استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی به مطالعۀ 
بندي و ارزشیابی در برنامۀ  کیفیت عناصر محتوا، گروه

ریزي درسی  درسی رشتۀ علوم تربیتی گرایش برنامه
در دانشگاه پیام نور پرداخته است و به پاسخگویی 

  پردازد. سؤاالت زیر می
ن و دانشجویان و کارشناسان آیا بین دیدگاه استادا - 

آموزشی در مورد کیفیت عنصر محتوا تفاوت وجود 
 دارد؟

آیا بین دیدگاه استادان و دانشجویان و کارشناسان  - 
بندي تفاوت  آموزشی در مورد کیفیت عنصر گروه

 وجود دارد؟

آیا بین دیدگاه استادان و دانشجویان و کارشناسان  - 
هدف تفاوت آموزشی در مورد کیفیت ارزشیابی 

  وجود دارد؟
  روش پژوهش

این پژوهش با در نظر گرفتن توسعۀ دانش 
کاربردي در زمینۀ کیفیت برنامۀ درسی رشتۀ علوم 

ریزي درسی دانشگاه پیام نور از  تربیتی گرایش برنامه
نوع کاربردي است، هدف تحقیق کاربردي، توسعۀ 
دانش کاربردي در یک زمینۀ خاص است که نتایج این 

هایی مربوط به نظام  حقیقات به اتخاذ تصمیمنوع ت
)؛ و 1391کند (سرمد و همکاران،  آموزشی کمک می

 2از منظر روش تحقیق، توصیفی با رویکرد پیمایشی
هاي توصیفی هدف محقق  است؛ زیرا در پژوهش

شرح و بیان آنچه وجود دارد، است و محقق سعی 
به  کند تا نتایج عینی از موقعیت به دست آورد که می

شود که به مطالعۀ  یاب نیز گفته می  آن توصیفی زمینه

                                                             
1. Mecbth & Mccilynn 
2. Survey 

نیا،  (حافظ پردازد می  ها و صفات افراد جامعه ویژگی
) زیرا هدف آن، توصیف شرایط یا 62: 1385
تواند  هاي مورد بررسی است و اجراي آن می پدیده

صرفاً براي شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاري 
 (سرمد و همکاران، ي باشدگیر دادن به فرآیند تصمیم

1391 :82.(  
جامعۀ آماري این پژوهش از سه زیر مجموعه 

اند از: دانشجویان رشتۀ  است که عبارت  تشکیل شده
ریزي درسی دورة  علوم تربیتی گرایش برنامه

کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 
که در مراکز تهران جنوب، اصفهان و ري  90- 91

نفر  597ها  تحصیل هستند و تعداد آن مشغول به
نفر از استادان و اعضاي هیئت علمی رشتۀ  49است. 

علوم تربیتی که در دانشگاه پیام نور مشغول به تدریس 
باشند و کارشناسان آموزشی  در رشته علوم تربیتی می

 20ها  رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه پیام نور که تعداد آن
دهاي جامعۀ مورد مطالعه نفر است. به دلیل آنکه واح

هایی که از نظر صفت، همگن هستند، از  در طبقه
اي متناسب با حجم استفاده  گیري تصادفی طبقه نمونه

شده است. بدین منظور، ابتدا حجم نمونه را از جدول 
مورگان استخراج کرده، سپس نمونۀ مورد مطالعه از 

اي،  گیري طبقه هر طبقه انتخاب شده است. در نمونه
توان میان  هاي مختلف می ) را به شیوهnجم نمونه (ح

ها تقسیم کرد. در این پژوهش، از روش انتساب  طبقه
است؛ چون معموالً از واریانس  متناسب استفاده شده 

ها اطالعاتی در دسترس نیست، از اختصاص  طبقه
  ).184: 1391 همکاران، و (سرمد شود می استفاده متناسب

نفر از دانشجویان  170 نمونۀ آماري این تحقیق
ریزي درسی است که از  علوم تربیتی گرایش برنامه

دانشجویان سه مرکز دانشگاه پیام نور که در این رشته 
مشغول به تحصیل هستند، به صورت تصادفی انتخاب 

