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چكيده:
هــدف از پژوهــش حاضــر ارزشــیابی برنامــه درســی
دانشــگاه فرهنگیــان سیســتان و بلوچســتان بــر اســاس
اســناد بــاال دســتی بــوده اســت .روش پژوهــش ،ارزشــیابی
بــا اســتفاده از الگــوی ) (CIPPاســت و جامعــه آمــاری
 100نفــر از اســاتید موظــف و غیرموظــف شــاغل را در
پردیسهــای دانشــگاه فرهنگیــاندر ســال تحصیلــی -94
 93دربرمــی گیــرد کــه یــک نمونــه  80نفــری بــا روش
تصادفــی ســاده انتخــاب گردیــد .جمــعآوری دادههــا از
طریــق پرسشــنامه محقــق ســاخته صــورت گرفتــه اســت
کــه پایایــی آن بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرانبــاخ برای
عنصــر مشــارکت اســاتید در تولیــد برنامــهدرســی ()0/87
و فرآینــد ارزشــیابی از آموختههــای دانشــجومعلمان
( )0/84بــه دســت آمــد .تجزیــه وتحلیــل دادههــا و
آزمــون اســتنباطی خــیدو نشــان داد  :میــزان بازنگــری
در عنصــر مشــارکت اســاتید در تولیــد برنامــهدرســی در
مقایســه بــا اســناد بــاال دســتی نســبت ًا مطلــوب ارزیابــی
شــده اســت .یافتههــا همچنــان نشــان داد کــه بــر اســاس
ارزیابــی مشــارکت کننــدگان در تحقیــق  ،فرآیندارزشــیابی
از آموختههــای دانشــجومعلمان در مقایســه بــا اســناد
باالدســتی نامطلــوب میباشــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه
یافتههــای پژوهــش نیــاز اســت کــه دانشــگاه فرهنگیــان
بــه اســتناد ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و
اساســنامه ایــن دانشــگاه در زمینــه فرآینــد ارزشــیابی از
آموختههــای دانشــجومعلمان ،اقدامــات عملــی بیشــتری
از خــود نشــان دهــد.
کلیــد واژههــا :ارزشــیابی برنامــهدرســی ،دانشــگاه
فرهنگیــان ،اســناد بــاال دســتی ،الگــوی ارزشــیابی.CIPP
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Abstract:

The study aims to evaluate Farhangian university
curriculum in terms of education office’s high
level documents. The research employed CIPP
model of evaluation. The sample (i.e. 80) was
randomly chosen from 100 faculty members and
invited instructors of Sistan and Baluchestan
branches of Farhangian University. The data was
collected from a researcher-made questionnaire
with satisfactory measures of Cronbach Alpha,
.87 for the factor of instructors’ contribution in
curriculum development and .84 for the factor
’of the assessment process of teacher-students
learning. The data analysis and Chi-squared test
revealed that the measures for retrospection in the
factor of instructors’ contribution in curriculum
development corresponding to the standards
of high-level documents were relatively high.
However, the estimates for the factor of the
assessment process of teacher-students’ learning
corresponding to the criteria in high level
documents were unsatisfactory. Accordingly, the
findings suggest that the authorities in Farhangian
University, considering the education office’s high
level documents and the university statute, should
take further actions concerning.
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مقدمه

امــروزه ،وظيفــه و مســئوليت بــزرگ دانشــگاه فرهنگيــان تربيــت فــارغ التحصيالنــي اســت كــه بــا درك
عميــق از جهانــي شــدن آمــوزش در دهكــده جهانــی و كســب آگاهــي از دانــش متحــول كنونــي بــا
ارائــه برنامههــاي آموزشــي در پايههــاي مختلــف بــه جامعــه كمــك نمايــد .در حالــي كــه ارزشــيابي
جــزء جــدا نشــدني آمــوزش و زمينهســاز تحولــي عميــق اســت .اســتفاده از ارزیابــی در فعالیتهــای
آموزشــی بــه انــدازه خــود فعالیتهــای آموزشــی قدمــت دارد؛ امــا بــه کار گرفتــن ارزیابــی آموزشــی
بــه عنــوان بازخــوردی جهــت بهبــودی فعالیتهــای آموزشــی امــری نســبتاً جدیــد اســت ( .بــازرگان،
 )2008در نظــام آمــوزش عالــی از ارزیابــی آموزشــی میتــوان بــرای انتخــاب دانشــجو ،هیــأت علمــی،
برنامــه درســی و بــه طــور کلــی ســایر درون دادهای نظــام آموزشــی اســتفاده کــرد .همچنیــن بــر
چگونگــی اجــرای فرآینــد نظــارت نمــوده ،ســرانجام بــا اســتفاده از ارزیابــی بــرونداد و پیامدهــا ،نظــام
را در جهــت مطلــوب هدایــت کــرد .جايــگاه واالي دانشــگاه فرهنگيــان در فرآينــد توســعه ملــي و توجــه
بــر ســرمايهگذاري در منابــع انســاني از طريــق گســترش ايــن آموزشهــا ،پژوهشــگر را بــرآن داشــته
اســت تــا بــه ارزشــيابي برنامــه درســي دانشــگاه فرهنگيــان بــر اســاس بنــد  11ســند تحــول بنياديــن
آمــوزش و پــرورش« بازمهندســي سياســتها و بازتنظيــم اصــول حاكــم بــر برنامــه درســي تربيــت
معلم»پرداختــه و پيشــنهادهايي را در راســتاي بهبــود و ارتقــاء ســطح آموزشــی ايــن دانشــگاه ارائــه
نمايــد .ايــن امــر زمينهســاز فعاليتهــاي بعــدي در ايــن راســتا و كمــك كننــده بــه برنامهريــزان
جهــت تنظيــم برنامههــاي دقيقتــر در ايــن دانشــگاه ميباشــد.
از عوامــل مؤثــر در توســعه نظامنــد آمــوزش عالــي و بهبــود كيفيــت آن ،برنامــه درســي اســت .نقــش
برنامهريــزي درســي در آمــوزش عالــي ،فراهــم آوردن تجربياتــي اســت جهــت توســعه صالحيتهــا
و مهارتهــاي الزم در دانشــجويان تــا بتواننــد مســائل را تشــخيص داده و بــراي آنهــا راه حــل پيــدا
كننــد .بازنگــري برنامههــاي درســي ،ســاز و كاري اســت كــه اصــاح مــداوم روشــها را در آمــوزش عالــي
تضميــن ميكنــد .تعييــن ارزش برنامــه حــول محورهــاي زيــر انجــام ميگيــرد:

 .1آيــا برنامــه درســي مقصــودي را كــه بــه خاطــر آن الگوپــردازي شــده اســت ،بــرآورده
ميســازد؟ آيــا ايــن مقاصــد روايــي دارنــد؟
 .2آيــا برنامــه درســي بــراي گــروه معينــي از فراگيــران ـ كــه برايشــان مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه ـ مناســب اســت؟
 .3آيــا مدلهــاي آموزشــي انتخــاب شــده بــه هدفهــاي مــورد جســتجو بهتريــن انتخــاب
اســت؟ (خــوي نــژاد.)1377 ،