اند. کلیۀ استادان و کارشناسان آموزشی به دلیل  شده
 ها در جامعۀ آماري به عنوان محدود بودن تعداد آن
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اند. ابزار مورد  نمونۀ آماري (سرشماري) انتخاب شده
گانه  استفادة این پژوهش با توجه به عناصر نه

(اهداف، محتوا،  ریزي الگوي فرانسیس کالین برنامه
هاي تدریس، مواد و منابع،  هاي یادگیري، روش فعالیت
بندي، مکان، زمان و ارزشیابی) بر اساس سه  گروه

 ۀنام و ارزشیابی پرسشبندي  گروه عنصر محتوا،
اي (خیلی  ساخته در مقیاس لیکرت چهارگزینه محقق

زیاد، زیاد، کم و خیلی کم) با سؤاالت باز پاسخ براي 
استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی طراحی 

نامه آن را در  گردید که براي تعیین روایی پرسش
نظر قرار داده شد  اختیار استادان و کارشناسان صاحب

نامه از طریق  منظور تعیین ضریب پایایی پرسش بهو 
نامه  ضریب آلفاي کرونباخ پرسش SPSSافزار  نرم

و کارشناسان  α=79/0، دانشجو α=89/0استادان 

به دست آمده که در حد قابل قبولی  α=83/0آموزشی 
ها براي تجزیه  است و در نهایت بعد از گردآوري داده

توصیفی فراوانی، هاي آمار  ها از روش و تحلیل آن
 tهاي  میانگین و نمودار و آمار استنباطی از آزمون

مستقل براي مقایسه دیدگاه استادان، دانشجویان و 
  کارشناسان آموزشی استفاده شده است. 

  هاي تحقیق یافته
سؤال اول: آیا بین دیدگاه استادان و دانشجویان 
و کارشناسان آموزشی در مورد کیفیت عنصر محتوا 

  وجود دارد؟تفاوت 
شود،  مشاهده می 1طور که از نتایج جدول  همان

اختالف میانگین بین سه دیدگاه استادان، دانشجویان و 
دهد که تفاوت معناداري  کارشناسان آموزشی نشان می

وجود دارد و استادان کیفیت عنصر محتوا را در سطح 

باالتري از دانشجویان و کارشناسان آموزشی تایید 
با درجۀ آزادي  012/51محاسبه شده  tار کنند. مقد می

) است 58/2( بحرانی جدول tتر از مقدار  بزرگ 238
بنابراین تفاوت معناداري بین دیدگاه استادان، 
دانشجویان و کارشناسان آموزشی در کیفیت عنصر 

) است. پس فرضیه با اطمینان P>01/0محتوا حاصل (
  گردد. درصد تأیید می 99

دیدگاه استادان و دانشجویان سؤال دوم: آیا بین 
و کارشناسان آموزشی در مورد کیفیت عنصر 

  بندي تفاوت وجود دارد؟ گروه
شود،  مشاهده می 2طور که از نتایج جدول  همان

اختالف میانگین بین سه دیدگاه استادان، دانشجویان و 
دهد که تفاوت معناداري  کارشناسان آموزشی نشان می

ندارد و سه دیدگاه (استادان، دانشجویان و  وجود

کارشناسان آموزشی) سطح موازي در کیفیت عنصر 
محاسبه شده  tکنند. مقدار  بندي را تأیید می گروه
 tتر از مقدار  کوچک 238با درجه آزادي  046/0

) است بنابراین تفاوت معناداري 96/1( بحرانی جدول
ناسان آموزشی بین دیدگاه استادان، دانشجویان و کارش

) نشده P>05/0بندي حاصل ( در کیفیت عنصر گروه
  شود. درصد رد می 95است. پس فرضیه با اطمینان 

سؤال سوم: آیا بین دیدگاه استادان و دانشجویان 
و کارشناسان آموزشی در مورد کیفیت ارزشیابی 

 تفاوت وجود دارد؟

شود،  مشاهده می 3طور که از نتایج جدول  همان
انگین بین سه دیدگاه استادان، دانشجویان و اختالف می

دهد که تفاوت معناداري  کارشناسان آموزشی نشان می
وجود دارد و استادان کیفیت عنصر ارزشیابی را در 