ارزشــيابي از برنامهدرســي فرآينــدي مــداوم و مســتمر اســت كــه از ابتــدا تــا پايــان
برنامهدرســي انجــام ميپذيــرد .در فرآینــد شــكلگيري مفهــوم برنامــه درســي ،صاحبنظــران
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تربيتــي جهــت تبييــن برنامــه درســي ،عناصــر و مؤلفههــاي آن را مــورد توجــه قــرار دادهانــد.
2
(تايلــر )1949 ،1برنامــه درســي را تعييــن هــدف ،محتــوا ،روش و ارزشــيابي ميداننــد( .زايــس
 ،1976 ،به نقل از مهدیزاده ،شفیعی)1388 ،
تبييــن برنامــه درســي بــه عناصــر ،هــدف ،محتــوا ،فعاليتهــاي يادگيــري و روشهــاي ارزشــيابي
3
اشــاره دارد .همچنیــن كيفيــت بــه معنــاي انطبــاق و تناســب ويژگيهــا بــا معيارهــا اســت (ســينك
 .)1985 ،كيفيــت در نظــام دانشــگاهي بــه «مجموعــه ويژگيهــاي دانشآموختــگان ،آثــار علمــي
منتشــر شــده و خدمــات تخصصــي عرضــه شــده بــه وســيله اعضــا دانشــگاه كــه توانايــي نظــام را در
بــرآوردن خواســتههاي بيــان شــده ،يــا اشــاره شــده ،نمايــان كنــد»  ،اشــاره ميكنــد (بــازرگان.)1376،
لــذا كيفيــت در آمــوزش عالــي مفهومــي چنــد بعــدي اســت كــه بــه ميــزان زيــادي بــه وضعيــت
4
محيطــي نظــام دانشــگاهي بــا شــرايط و اســتانداردهاي رشــته دانشــگاهي بســتگي دارد(رامســدن
.)1998 ،
برنامهريــزي درســي بــه مجموعه فهرســت موضوعاتي كه بايســتي مــورد مطالعه قرار گيــرد ،به مطالب
ارائــه شــده از ســوي معلــم و يــا شــيوه ارائــه مطالــب محدود نميشــود ،بلكــه همــه تجربيــات برنامهريزي
5
شــدهاي اســت كــه بــه منظــور دس ـتيابي بــه اهــداف يادگيــري فراگيــر ،بــه او ارائــه ميشــود (ايبــل
 .)2005 ،برنامــه درســي بايســتي مدرســين دانشــجو معلمــان را ترغيــب كنــد تــا در زمينــه
تدريــس خــود پژوهــش كننــد؛ در گروههــاي بحــث شــركت كــرده و بــا متخصصــان ارتبــاط برقــرار
6
نماينــد؛ در كالس درس بيــن محيطهــاي يادگيــري بيرونــي و درونــي پيونــد برقــرار كننــد (منگــز
.)1994،
دانشــجو معلمــان ،يادگيرنــدگان بزرگســالی هســتند و تجربيــات زندگــي ايــن
7
فراگيــران منبــع خوبــي بــراي يادگيــري فعلــي و تدريسشــان در آينــده اســت (گريفايــن
 .)1999 ،اثربخشــي تدريــس دانشــگاهي در گــرو آگاهــي مدرســان و رهبــران آموزشــي از هدفهــا و
ســاختار ،روشهــاي تدريــس ،ارزيابــي ،مســئوليتپذيري و بهبــود آموزشــي است(رامســدن.)1998 ،
مدرســين دانشــجو معلمــان ،بايســتي توجه داشــته باشــند كه از منابــع اصلي اســتفاده كــرده ،تجربيات و
8
متنهــاي علمــي را بــا يكديگــر پيونــد دهند تــا فراگيران بــراي يادگيــري فعاالنــه درگير شــوند (النبرگ
 .)2002 ،خالصــه اينكــه نقــش معلــم در هــر نظــام آموزشــي ،راهنمــاي دانشآمــوزان در امــر
يادگيــري اســت .معلــم ميكوشــد تــا راه چگونــه آموختــن را بــه يادگيرنــده نشــان دهــد .معلــم
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بايــد بــه مــدد مطالعــات و تجربيــات مســتمري كــه در حيــن كار بهدســت مــيآورد ،تواناييهــاي
1
الزم را كســب كنــد تــا بتوانــد بــه نحــو شايســتهاي نقــش تخصصــي خــود را ايفــا نمايد(كالــدره
 ،1981 ،بــه نقــل از مهــدیزاده ،شــفیعی .)1388 ،بنابرایــن ،ارزشــیابی از برنامــه درســی بایــد
جهتگیــری صریــح ارزشــی داشــته باشــد و طراحــی آن بــا هــدف کمــک بــه ارتقــای علمــی و بهبــود
برنامههــا از طریــق خــود ارزشــیابی صــورت پذیــرد و نخســتین گام پــس از ایجــاد هــر گونــه تغییــر
در ســاختار و اهــداف جدیــد یــک دانشــگاه ،بایــد بــرای گرفتــن بازخــورد مناســب و اصــاح نواقــص
موجــود ،بتوانــد پاســخگوی معیارهایــی کــه بــر اســاس آن ،ایــن ســاختار جدیــد طراحــی گردیــده،
باشــد .بدیــن ترتیــب مســأله اساســی پژوهــش حاضــر ارزشــیابی برنامــه درســی دانشــگاه فرهنگیــان
(پردیســهای اســتان سیســتان و بلوچســتان) بــر اســاس اســناد بــاال دســتی ،میباشــد .بررســي تاريخچــه
ارزشــيابي ،مبيــن آن اســت كــه الگوهــاي متعــددي در تمامــي زمينههــا بــه ويــژه ارزشــيابي آموزشــي،
ظهــور كــرده اســت .در پژوهــش حاضــر از بيــن الگوهــاي ارزشــيابي ،الگــوي  CIPPبــه كار گرفتــه
2
شــده اســت كــه يكــي از اثرگذارتريــن الگوهــاي نظاممنــد اســت و در دهــه  1970توســط اســتافلبم
در مركــز مطالعــات ارزشــيابي دانشــگاه اوهايــو امريــكا طراحــي گرديــده اســت .ايــن الگــو در ارتبــاط
بــا مفاهيمــي اســت كــه ريشــه در هدفهــا ،آزمونهــا و طرحهــاي تجربــي دارد و در آن ارزشــيابي
عبــارت از«فرآينــد تعييــن كــردن ،بهدســت آوردن و فراهــم ســاختن اطالعــات توصيفــي و قضايــي در
مــورد ارزش و مطلوبيــت هدفهــا ،طــرح ،اجــرا و نتايــج؛ بــه منظــور هدايــت تصميمگيــري ،خدمــت بــه
نيازهــاي پاسـخگويي و درك بيشــتر از پديدههــاي مــورد بررســي» اســت .ويژگــي متمايــز كننــده ايــن
الگــو ،خدمــت بــه تصميمگيريهــاي منطقــي و ارزيابــي همــه مراحــل ايجــاد برنامــه اســت .ايــن
الگــو چارچوبــي جامــع بــه منظــور هدايــت ارزشــيابي برنامههــا ،پروژههــا ،محصــوالت ،مؤسســات و
سيســتمها اســت و از اينــرو بــه عنــوان مبانــي نظــري پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .ایــن
پژوهــش بــر اســاس دو عنصــر انتخابــی از برنامــه درســی :مشــارکت اســاتید در تولیــد برنامــه درســی و
فرآینــد ارزشــیابی از آموختههــای دانشــجومعلمان صورتبنــدی شــد .فرضیههــای ایــن تحقیــق کــه
بــه صــورت ســؤال مطــرح شــدهاند ،بــر گرفتــه از اســناد باالدســتی میباشــد و جهــت ارزشــیابی برنامــه
درســی دانشــگاه فرهنگیــان نشــانگرهای مــورد نیــاز هــر یــک از عناصــر برنامــه درســی بــرای مقایســه
بــا اســناد بــاال دســتی از متــن ســند اســتخراج شــده اســت.