 مستقل بین نظرات استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی در مورد کیفیت عنصر محتوا t .1 جدول

  سطح معنادار  درجه آزادي tمقدار   انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  عامل  عنصر

  حتوام
  154/4  78/20  49  استادان

  47/5  12/16  170  دانشجویان  001/0  238  012/51
  02/4  92/15  20  کارشناسان آموزشی
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سطح باالتري از دانشجویان و کارشناسان آموزشی 
با درجۀ  569/6شده  محاسبه tکنند. مقدار  تأیید می

) 58/2( حرانی جدولب tتر از مقدار  بزرگ 238آزادي 
است بنابراین تفاوت معناداري بین دیدگاه استادان، 
دانشجویان و کارشناسان آموزشی در کیفیت عنصر 

) شده است. پس فرضیه P>01/0ارزشیابی حاصل (
  گردد. درصد تأیید می 99با اطمینان 

هاي عناصر در این  براي مقایسۀ میانگین رتبه
فریدمن استفاده  بخش از آزمون آماري ناپارامتریک

هاي میانگین عناصر کیفیت  شده است. مقایسۀ رتبه
ریزي از دیدگاه استادان به ترتیب  درونی برنامه

و  04/5، ارزشیابی 91/6اند از: محتوا با  عبارت

هاي میانگین  است و در مقایسۀ رتبه 89/2بندي  گروه
ریزي از دیدگاه دانشجویان  عناصر کیفیت درونی برنامه

بندي  و گروه 53/4، ارزشیابی 01/6ب محتوا با به ترتی
هاي میانگین  است و همچنین در مقایسۀ رتبه 08/2

عناصر کیفیت درونی برنامۀ درسی از دیدگاه 
بندي  ، گروه44/6کارشناسان آموزشی عنصر محتوا با 

توان نتیجه  است بنابراین می 19/3و ارزشیابی  29/3
انشجویان و گرفت که در بین سه گروه استادان، د
ترین عنصر  کارشناسان آموزشی، محتوا به عنوان مهم

  ریزي آموزشی است. برنامه
  

 بحثو گیري  نتیجه
در این پژوهش تعداد حجم نمونۀ دانشجویان 

نفر  170ریزي درسی  رشته علوم تربیتی گرایش برنامه
حدوداً نفر ( 111باشند که از این تعداد دانشجو،  می
درصد) مرد هستند.  7/34نفر ( 59درصد) زن و  65

نفر استادان رشته علوم  49با توجه به حجم نمونه از 
نفر  30درصد) استادان زن و  77/38نفر ( 19تربیتی 

باشند که از این تعداد  درصد) استادان مرد می 22/61(
نفر  9حجم نمونه استادان رشتۀ علوم تربیتی 

 40ادان با مرتبۀ علمی دانشیار و %) آن را است36/18(
%) آن را استادان با مرتبۀ علمی استادیار 63/81نفر (
باشند. در این پژوهش تعداد حجم نمونه  می

باشند که از این تعداد  نفر می 20کارشناسان آموزشی 
درصد) مرد  25نفر ( 5درصد) زن و  75نفر ( 15
  باشند.  می

رسی سؤاالت پژوهش به رابطۀ بین دیدگاه براي بر
استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی در مورد 

مستقل پرداخته شد و  tکیفیت عنصر محتوا با آزمون 
دهد  ، نشان می238با درجۀ آزادي  =012/51tمقدار 

که تفاوت معناداري بین این سه دیدگاه وجود دارد؛ 
ري نسبت به دو همچنین نظرات استادان از سطح باالت

) 1388) و یزدانی (1387( دیدگاه دیگر است. سلمانی
خصوص ارزیابی کیفیت درونی  در مطالعات خود در

ریزي درسی دورة کارشناسی  برنامۀ درسی رشته برنامه

 بندي مستقل بین نظرات استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی در مورد کیفیت عنصر گروه t .2جدول 

  ح معنادارسط  درجه آزادي tمقدار   انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  عامل  عنصر

  بندي گروه
  97/0  31/12  49  استادان

  31/1  27/12  170  دانشجویان  013/0  238  046/0
  401/1  36/12  20  کارشناسان آموزشی

 ، دانشجویان و کارشناسان آموزشی در مورد کیفیت عنصر ارزشیابیمستقل بین نظرات استادان t .3جدول 

  سطح معنادار  درجه آزادي tمقدار   انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  عامل  عنصر

  ارزشیابی
  179/5  043/29  49  استادان

  32/6  81/21  170  دانشجویان  001/0  238  569/6
  51/2  30/24  20  کارشناسان آموزشی
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ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی و شهید بهشتی به این 
اند؛ اما در رابطۀ بین دیدگاه استادان،  نتیجه دست یافته

نشجویان و کارشناسان آموزشی در مورد کیفیت دا
با درجۀ آزادي  =046/0tمقدار  tبندي با آزمون  گروه
دهد که تفاوت معناداري بین این سه  نشان می 238

دیدگاه وجود ندارد و همچنین نظرات هر سه دیدگاه 
 در سطح موازي است. این نتایج با مطالعات سلمانی

) همچنین 1388( ) و یزدانی1389( )، ربیعی1387(
) در یک راستا نبوده و نتایج آن 2009( 1لیوینگستون

متفاوت است. همچنین براي رابطۀ بین دیدگاه 
استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی در مورد 

با درجۀ  =569/6tمقدار  tکیفیت ارزشیابی با آزمون 
، تفاوت معناداري بین این سه دیدگاه 238آزادي 

رات استادان از سطح باالتري نسبت وجود دارد و نظ
به دو دیدگاه حاصل شد. نتایج این پژوهش با 

) در این 1389( ) و ربیعی1387( پژوهشی که سلمانی
اند، همخوانی داشته، هر دو عنصر  راستا انجام داده

اند اما  کیفیت ارزشیابی را در حد مطلوبی دانسته
ت ) در تحقیق خود به نتایجی دست یاف1383تاجیک (

 نتایج پوشانی ندارد. شاید که با نتایج این پژوهش هم
اجرایی  شرایط بودن نامناسب از ناشی تحقیق

 از استفاده ارزشیابی، عملکرد در ضعف ارزشیابی،
 هاي شاخص نداشتن غیرعلمی، هاي ارزشیابی روش

 بعدي، ارزشیابی یک ارزشیابی، براي مشخص
 نگرفتن جدي ارزشیابی، جهت منابع محدودیت
 نظام نداشتن به وسیلۀ نمونۀ آماري و ارزشیابی
  باشد. مناسب ارزشیابی

با توجه به هدف و نتایج حاصل از این پژوهش به 
بندي، دو عنصر دیگر در حد نسبتاً  استثناي عنصر گروه

مطلوبی از نظر سه گروه استادان، دانشجویان و 
کارشناسان آموزشی مورد تأیید قرار گرفت و عنصر 

را نامطلوب بیان کردند. لذا در برنامۀ درسی  بندي گروه
ریزي درسی دانشگاه  رشتۀ علوم تربیتی گرایش برنامه

                                                             
1. Livingston 

پیام نور عناصر کیفیت درونی با وضعیت مطلوب 
فاصله دارد و بین نظرات استادان، دانشجویان و 

بندي  کارشناسان آموزشی به استثناي عنصر گروه
یفیت درونی تفاوت معناداري وجود دارد و استادان ک
تري نسبت به  برنامۀ درسی را در سطح مطلوب

اند؛  کارشناسان آموزشی و دانشجویان ارزیابی کرده
توان بیان کرد که پژوهش دربارة کیفیت  بنابراین می

ترین مسایلی است که از یک  آموزشی از جمله مهم
سو بازخورد مناسب را براي تجزیه و تحلیل مسایل 

هاي  ریزي ي اساسی و برنامهها گیري آموزشی، تصمیم
اندرکاران  استراتژیک در اختیار مسئولین و دست

دهد و از سوي دیگر استادان  آموزش عالی قرار می
ویژه در امر  توانند با آگاهی از عملکرد خود به می

هاي آموزشی و  تدریس نسبت به اصالح شیوه و روش
هاي علمی و پژوهشی  در نتیجه افزایش کیفیت فعالیت

د اقدام نمایند. پس بازنگري، اصالح و یا تغییر در خو
ریزي  برنامۀ درسی رشتۀ علوم تربیتی گرایش برنامه

درسی دانشگاه پیام نور یک امر ضروري جهت 
  رسیدن به وضعیت مطلوب است.