1. Calderhed
2. stufflebeam
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نمودارشماره .1الگوی مفهومی تحقیق

اجــراي درســت برنامــه درســي در همــه ســطوح آن از اهميــت اساســي برخــوردار اســت؛ زيــرا برنامــه
اجــرا نشــده هماننــد برنامــه توليــد نشــده اســت و اجــراي ناكارآمــد ،زمينــه را بــراي توليــد و اجــراي
برنامــه مشــابه در آينــده هــم غبــار آلــود ميكنــد .تهيــه برنامههــاي خــوب بــدون پيشــبيني چگونگــي
فراهــم آوردن زمینــه پذيــرش و اجــراي آن بيفايــده اســت .هرچنــد در اجــراي برنامــه درســي اشــخاص
مختلفــي نقــش دارنــد ،امــا گاهـي اوقــات عنايــت اصلــي متوجــه اشــخاص باالدســت بــوده اســت .بــراي
نمونــه هامپتــون )1981(1انتخــاب حيطــه تغييــر ،كســب حمايــت مديريــت ،تشــكيل جلســات توجيهــي
و آموزشــي را الزمــه طراحــي و اجــراي دقيــق يــك برنامــه درســي جديــد ميدانــد .امــا عــاوه بــر
حمايــت مديريــت ،تــوان ذينفعــان و آمادگــي دسـتاندركاران نيــز حائــز اهميــت اســت (.ايــران نــژاد
پاريــزي و ساســانگهر )1379 ،افــرادي كــه احســاس ميكننــد توســط ديگــران قربانــي شــدهاند و
تغييــر خــارج از كنتــرل آنهاســت ،ممكــن اســت دســت بــه عمــل غيــر منطقــي بزنند(.تنگــي پيرونتــام،2
)2000
كاربــرد شــيوه مشــاركتي و غيــر متمركــز ايجــاد تغييــر در برنامههــاي درســي ،مزايــاي متعــددي
دارد كــه از جملــه ميتــوان بــه اســتفاده از تواناييهــاي دســت انــدركاران و تشــريك مســاعي آنــان
اشــاره كــرد .يكــي از داليــل عمــده شكســت اجــراي برنامههــاي درســي جديــد در نظامهــاي آموزشــي
ايــن اســت كــه پيشــنهاد تغييــر از صاحبــان اقتــدار ســطوح بــاال سرچشــمه ميگيــرد؛ و ايــن گــروه
همــان كســاني هســتند كــه تواناييهــا ،احساســات و عقايــد مجريــان تغييــر را ناديــده ميگيرنــد.
1. Hampton, D . R .
2. Tangipirontham, P .
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ي ـ تخصصي توسعة حرفهاي معلم ـ سال دوم ،شمارة  ،3بهار 1396
فصلنامة علم 

(ميچــل ،ترجمــه شــكركن )1377 ،لــي )2000(1ميگويــد :رغبــت بــه پذيــرش برنامــه جديــد ،بــه
نگرشهــاي معلميــن نســبت بــه نــوآوري برنامــهي درســي بســتگي دارد .ريچاردســون )1991(2نيــز
معتقــد است«شــايد نگرشهــاي مثبــت معلميــن بــه نــوآوري برنامــه درســي پيشگــوي مناســبي
بــراي يــك تغييــر و نــوآوري نباشــد ،امــا ميتوانــد در تعييــن موفقيــت و شكســت آن تعييــن كننــده
باشــد»« .پذيــرش» ،مرحلــه نخســت اجــراي برنامهدرســي اســت .تحقيقــات متعــدد بــر ايــن نكتــه
تأكيــد دارنــد كــه نگــرش دســتاندركاران بــه برنامــه ،عامــل مهمــي در اجــراي برنامــه اســت .بــه
هميــن دليــل فهــم نقط ـ ه نظــر آنهايــي كــه در اجــرا و تغييــر ســهيم هســتند ،بســيار مهــم اســت.
همچنيــن ،اجــراي موفــق برنامــه نيازمند«دانــش معيــن و كافــي» كســب مهارتهــا و نگرشــهايي اســت
ت انــدركاران بــه عنــوان عامليــن تغييــر بايــد دارا باشــند .دســت انــدركاران بايــد فهــم كلــي
كــه دس ـ 
از جريــان تغييــر و چگونگــي اجــراي اثربخــش آن داشــته باشــند .دانــش ،بينــش و خبرگــي ،دســت
انــدركاران را قــادر و مشــتاق بــه اجــراي برنامــه ميكنــد و بــا دانســتن اينكــه چگونــه و چــرا تغييــرات
صــورت ميگيرنــد و بــا داشــتن توانايــي در كنتــرل تغييــرات ،امنيــت بــه وجــود خواهــد آمــد و
همــكاري بــا تغييــر صــورت ميپذيــرد( .نيكلــس 3ترجمــه دهقــان)1368 ،
نظــام برنامهريــزي درســي ،چگونگــي توليــد ،عناصــر تشــكيل دهنــده ،فرآينــد و ارزشــيابي
برنامهريــزي درســي را تعييــن ميكنــد .ارزشــيابي برنامــه درســي بــه فرآینــد تعييــن اهميــت و ارزش
برنامــه درســي اشــاره دارد .اهميــت و ارزش برنامــه درســي در گــرو كيفيــت ابعــاد ،متغيرهــا و مؤلفههاي
تشــكيل دهنــده آن اســت .ارزشــيابي نظــام برنامهريــزي درســي ميتوانــد بــراي طراحــي ،اجــرا يــا
پيامدهــاي برنامــه تأكيــد كنــد؛ خاســتگاه آن در ســطح ملــي يــا محلــي باشــد؛ معــرف رويكردهــاي
مختلــف فلســفي راجــع بــه آمــوزش و از طيــف متنوعــي از شــيوههاي كامــ ً
ا منطقــي و عينــي يــا
رويكردهــاي كامـ ً
ا ذهنــي و تفســيري پيــروي كنــد ( .شــونميكر )2010،4ارزشــيابي نظــام برنامهريــزي
درســي ،مســتلزم تحليــل عناصــر و مؤلفههــا و نحــوه تعامــل آن اســت .صاحبنظــران مختلــف بــا
تحليــل متغيرهــاي دخيــل در ايــن نظــام ،مؤلفههــاي گوناگونــي را شناســايي كــرده و بــا ارائــه الگوهــاي
متنــوع ،بــه ايجــاد زبــان مشــترك بــراي بهرهگيــري از نتايــج ارزشــيابي برنامــه درســي كمــك كردهانــد.
نخســتین گام بــرای ایجــاد هرگونــه تغییــر در برنامهریــزی آموزشــی دانشــگاه فرهنگیــان کــه بتوانــد
پاس ـخگوی تحــوالت علمــی و اقتصــادی باشــد ،ارزشــیابی کیفیــت برنامــه درســی اســت و بزرگتریــن
چالــش تعییــن ســاختار یــا اجــزاء و اضــاع برنامــه درســی تربیــت معلــم پیــش از خدمــت اســت و
نســبت مســتقیمی بــا فرآینــد اجــرا و کیفیــت عملیاتــی ســاختن آن دارد .در ایــن زمینــه مواضــع
گوناگونــی ابــراز میشــود کــه ایــن مواضــع در حــال حاضــر امــر تربیــت معلــم در ایــران را بــه لحــاظ
1. Lee, J . C .
2. Richardson, V .
3. Nekls
4. Shon mikr
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نظــری و بــه تبــع آن در عمــل بــا بحــران مواجــه کــرده اســت ؛ البتــه ایــن وضعیــت خــاص ایــران
نیســت .بنــا بــه شــواهد موجــود در ســطح جهــان نیــز پژوهشهــای بــه عمــل آمــده ،هنــوز نتوانســتهاند
بــه روشــنی نشــان دهنــد کــه کــدام برنامــه درســی تربیــت معلــم و بــا کــدام ســاختار از اثربخشــی
بیشــتری برخــوردار اســت و میتوانــد معلمــان توانمندتــر و موفقتــری را بــه کالس درس گســیل
نماید(مهرمحمــدی .)1392 ،ايــن پژوهــش در صــدد ايــن اســت كــه بــراي همــگام شــدن بــا تحــوالت
موجــود جهانــي و تغييــرات ايجــاد شــده در ســاختار تربيــت معلــم (قديــم) و تبديــل شــدن بــه دانشــگاه
فرهنگيــان بــه انتظــارات در ارتبــاط بــا تبدیــل شــدن بــه تربیــت معلــم فکــور پاســخ دهــد و ميــزان
دس ـتيابي بــه اهــداف برنامــه درســي دانشــگاه فرهنگیان(پردیســهای اســتان سيســتان و بلوچســتان).
بــر اســاس اســناد بــاال دســتي:

 .1ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش :راهــکار -11بازمهندســي سياســتها و
بازتنظيــم اصــول حاكــم بــر برنامــه درســي تربيــت معلــم بــا تأكيــد بــر كارورزي و انطبــاق ســطح
شايســتگيهاي حرفــهاي معلمــان در ســطح ملــي و جهانــي بــا مقتضيــات الگــوي برنامــه درســي در
نظــام تعليــم و تربيــت و طراحــي سياســتهاي مناســب بــراي ارتقــاي شــيوههاي جــذب ،تربيــت و
نگهداشــت معلمــان در آمــوزش و پــرورش.
 .2اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان :بــرای تأمیــن ،تربیــت و توانمندســازی منابــع انســانی
وزارت آمــوزش و پــرورش ،پیشــرو در آمــوزش ،پژوهــش ،تولیــد و ترویــج علــم نافــع مــورد نیــاز آمــوزش
و پــرورش ،ســرآمد در آمــوزش و شایســتگیهای حرفــهای و تخصصــی تربیتمحــور ،توانمنــد در
بهرهگیــری از فنآوریهــای نویــن آموزشــی و تربیتــی در انجــام مأموریتهــا ،مبتنــی بــر معیارهــای
نظــام اســامی ،توانمنــد در زمینهســازی بــرای شــکوفایی فطــرت ،اســتعدادها و شــکلگیری هویــت
یکپارچــه اســامی ،ایرانــی ،انقالبــی دانشــجومعلمان ،برخــوردار از هیــأت علمــی و مدیــران مؤمــن،
آراســته بــه فضائــل اخــاق اســامی ،عامــل بــه عمــل صالــح ،تعالیجــو و تحــول آفریــن ،باورمنــد بــه
جامعــه عــدل جهانی(جامعــه مهــدوی) .بــا توجــه بــه ايــن كــه در ايــن زمينــه پژوهــش خاصــي صــورت
نگرفتــه ،محقــق در نظــر دارد بــر اســاس الگــوي ارزشــيابي ســيپ ( )CIPPبــه ارزيابــي بپــردازد و
پــس از بررســي ،راهكارهايــي در جهــت بهبــود وضعيــت موجــود ارائــه میدهــد .نتایــج ایــن تحقیــق
بــرای مدیــران ،برنامهریــزان ،کارشناســان دانشــگاه فرهنگیــان و ســایر مراکــز آمــوزش عالــی قابــل
اســتفاده خواهــد بــود و آنهــا میتواننــد بــر اســاس ایــن تحقیــق بازخــورد مناســب در زمینــه میــزان
دس ـتیابی بــه اهــداف برنامهدرســی بــا توجــه بــه اســناد بــاال دســتی را دریافــت نماینــد و بــه رفــع
مشــکالت موجــود بپردازنــد.
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هــدف از پژوهــش حاضــر ارزشــیابی عناصــری از برنامــه درســی دانشــگاه فرهنگیــان براســاس اســناد
باالدســتی و اساســنامه ایــن دانشــگاه .اهــداف فرعــی ارزشــیابی میــزان بازنگــری در:
 .1چگونگــی مشــارکت اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان (پردیســهای اســتان سیســتان و

بلوچســتان) در تولیــد برنامــه درســی بــر اســاس اســناد باالدســتی.
 .2فرآینــد ارزشــیابی از آموختههــای دانشــجومعلمان دانشــگاه فرهنگیــان ( پردیسهــای
اســتان سیســتان و بلوچســتان) بــر اســاس اســناد بــاال دســتی.
 .3میزان انطباق عناصر برنامهدرسی با اسناد باالدستی هستند.

سؤاالت پژوهش

 -۱آیــا چگونگــی مشــارکت اســاتید دانشــگاه فرهنگیان(پردیسهــای اســتان سیســتان و بلوچســتان)
در تولیــد برنامهدرســی بــر اســاس اســناد باالدســتی مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت؟
 -۲آیــا فرآینــد ارزشــیابی از آموختههــای دانشــجومعلمان دانشــگاه فرهنگیان(پردیســهای اســتان
سیســتان و بلوچســتان) بــر اســاس اســناد بــاال دســتی مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت؟
 -۳تحقــق کدامیــک از عناصــر برنامــه درســی دانشــگاه فرهنگیان(پردیسهــای اســتان سیســتان و
بلوچســتان) بــر اســاس اســناد بــاال دســتی بیشــتر از ســایر عناصــر بــوده اســت؟

روششناسی پژوهش

ايــن تحقيــق از نظــر هــدف ،كاربــردي محســوب ميشــود .از نظــر اجــرا روش پژوهــش بــر اســاس الگــوي
ارزشــيابي ســيپ بــه شــمار مـيرود .جامعــه آمــاري ايــن تحقيــق شــامل  100نفــر از اســاتيد موظــف و
غیرموظــف شــاغل در پرديسهــاي دانشــگاه فرهنگيــان ایــن اســتان در ســال تحصیلــی  93-94اســت
کــه یــک نمونــه  80نفــری بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند.
جدول شماره  :1فراوانی نمونه براساس سطح تحصیلی

سطح تحصیلی
فوق لیسانس
دکترا
کل

14

تعداد
68
12
80

درصد
85
15
100

ارزشیابی عناصر برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان براساس اسناد باالدستی :مطالعه موردی پردیسهای استان سیستان و بلوچستان

همانگونــه کــه جــدول یــک نشــان میدهــد از کل  80نفــر نمونــه پژوهــش 68 ،نفــر فــوق لیســانس
( 85درصــد) و  12نفــر دکتــری ( 15درص��د) میباش��د .جهــت بررســی روایــی صــوری ابــزار پرسشــنامه
محققســاخته ،ایــن پرسشــنامه بــه تعــدادی از متخصصیــن ایــن رشــته ارائــه شــد کــه پــس از بررســی
توســط آنهــا روایــی پرسشــنامه مــورد تأییــد قــرار گرفــت .بــرای بــه دســت آوردن پایایــی پرسشــنامه
محقــق ســاخته ضریــب آلفــای کرونبــاخ محاســبه شــد.
در پژوهــش حاضــر ،محقــق بــا انجــام نظرســنجي ،بــه دنبــال ارزشــیابی برنامــه درســي دانشــگاه
فرهنگيــان (پرديسهــاي اســتان سيســتان و بلوچســتان) بــر اســاس اســناد باالدســتي اســت و بــراي
جم ـعآوري دادههــاي مــورد نيــاز ايــن تحقيــق از روش پرسشــنامه اســتفاده شــده اســت.
بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای پژوهــش از آمــار توصیفــی شــامل میانگیــن و انحــراف معیــار و
همچنیــن جــداول توزیــع فراوانــی و محاســبه امتیــازات بــرای هــر نشــانگر و عنصــر اســتفاده گردیــد
و نحــوه نمرهگــذاری بــه شــرح ذیــل بــود:
امتیاز هر نشانگر = تعداد پاسخ دهندگان( /امتیاز هر عبارت* فراوانی آن عبارت)
امتیاز هر عنصر= تعداد کل نشانگرها  /حاصل جمع امتیاز هر نشانگر = امتیاز کل هر عنصر
طیــف ســطح مطلوبیــت بــرای پاسـخهای ســه گزینـهای (فاصلــه بیــن عبــارت بــا کمتریــن امتیــاز
( )1و عبــارت بــا باالتریــن امتیــاز ( )3بـ�ه سـ�ه قسـ�مت مسـ�اوی تقسـ�یم شـ�د).
جدول شماره  . 2طیف سطح مطلوبیت

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

1
1/67
2/33
3
در ادامــه بــا اســتفاده از آزمــون خیــدو تــک متغیــره بیــن ســه حالــت (مطلــوب ،نســبتاً مطلــوب
و نامطلــوب) در هــر عنصــر مقایســه انجــام گرفــت .همچنیــن از آمــار اســتنباطی شــامل
آزمــون خیــدو تــک متغیــره (نیکویــی بــرازش) جهــت آزمــون معنـیداری تفــاوت فراوانــی هــر
یــک از حالتهــای مــورد نظــر و همچنیــن آزمــون ناپارامتریــک فریدمــن بــرای مقایســه بیــن
میانگینهــای هــر عنصــر اســتفاده شــده اســت.
یافتههای پژوهش
پاسخ به سؤال اول پژوهش

آیــا چگونگــی مشــارکت اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان (پردیسهــای اســتان سیســتان و بلوچســتان) در
تولیــد برنامهدرســی بــر اســاس اســناد باالدســتی مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت؟
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جدول شماره :3توزیع فراوانی ،امتیاز و وضعیت هریک از سؤاالت و کل عنصر مشارکت اساتید در تولید
محتوا
عنصر