 دورة ریزان برنامه که گردد می پیشنهاد پایان در
ریزي  کارشناسی ارشد رشتۀ علوم تربیتی گرایش برنامه

 قرار مدنظر امکان صورت در را ذیل رسی مواردد
  :دهند

تشکیل کمیتۀ علمی با هدف بازنگري و اصالح و  - 
 بازاندیشی برنامۀ درسی رشتۀ علوم تربیتی که شرایط

 لحاظ کشور ... و اجتماعی فرهنگی، هاي و موقعیت
 باشد؛ نداشته اي نیازها فاصله با نتیجه در تا شود

فی نظام آموزش از دور ضرورت توجه به سطح کی - 
هاي درسی به منظور  و اختصاص بروز کردن برنامه
 ارتقاي دانش در دانشجویان؛

اي دانشجویان و سایر افراد  توسعۀ سواد رایانه - 
دانشگاه و سایر مراکز و واحدهاي آموزشی به عنوان 

هاي دانشگاه براي افزایش  ترین شاخص یکی از مهم
 ی.هاي اطالعاتی و ارتباط مهارت
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 تعامل افزایش جهت الزم شرایط نمودن فراهم - 
 در ها آن مشارکت و علمی هیئت اعضاي با دانشجویان
 یادگیري؛ یاددهی فرایند

 واقع در ارزشیابی، مختلف هاي کارگیري شیوه به - 
  باشد. جامع و فرایندي مستمر ارزشیابی

  

  منابع
انتقال از دانشگاه "). 1386( .زاده، عیسی ابراهیم
زش از راه دور سنتی به دانشگاه مجازي، آمو

فصلنامۀ . "نوآوري و چالش تغییر (مطالعه موردي)
، شماره ریزي در آموزش عالی پژوهش و برنامه

  .134- 113، بهار، 43
کاربرد مدل جامع ارزشیابی "). 1381( .ابیلی، خدایار

کیفیت در نظام آموزش عالی کشورهاي در حال 
  .6، شماره یتمجلۀ کیفیت و مدیر، "توسعه

بررسی میزان " .)1387(. ایزدي، صمد و همکاران
رضایتمندي دانشجویان با توجه به معیار نتایج 

، سال مجلۀ آموزش عالی، "EFQMمشتري مدل 
 اول، شماره سوم.

ارزیابی درونی دانشگاهی "). 1374(. بازرگان، عباس
، "و کاربرد آن در بهبود کیفیت آموزش عالی

، ریزي آموزش عالی برنامهفصلنامۀ پژوهش و 
  .4و  3سوم، شماره 
کیفیت و ارزیابی آن "). 1386(. بازرگان، عباس

هاي ملی و  آموزش عالی: نگاهی به تجربه
 ، تهران: شماره پانزدهم.رهیافت، "المللی بین

). ارزشیابی آموزشی، تهران، 1391(. بازرگان، عباس
  انتشارات سمت.

هاي  ها و چالش ظرفیت"). 1381فر، منصور. ( بدري
. مجموعه مقاالت دومین "دانشگاه پیام نور

کنفرانس آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام 
  نور.

. پرند، کورش ؛یادگارزاده، غالمرضا؛ بهرامی، آرش
ها و عوامل اثرگذار در  مشی تعیین خط" .)1386(

ارزشیابی درونی گروه آموزشی: رویکردي بر 
امۀ پژوهش و فصلن، "اساس پویایی سیستم

، سال سیزدهم، شماره ریزي در آموزش عالی برنامه
 دوم.
). 1382(. محتشم، حمیدرضا ؛راد، غالمرضا پزشکی

ارزیابی درونی رهیافت مناسب براي بهبود "
فصلنامۀ پژوهش ، "کیفیت آموزش عالی کشاورزي

، سال نهم، شماره ریزي در آموزش عالی و برنامه
3.  