نشانگرها

فراوانی

چگونگی مشارکت اساتید در تولید برنامه درسی

امتیاز

وضعیت
نسبتاً مطلوب

مطلوب3

نسبتاً
مطلوب2

نامطلوب1

ایجــاد تحــرک در اســاتید جهــت مشــارکت در
تولیــد برنامــه درســی

16

34

30

1/82

توجــه اســاتید بــه بافــت و مســائل محلــی در
برنامهریــزی درســی

36

30

14

2/27

نسبتاً مطلوب

میــزان رصــد تحــوالت علمــی و اداری آمــوزش و
پــرورش توســط اســاتید

26

38

14

2/15

نسبتاً مطلوب

همکاری دانشــجومعلمان و اســاتید جهــت انتخاب
برنامه درسی

24

30

22

2/02

نسبتاً مطلوب

تأثیــر برنامــه درســی اســاتید بــر دانــش،
پژوهندگــی و بینــش دانشــجو

32

38

10

2/27

نسبتاً مطلوب

مشــارکت اســاتید و کارشناســان در تولیــد
محتــوای الکترونیکــی

18

36

26

1/90

نسبتاً مطلوب

*معیار قضاوت درباره امتیازات :کسب امتیاز ( )1 – 1/66نامطلوب ،امتیاز ( )1/67-2/32نسبتاً مطلوب ،امتیاز ( )2/33-3مطلوب

همانگونــه کــه جــدول شــماره ســه نشــان میدهــد ،میــزان تحقــق «ایجــاد تحــرک در اســاتید
جهــت مشــارکت در تولیــد برنامهدرســی» ،از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد
باالدســتی دارای فراوانــی  16مطلــوب و امتیــاز  1/82اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب میباشــد .میــزان
تحقــق «توجــه اســاتید بــه بافــت و مســائل محلــی در برنامهریــزی درســی» ،از نظــر اســاتید دانشــگاه
فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد باالدســتی دارای فراوانــی  36مطلــوب و امتیــاز  2/27اســت و در حــد
نســبتاً مطلــوب میباشــد .میــزان تحقــق «درصــد تحــوالت علمــی و اداری آمــوزش و پــرورش توســط
اســاتید» ،از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد باالدســتی دارای فراوانــی 26
مطلــوب ،امتیــاز  2/15اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب میباشــد .میــزان تحقــق «همــکاری دانشــجو
معلمــان و اســاتید جهــت انتخــاب برنامــه درســی» ،از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا
اســناد باالدســتی دارای فراوانــی  24مطلــوب و امتیــاز  2/02اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب میباشــد.
میــزان تحقــق «تأثیــر برنامــه درســی اســاتید بــر دانــش ،پژوهندگــی و بینــش دانشــجومعلمان» ،از نظــر
اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد باالدســتی دارای فراوانــی  32مطلــوب و امتیــاز 2/27
اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب میباشــد .میــزان تحقــق «مشــارکت اســاتید و کارشناســان در تولیــد
محتــوای الکترونیکــی» ،از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد باالدســتی دارای
فراوانــی  18مطلــوب و امتیــاز  1/90اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب میباشــد .در ادامــه از آزمــون
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خیــدو تــک متغیــره (نیکویــی بــرازش) جهــت آزمــون معن ـیداری تفاوتهــای ســه حالــت (مطلــوب،
نســبتاً مطلــوب و نامطلــوب) اســتفاده شــده اســت:
جدول شماره .4جدول توافقی فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار سه حالت متغیر مشارکت
اساتید در تولید محتوا
حالتهای متغیر

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

باقیمانده

مطلوب

25

26/7

-1/7

نسبتاً مطلوب

37

26/7

10/3

نامطلوب

18

26/7

-8/7

کل

80

80

جدول شماره  .5نتایج آزمون خیدو جهت مقایسه حالتهای متغیر

آماره خیدو

درجه آزادی

7/20

2

معنیداری
0/032

همانگونــه کــه جــداول  4و  5نشــان میدهــد  ،فراوانــی ســه حالــت متغیــر مــورد نظــر بهطور معنـیداری
متفــاوت اســت ( )X 2=7/20 ، p>0/01و حالــت نســبتاً مطلــوب بیشــتر از ســایر حالتهــا میباشــد.
بنابرایــن میــزان بازنگــری در عنصــر چگونگــی مشــارکت اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان (پردیسهــای
اســتان سیســتان و بلوچســتان) در تولیــد برنامهدرســی از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه
بــا اســناد بــاال دســتی در حــد نســبتاً مطلــوب اســت.

پاسخ به سؤال دوم پژوهش

آیــا فرآینــد ارزشــیابی از آموختههــای دانشــجومعلمان دانشــگاه فرهنگیــان (پردیسهــای اســتان
سیســتان و بلوچســتان) بــر اســاس اســناد باالدســتی مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت؟

17

ي ـ تخصصي توسعة حرفهاي معلم ـ سال دوم ،شمارة  ،3بهار 1396
فصلنامة علم 

جدول شماره .6توزیع فراوانی ،امتیاز و وضعیت هر یک از سؤاالت و کل عنصر ارزشیابی از آموختههای
دانشجومعلمان
فراوانی
عنصر

نشانگرها(فرآیند)

مطلوب3

نسبتاً
مطلوب2

نامطلوب1

امتیاز

وضعیت

ارزشیابی از آموختههای دانشجومعلمان

ســازوکار صحیــح و عادالنــه در ارزشــیابی مســتمر
ماننــد کار عملــی

16

40

۲۴

1/90

نسبتاً مطلوب

میــزان مشــارکت در شــیوههای ارزشــیابی
الکترونیکــی آموختههــا

12

42

۲۶

1/82

نسبتاً مطلوب

تأکیــد بــر ســنجش مهارتهــای تفکــر و دانــش
کاربــردی دانشــجویان

16

38

۲۶

1/87

نسبتاً مطلوب

میــزان ســنجش رشــد شــخصیت ،اعتمــاد بــه نفــس
و خودپنــداری دانشــجو

24

32

۲۴

2/00

نسبتاً مطلوب

ارزشــیابی از میــزان دس ـتیابی دانشــجومعلمان بــه
اهــداف یادگیــری

30

38

۱۲

2/22

نسبتاً مطلوب

*معیار قضاوت درباره امتیازات :کسب امتیاز ( )1 – 1/66نامطلوب ،امتیاز ( )1/67-2/32نسبتاً مطلوب ،امتیاز
( )2/33-3مطلوب

همانگونــه کــه جــدول 6نشــان میدهــد ،میــزان تحقــق «ســازکار صحیــح و عادالنه در ارزشــیابی مســتمر
ماننــد کار عملــی» ،از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد باالدســتی دارای فراوانــی
 16مطلــوب ،امتیــاز  1/90اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب میباشــد .میــزان تحقــق «مشــارکت در
شــیوههای ارزشــیابی الکترونیکــی آموختههــا» ،از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا
اســناد باالدســتی دارای فراوانــی  12مطلــوب و امتیــاز  1/82اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب میباشــد.
میــزان تحقــق «تأکیــد بــر ســنجش مهارتهــای تفکــر و دانــش کاربــردی دانشــجومعلمان» ،از نظــر
اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد باالدســتی دارای فراوانــی  16مطلــوب و امتیــاز
 1/87اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب میباشــد .میــزان تحقــق «ســنجش رشــد شــخصیت ،اعتمــاد
بنفــس وخودپنــداری دانشــجومعلمان» ،از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد
باالدســتی دارای فراوانــی  24مطلــوب و امتیــاز  2/00اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب میباشــد .میــزان
تحقــق «ارزشــیابی از میــزان دســتیابی دانشــجومعلمان بــه اهــداف یادگیــری» ،از نظــر اســاتید دانشــگاه
فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد باالدســتی دارای فراوانــی  30مطلــوب و امتیــاز  2/22اســت و در حــد
نســبتاً مطلــوب میباشــد .در ادامــه از آزمــون خیــدو تــک متغیــره (نیکویــی بــرازش) جهــت آزمــون
معن ـیداری تفاوتهــای ســه حالــت (مطلــوب ،نســبتاً مطلــوب و نامطلــوب) اســتفاده شــده اســت.
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جدول شماره  .7جدول توافقی فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار سه حالت متغیر ارزشیابی از
آموختههای دانشجومعلمان
باقیمانده
فراوانی مورد انتظار
فراوانی مشاهده شده
حالتهای متغیر
مطلوب
نسبتاً مطلوب
نامطلوب

20
22
38

26/7
26/7
26/7

کل

80

80

-۶/۷
-4/7
11/۳

جدول شماره  :8نتایج آزمون خیدو جهت مقایسه حالتهای متغیر

آماره خیدو

درجه آزادی

معنیداری

8/10

2

0/019

همانگونــه کــه جــداول  7و  8نشــان میدهــد  ،فراوانــی ســه حالــت متغیــر مــورد نظــر بهطــور
معنــیداری متفــاوت اســت ( .)X2 =8/10 ، p>0/05بــر اســاس آزمــون اســتنباطی خیــدو ،حالــت
نامطلــوب بیشــتر از ســایر حالتهــا میباشــد .بنابرایــن میــزان بازنگــری در عنصــر فرآینــد ارزشــیابی
از آموختههــای دانشــجومعلمان از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد بــاال دســتی
در حــد نامطلــوب اســت.

پاسخ به سؤال سوم پژوهش

تحقــق کدامیــک از عناصــر برنامــه درســی دانشــگاه فرهنگیــان (پردیسهــای اســتان سیســتان و
بلوچســتان) بــر اســاس اســناد باالدســتی بیشــتر از ســایر عناصــر بــوده اســت؟
بــرای بررســی ایــن ســؤال ابتــدا میانگیــن و انحــراف معیــار هــر یــک از عناصــر محاســبه گردیــد،
ســپس بــا اســتفاده از آزمــون ناپارامتریــک فریدمــن بــه مقایســه بیــن میانگینهــا پرداختــه شــد.
جدول شماره  .9میانگین و انحراف معیار میزان تحقق هر یک از عناصر برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان
در مقایسه با اسناد باالدستی
انحراف معیار
میانگین
عناصر برنامه درسی
ردیف
۱

مشارکت اساتید در تولید برنامه درسی

2/7

0/55

2

فرآیندارزشیابی از آموختههای دانشجومعلمان

1/97

0/53
19
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جدول شماره  .10نتایج رتبهبندی عناصر برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان
درجه اهمیت
رتبه بندی
متغیر

ردیف
۱

مشارکت اساتید در تولید برنامه درسی

5/39

اول

۲

فرآیند ارزشیابی از آموختههای دانشجومعلمان

4/30

دوم

جدول شماره  .11نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی تفاوت رتبههای تحقق عناصر برنامه درسی دانشگاه
فرهنگیان
خیدو

تعداد

درجه آزادی

سطح معنیداری

191/08

80

۸

0/0005

براســاس جــدول  11نتایــج آزمــون فریدمــن نشــان میدهــد تفــاوت بیــن رتبههــای تحقــق عناصــر
برنامــه درســی دانشــگاه فرهنگیــان معنــیدار اســت ( .) p>0/01 ، X2=191/08بنابرایــن همانگونــه
کــه جــدول  10نشــان میدهــد ،از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان عنصــر «مشــارکت اســاتید در
تولیــد برنامــه درســی» ،بــا کســب رتبــه  5/39در درجــه اول اهمیــت قــرار گرفتــه اســت همچنیــن
عنصر«فرآیندارزشــیابی از آموختــه هــای دانشــجومعلمان » ،بــا کســب رتبــه  4/03در درجــه دوم (آخــر)
اهمیــت قــرار گرفتــه اســت.

بحث و نتیجهگیری

ســؤال اول.آیــا چگونگــی مشــارکت اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان (پردیســهای اســتان سیســتان و
بلوچســتان) در تولیــد برنامــه درســی بــر اســاس اســناد باالدســتی مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت؟
در ایــن تحقیــق ،مطابــق بــا نظــر اســاتید ایــن دانشــگاه ،میــزان بازنگــری در چگونگــی مشــارکت
اســاتید در تولیــد برنامــه درســی دانشــگاه فرهنگیــان (پردیسهــای اســتان سیســتان و بلوچســتان)
در مقایســه بــا اســناد باالدســتی ،در حــد نســبتاً مطلــوب ارزیابــی شــده اســت .مهرمحمــدی (،)1381
یکــی از متخصصیــن شــاخص برنامــه درســی اظهــار داشــتهاند :شــبکه اشــاعه برنامــه درســی در
کشــور مــا کام ـ ً
ا متمرکــز بــوده و مســئولیت آن بــا تشــکیالت مرکــزی بــه نــام «دفتــر برنامهریــزی
و تألیــف کتابهــای درســی» بــه عنــوان یکــی از واحدهــای ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی
میباشــد کــه اظهــارات بــا یافتههــای ســؤال اول ایــن پژوهــش همســو اســت .اجتهــادی (،)1374
اظهــار داشــتهاند :در خصــوص دروس دانشــگاهی بــا تعییــن ســرفصل دروس از طریــق مرکــز بــه
صــورت متمرکــز میباشــد و لیکــن در تعییــن کتــاب درســی اختیــار بــا اســاتید و بعضــاً گروههــای
آموزشــی میباشــد .البتــه بــا توجــه بــه بررســی تــوان دانشــگاهها در اســتفاده از مصوبــه شــورای
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عالــی برنامهریــزی در خصــوص واگــذاری پارهــای از اختیــارات شــورا بــه دانشــگاهها و بــا عنایــت
بــه آییننامــه واگــذاری اختیــارات برنامهریــزی درســی بــه دانشــگاهها ،در صورتیکــه گروههــای
آموزشــی خواســتار تغییــر ســرفصل دروس باشــند و دالیــل توجیهــی دال بــر آن داشــته باشــند و در
صــورت تأییــد هیــات ممیــزه آن دانشــگاه امــکان تغییــر ســرفصل دروس نیــز ممکــن میباشــد کــه
اظهــارات بــا یافتههــای ســؤال اول ایــن پژوهــش همســو اســت.
ســؤال دوم.آیــا فرآینــد ارزشــیابی از آموختههــای دانشــجومعلمان دانشــگاه فرهنگیــان (پردیسهــای
اســتان سیســتان و بلوچســتان) بــر اســاس اســناد باالدســتی مــورد بازنگــری قــرار گرفته اســت؟
در ایــن تحقیــق ،مطابــق بــا نظــر اســاتید ایــن دانشــگاه ،میــزان بازنگــری در فرآینــد ارزشــیابی از
آموختههــای دانشــجومعلمان بــه عنــوان یکــی از عناصــر برنامــه درســی دانشــگاه فرهنگیان(پردیسهــای
اســتان سیســتان و بلوچســتان) .در مقایســه بــا اســناد باالدســتی ،در حــد نامطلــوب ارزیابــی شــده
اســت .توانــا ( ،)1373اظهــار مــیدارد ،ارزشــيابي از آموختههــاي دانشــجومعلمان بيشــتر در ســطح
دانــش و فهميــدن طــرح ميشــود ،اينمــورد دربــاره شــيوههاي ارزشــيابي كــه در مراكــز تربيــت
معلــم ارائــه ميشــود ،نيــز صــادق اســت .کــه اظهــارات بــا یافتههــای ســؤال دوم ایــن پژوهــش
همســو اســت .معتمــدي ( ،)1373اظهــار م ـیدارد ،از عناصــر مهمــي كــه در كســب هــر چــه بيشــتر
مهــارت دانشــجويان در امــر ارزشــيابي مؤثــر خواهــد بــود ،نحــوه ارزشــيابي مدرســان اســت .درحالــي
كــه نتايــج تحقيــق حاكــي از آن اســت كــه بيــش از  98درصــد از ســؤاالت مدرســان در ســطح دانــش
و فهميــدن قــرار داشــته اســت ،کــه اظهــارات بــا یافتههــای ســؤال دوم ایــن پژوهــش همســو اســت.
مؤمنــی مهموئــی( ،)1388در پژوهشــی تحــت عنــوان «ارزشــیابی برنامــه درســی در آمــوزش عالــی»
بــه نتایجــی کــه همســو بــا یافتههــای ایــن پژوهــش اســت ،دســت یافــت .بــه طــور کلــی صرفنظــر از
مرحلــه آمــوزش ،از پیــش دبســتانی تــا آمــوزش عالــی ،انتخــاب روشــهای ارزشــیابی منــوط بــه توجــه
بــه ســه شــرط عمــده یعنــی :مناســب بــودن ،عملــی و کارا بــودن ،بــه کارگیــری اندازهگیریهــای
چندگانــه(در مــورد اهــداف بســیار مهــم) اســت .اگــر چــه ســه شــرط یــا ســه اصــل اهمیــت دارنــد ولــی
ن صــورت اطالعــات
شــرط مناســب بــودن در اولویــت و از همــه مهمتــر میباشــد ،چــرا کــه در غیــر ایـ 
نامربــوط و گمــراه کننــدهای ارائــه خواهــد شــد .در رعایــت اصــل مناســب بــودن شــیوهها یــا روشهــای
ارزشــیابی در آموزشــعالی بایــد بــه چنــد عامــل توجــه نمــود:
 .1رابطــه روشهــای ارزشــیابی بــا اهــداف تعییــن شــده در ســطوح متعــددی قــرار میگیرنــد:
اهــداف کلــی یــا عمومــی همچــون پــرورش تفکــر انتقــادی ،حــل مســئله ،روحیــه کارگروهــی ،خــود
اعتمــادی ،اهــداف خــاص مراحــل تحصیلــی (کارشناســی ،کارشناسیارشــد و دکتــری) ،اهــداف خــاص
رشــتههای تحصیلــی و در نهایــت اهــداف ویــژه هــر درس اســت .طبیعت ـاً تحقــق چنیــن ویژگیهایــی
مســتلزم محتــوا و روشـهای آموزشــی و همچنیــن روشــهای ارزشــیابی مناســب اســت و از طــرف دیگــر
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بررســی تحقــق یــا عــدم تحقــق آنهــا و شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف برنامــه و یادگیرنــدگان نیــز
مســتلزم اســتفاده از روشهــای ارزشــیابی مناســب و کارآ در آمــوزش عالــی اســت .چــرا کــه بــه نظــر
میرســد ،اهــداف متــداول و جــاری ارزشــیابی در آموزشــعالی و بالطبــع ،روشهــای ارزشــیابی آن،
بیشــتر در راســتای تعییــن نمــره و رتبــه و مجــوز عبــور دانشــجو و کمتــر در جهــت کمــک بــه بهبــود
یادگیــری و ایجــاد انگیــزه و تمایــل بــه یادگیــری مــداوم و ایجــاد مســئولیت یادگیــری در دانشــجویان
قــرار مــی گیــرد.