عملکرد معلمان پایۀ پنجم " .)1383تاجیک، عزیزاهللا. (
ابتدایی با توجه به میزان آگاهی آنان از اهداف، 

هاي تدریس، کاربرد مواد  روش تدریس، مهارت
هاي  آموزشی، روش ارزشیابی و کیفیت سؤال

، تهران، "امتحانی در درس تعلیمات اجتماعی
 معلم، رسالۀ دکتري. دانشگاه تربیت

 –بر روش تحقیق  اي مقدمه .)1385( .نیا، محمد حافظ
 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

لو،  حاجی خواجه؛ امین، سکینه محبی؛ ربیعی، مهدي
ارزیابی کیفیت درونی "). 1389( .رشید صالح

برنامۀ درسی دورة آموزش مجازي دانشگاه 
مجلۀ افق توسعه آموزش ، "فردوسی مشهد

 4، دوره پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .29- 36 ،1 شماره

. پرند، کورش ؛محمدي، رضا ؛رحیمی، حسین
 ارزیابی درونی، رویکرد چالشی برانگیز"). 1381(

، مجموعه مقاالت "در نظام آموزش عالی ایران
ها و مراکز  چهل و نهمین نشست روساي دانشگاه

علمی و تحقیقاتی کشور، انتشارات سازمان 
  سنجش آموزش کشور.

). 1391(. جازي، الههح ؛بازرگان، عباس ؛د، زهرهسرم
هاي تحقیق در علوم رفتاري، تهران،  روش

 انتشارات آگاه.
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ارزشیابی کیفیت درونی برنامۀ "). 1387( .سلمانی
درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور از 
دیدگاه استادان و دانشجویان بر اساس عناصر 

نامه  ، پایان"برنامۀ درسی الگوي فرانسیس کالین
 شد دانشگاه عالمه طباطبایی. کارشناسی ار

هاي  ارزیابی برنامه"). 1393شبیري، سید محمد. (
آموزش زیست محیطی در آموزش عالی با استفاده 

. طرح پژوهشی دانشگاه پیام "SWOTاز مدل 
 .نور

). 1382(. رحمانی، رمضان ؛فتحی واجارگاه، کوروش
مجلۀ راهبردهاي آموزش مرکز مطالعات و توسعۀ 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه آموزش علوم 
 .1ا...، سال اول، شماره 

ارزشیابی کیفیت درونی برنامۀ " .)1389(. لک، احمد
شناسی دانشگاه پیام نور از  درسی رشته روان

دیدگاه استادان و دانشجویان بر اساس عناصر 
نامه  ، پایان"برنامۀ درسی فرانسیس کالین

  کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
). راهنماي عملی انجام ارزیابی 1384(. حمدي، رضام

درونی در نظام آموزش عالی ایران، تجارت ملی و 
المللی، انتشارات سازمان سنجش آموزش  بین

 کشور. 

یادگارزاده، غالمرضا.  ؛آبادي، جلیل فتح ؛محمدي، رضا
). 1384(. میرزامحمدي، محمدحسن. پرند، کورش

(مفاهیم، اصول،  ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی
ها و معیارها، انتشارات سازمان سنجش  روش

  آموزش کشور.
وضعیت سهم ").1385(. نوروززاده، رضا و همکاران

هاي درسی  ها در بازنگري برنامه مشارکت دانشگاه
. "ریزي مصوب شوراي عالی آموزش برنامه

ریزي آموزش عالی،  فصلنامۀ پژوهش در برنامه
  .71- 88، ص 4سال دوازدهم، شماره 

 ). اعتبارسنجی در آموزش1383(. نیازآذري، کیومرث
پرورش عالی؛ از کالسیک تا مجازي، تهران،  و 

 انتشارات فراشناختی اندیشه.
 ). تواناسازي1383(. اي یم ك کمرون، ؛دیویداي وتن،
یزدانی،  اورعی بدرالدین ترجمه اختیار، تفویض و

  .فرهنگی هاي پژوهش کرج: دفتر
). ارزیابی درونی کیفیت 1381(. المرضایادگارزاده، غ

نامه  دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا، پایان
 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران.

ارزیابی کیفیت درونی و "). 1388( .یزدانی، حمیده
ریزي درسی دورة  بیرونی برنامۀ درسی رشتۀ برنامه

نامه  ، پایان"کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
  .کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
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