 .2مناســب بــودن روشهــای ارزشــیابی در ارتبــاط بــا شــرایط دانشــجویان نیــز از ســایر الزامــات
مناســب بــودن شــیوههای ارزشــیابی اســت ،کــه بــا توجــه بــه وجــود ســبکهای یادگیــری متفــاوت،
یادگیــری در افــراد و ســایر شــرایط فــردی آنــان (از حیــث معلولیتهــای جســمانی و حتــی برخــی
ویژگیهــای عاطفی–روانــی) امــری منطقــی اســت کــه البتــه تحقــق بخشــیدن بــه آن بــا توجــه بــه
شــرایط کنونــی مؤسســات آمــوزش عالــی(از یــک ســو افزایــش تقاضــا و از ســوی دیگــر کمبــود امکانــات
مالــی و غیــر مالــی) ،بــا مشــکالت عدیدهــای روبــرو اســت.

 .3بــا توجــه بــه واقعیــت فوقالذکــر در رابطــه بــا شــرایط کنونــی مؤسســات آمــوزش عالــی و
محــدود بــودن دامنــه یــا حــوزه امکانــات آنــان ،توجــه بــه مناســبت بیــن روشــهای ارزشــیابی و حــوزه
امکانــات (وقــت و هزینــه) نیــز امــری ضــروری اســت کــه البتــه نبایســتی شــرط اول ،یعنــی تناســب بــا
اهــداف را تحتالشــعاع خــود قــرار دهــد .ایــن مقولــه همــان شــرط عملــی بــودن و کارآ بــودن تلقــی
میگــردد.
در پژوهــش حاضــر میــزان بازنگــری در عنصــر چگونگــی مشــارکت اســاتید در تولیــد برنامــه درســی
از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد باالدســتی در حــد نســبتاً مطلــوب ارزیابــی
شــده اســت .اســاتید نگاههــای متفاوتــی نســبت بــه ماهیــت برنامــه درســی و بــه تبــع آن حــوزه
اختیــارات و عمــل در تولیــد برنامــه درســی پیــدا کردهانــد .آنهــا ســه نــگاه و تلقــی نســبت بــه برنامــه
درســی پیــدا کردهانــد کــه عبارتنــد از :برنامــه درســی بــه عنــوان ســند ،برنامــه درســی بــه عنــوان
نقشــه و برنامــه درســی بــه عنــوان فرآینــد.
در نــگاه بــه برنامــه درســی بــه عنــوان ســند ،وظیفــه اســتاد فقــط اجــرای برنامــه درســی قصــد
شــده و رســمی اســت ،بدیــن لحــاظ کــه اســتاد بــه عنــوان مجــری برنامــه درســی تدویــن شــده
و ارجــاع داده شــده تلقــی میگــردد ،محــدوده صالحیتهــای حرفــهای اســتاد شــامل توانمنــدی
در چهــار عنصــر روشهــای تدریــس ،روشهــای ارزشــیابی ،زمــان و فضــای آموزشــی اســت .در ایــن
نــگاه مســئولیت تدویــن برنامهدرســی بــه عنــوان یــک ســند در حــوزه صالحیــت متخصصــان حــوزه
مطالعــات برنامهدرســی اســت .و ســپس بــرای اجــرا بــه پردیسهــا و مراکــز آمــوزش عالــی ارجــاع داده
میشــوند و در حــال حاضــر هــم بــه همیــن ســبک در دانشــگاه فرهنگیــان صــورت میگیــرد و اســاتید
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در طراحــی و تدویــن ایــن برنامــه نقشــی ندارنــد .در نــگاه برنامــه درســی بــه عنــوان نقشــه و راهنمــای
عمــل ،یافتههــا قائــل بــه یــک فرآیندسلســله مراتبــی اســت کــه برنامــه درســی بــه عنــوان طــرح و
نقشــه عمــل در دو مرحلــه کالن ملــی و خــرد کالس درس بایــد انجــام شــود .در ســطح کالن ملــی،
برنامــه درســی در قالــب سیاســتگذاریها ،آرمانهــا و نیازهــای کالن آموزشــی و پرورشــی ،آمــوزش
عالــی طرحریــزی میشــوند .حضــور و مشــارکت اســاتید در ایــن مرحلــه یــک حضــور داوطلبانــه و
انتخابــی اســت .در ســطح تدویــن برنامهدرســی کــه درســطح خــرد کالس درس اســت ،مشــارکت
اســاتید یــک امــر الزامــی اســت .اســاتید در انتخــاب و تعریــف همــه عناصــر برنامــه درســی نقــش دارنــد.
مشــارکت اســاتید در تدویــن برنامــه درســی موجــب غنــای علمــی و آموزشــی برنامــه درســی میشــود.
خاســتگاه رســالت اســتاد نــگاه کالن و تحلیلــی بــه ســاختار جامعــه ملــی ایــدال اســت .دانشــگاه یــک
مؤسســه علمــی ،اجتماعــی و سیاســی مؤثــر بــر تصمیمــات کالن ملــی اســت .حــدود و ثغــور برنامــه
درســی دانشــگاه فرهنگیــان را رســالت ایــن دانشــگاه بــر اســاس اســناد باالدســتی تعییــن میکنــد.
پــس رشــد همــه جانبــه دانشــجومعلمان در حــوزه برنامــه درســی قــرار میگیــرد .برنامــه درســی بــه
عنــوان نقشــه و راهنمــای عمــل در دو ســطح کالن ملــی و خــرد تدویــن میشــوند.
در نــگاه برنامــه درســی بهعنــوان فرآینــد بــه دو نــگاه فرآینــد عملــی و انســانگرایانه تفکیــک
میشــود .در تلقــی برنامهدرســی بهعنــوان فرآینــد عمــل ،اســتاد برنامهریــز درســی تلقــی میگــردد
کــه فرآینــد تدریــس را تدبیــر میکنــد و بــر چگونگــی اجــرای اثربخــش آن تصمیمــات متناســب بــا
واقعــه اتخــاذ میکنــد .موضــوع تدریــس بــا فردیــت اســتاد و دانشــجو ارتبــاط درونــی برقــرار میکنــد
و او را قــادر میســازد کــه توانایــی تصمیــم گیــری در انتخــاب ،ســازماندهی ،اجــرا ،ارزشــیابی ،بازخــورد،
اصــاح و اســتمرار عمــل داشــته باشــد .در تمــام مراحــل شــرایط منحصــر بــه فــرد و نوظهــور اســت.
تدریــس بایــد بــه عنــوان یــک فرآیندگفتمانــی بیــن اســتاد و دانشــجو عمــل کنــد و هــر لحظــه هویــت
جدیــدی را شــکل دهــد .ارتبــاط و شــبکه گفتمانــی ایجــاد شــده بین اســتاد و دانشــجو ،دانشــجومعلمان
بــا یکدیگــر ،دانــش و قابلیتهــا را بایــد شــکل دهنــد ،ایــن همــان دســتاورد تدریــس اســت .در اینجــا
اســتاد یــک تصمیــم گیرنــده فکــور اســت .صاحــب امتیــاز و اختیــار اســت .تدبیــر تدریــس را از نقطــه
شــروع تــا پایــان بــر عهــده میگیــرد .سرنوشــت تدریــس و پیامدهــای آن را هنرمندانــه تجســم میکنــد.
مبنــای اتخــاذ تدابیــر و اجــرای آن تفســیری اســت کــه از واقعیتهــای بیرونــی دارد .یافتههــای نیــاز
ســنجی ،آگاهــی از سیاســتها و خطمشــیها ،آرمانهــای کالن دانشــگاه فرهنگیــان و پیامدهــا یــا
اســتانداردهای برنامــه درســی ،مصداقهــای واقعــی بیرونــی اســت کــه اســتاد در تولیــد برنامــه درســی
بــه آن توجــه میکنــد .در نــگاه انســانگرایانه ،تأکیــد بــر نــگاه انســانی نســبت بــه دانشــجومعلمان و
احتــرام بــه ارزشهــای انســانی آنهــا دارد .برنامهدرســی محــدود بــه تربیــت عقالنــی نمیشــود .ابعــاد
جســمی ،ذهنــی ،عاطفــی و اخالقــی دانشــجومعلمان نیــز بایــد مدنظــر قــرار گیــرد کــه ایــن مهــم در
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برنامــه درســی ،نســبتاً از مطلوبیــت الزم برخــوردار اســت .برنامههــای درســی تربیــت معلــم بایــد،
ضمــن تأکیــد بــر خــود ارزیابــی توســط دانشــجومعلمان ،ســنجش فرآینــد تأمــل را در موقعیتهــای
عملــی مــورد توجــه ویــژه قــرار دهــد .در پژوهــش حاضــر میــزان بازنگــری در عنصــر فرآینــد ارزشــیابی
از آموختههــای دانشــجومعلمان از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد باالدســتی
در حــد نامطلــوب ارزیابــی شــده اســت .در واقــع ،اســاتید ایــن دانشــگاه بایــد دقــت کننــد تــا برنامــه
درســی ،محتــوا و هدفهــای امتحانــات را مشــخص کنــد نــه برعکــس .ایــن درســت نیســت کــه اســاتید
اجــازه دهنــد آنچــه دانشــجومعلمان بایــد فراگیرنــد ،بــه وســیله امتحانــات تعییــن شــود .چــون از
مطلوبیــت برنامــه میکاهــد .آنهــا بایــد بــر ایجــاد ســاز و کار عادالنــه و اســتفاده از ارزشــیابی مســتمر
ماننــد :مجموعــه کار ،نوشــتن مقالــه ،کوئیــز و ارائــه ســمینار و همچنیــن اســتفاده از ارزشــیابی بــا هــدف
بازخــورد گرفتــن از دانشــجویان در رابطــه بــا نقــاط قــوت و ضعــف شــیوه تدریــس خــود اقــدام نماینــد.
اســتفاده از شــیوههای جدیــد ارزشــیابی مثــل :ارزشــیابی الکترونیکــی از آموختههــای دانشــجومعلمان
در ایــن دانشــگاه صــورت نمیگیــرد .در مقایســه نظــام ارزشــیابی تربیــت معلــم قدیــم بــا حــال حاضــر
دانشــگاه فرهنگیــان ،نظــام ارزشــیابی قبلــی غالبـاً کتبــی و بــه شــیوه ســنتی بــود ،امــا در حــال حاضــر
هــم تقریبـاً شــبیه بــه قبــل اســت و تــا حــدودی بهبــود یافتــه اســت ،ابعــاد عملــی ،کالســی ،پژوهشــی
و  ...تــا حــدی جایــگاه نیــاز خــود را پیــدا کــرده اســت ،در حــال حاضــر هــم در پایــان هــر تــرم بــه طــور
ســنتی همــه دانشــجومعلمان در تاریــخ و ســاعت معیــن بــا تدابیــر امنیتــی خــاص در جلسـهی امتحــان
حضــور مییابنــد و بــه تعــدادی ســؤال پاســخ میدهنــد و مــدت انقضــای مطالــب در حافظــه آنهــا
فقــط تــا پایــان وقــت آزمــون درس اســت و پــس از آن تمــام آموختههــا فرامــوش میشــود و اهــداف
یادگیــری ،مهارتهــای تفکــر و رشــد شــخصیت آنهــا مــورد ســنجش قــرار نمیگیــرد کــه الزم اســت
دانشــگاه فرهنگیــان در جهــت رفــع آن اقدامــات عملــی بیشــتری را از خــود نشــان دهــد.
لــذا پیشــنهاد میگــردد دانشــگاه فرهنگیــان بایــد در افــق چشــمانداز ،مؤسســهای باشــد در
گســتره ملــی ،بــا هویتــی تخصصگــرا و حرفـهای؛ معطــوف بــه تربیــت و توانمندســازی منابــع انســانی و
منطبــق بــر داللتهــای ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و اساســنامه دانشــگاه کــه بــا اســتفاده
از همــه ظرفیتهــای محلــی ،ملــی ،منطقــهای و بینالمللــی؛ در جهــت دســتیابی بــه ویژگیهــای
زیــر گام بــر دارد:
 .1تبدیل شدن به کانون قابل قبولی از حیات طیبه فردی و اجتماعی.
 .2برخــوردار شــدن از هیــأت علمــی ،کارشناســان ،کارکنــان و مدیــران مؤمــن ،عالــم ،عامــل،
صالــح ،تعالــی جــو و تحــول آفریــن.
.3
.4
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کسب توانمندی الزم در زمینه جذب استعدادهای برتر در عرصه معلمی.
ایجــاد شــکوفایی و رشــد خالقیــت در توســعه شــیوههای نویــن آموزشــی بــر بســتر فنــاوری

ارزشیابی عناصر برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان براساس اسناد باالدستی :مطالعه موردی پردیسهای استان سیستان و بلوچستان

اطالعــات و توانمنــد در کاربســت فناوریهــای نویــن و سیســتمهای هوشــمند.

.5
.6
معلــم.
.7

ایجاد تعامل سازنده با جامعه ،دانشگاههای کشور و جهان.
پیشــروی در پژوهــش ،آمــوزش ،تولیــد و کاربســت و ترویــج علــم نافــع در عرصــه تربیــت
پایبندی به معیارهای کیفی در توسعه کمی بویژه در میزان پذیرش دانشجو معلم.
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