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چكیده:
ــی  ــه درس ــیابی برنام ــر ارزش ــش حاض ــدف از پژوه ه
ــاس  ــر اس ــتان ب ــتان و بلوچس ــان سیس ــگاه فرهنگی دانش
اســناد بــاال دســتی بــوده اســت. روش پژوهــش، ارزشــیابی 
ــا اســتفاده از الگــوی )CIPP( اســت و جامعــه آمــاری  ب
ــاغل را در  ــاتید موظــف و غیرموظــف ش ــر از اس 100 نف
پردیس هــای دانشــگاه فرهنگیــان  در ســال تحصیلــی 94-
ــا روش  ــری ب ــه 80 نف ــک نمون ــه ی ــرد ک ــی گی 93 دربرم
ــا  از  ــع آوری داده ه ــد. جم ــاده انتخــاب گردی ــی س تصادف
طریــق پرسشــنامه محقــق ســاخته صــورت گرفتــه اســت 
کــه پایایــی آن بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرانبــاخ برای 
عنصــر مشــارکت اســاتید در تولیــد برنامــه  درســی )0/87( 
دانشــجومعلمان  آموخته هــای  از  ارزشــیابی  فرآینــد  و 
)0/84( بــه دســت آمــد. تجزیــه  و  تحلیــل داده هــا و 
ــری  ــزان بازنگ ــان داد : می ــی دو نش ــتنباطی خ ــون اس آزم
در عنصــر مشــارکت اســاتید در تولیــد برنامــه  درســی در 
ــی  ــوب ارزیاب ــاال دســتی نســبتًا مطل ــناد ب ــا اس مقایســه ب
شــده اســت. یافته هــا همچنــان نشــان داد کــه بــر اســاس 
ارزیابــی مشــارکت کننــدگان در تحقیــق ، فرآیندارزشــیابی 
از آموخته هــای دانشــجومعلمان در مقایســه بــا اســناد 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــد. بنابرای ــوب می باش ــتی نامطل باال دس
ــان  ــاز اســت کــه دانشــگاه فرهنگی یافته هــای پژوهــش نی
ــرورش و  ــوزش و پ ــن آم ــه اســتناد ســند تحــول بنیادی ب
ــیابی از  ــد ارزش ــه فرآین ــگاه در زمین ــن دانش ــنامه ای اساس
ــتری  ــی بیش ــات عمل ــجومعلمان، اقدام ــای دانش آموخته ه

از خــود نشــان دهــد.

کلیــد واژه هــا: ارزشــیابی برنامــه  درســی، دانشــگاه 
.CIPPــاال دســتی، الگــوی ارزشــیابی ــان، اســناد ب فرهنگی

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.

Keywords: CIPP model of evaluation, curriculum 
evaluation, Farhangian University, high level 
documents
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مقدمه �
امــروزه، وظیفــه و مســئولیت بــزرگ دانشــگاه فرهنگیــان تربیــت فــارغ التحصیالنــي اســت کــه بــا درك 
ــا  ــي ب ــش متحــول کنون ــی و کســب آگاهــي از دان ــي شــدن آمــوزش در دهکــده جهان عمیــق از جهان
ــي کــه ارزشــیابي  ــد. در حال ــه جامعــه کمــك نمای ــف ب ــه برنامه هــاي آموزشــي در پایه هــاي مختل ارائ
ــی در فعالیت هــای  ــق اســت. اســتفاده از ارزیاب ــي عمی ــوزش و زمینه ســاز تحول جــزء جــدا نشــدني آم
ــی آموزشــی  ــه کار گرفتــن ارزیاب ــدازه خــود فعالیت هــای آموزشــی قدمــت دارد؛ امــا ب ــه ان آموزشــی ب
بــه عنــوان بازخــوردی جهــت بهبــودی فعالیت هــای آموزشــی امــری نســبتاً جدیــد اســت . )بــازرگان، 
2008( در نظــام آمــوزش عالــی از ارزیابــی آموزشــی می تــوان بــرای انتخــاب دانشــجو، هیــأت علمــی، 
ــر  ــن ب ــرد. همچنی ــتفاده ک ــی اس ــام آموزش ــایر درون داده ای نظ ــی س ــور کل ــه ط ــی و ب ــه درس برنام
چگونگــی اجــرای فرآینــد نظــارت نمــوده، ســرانجام بــا اســتفاده از ارزیابــی بــرون داد و پیامدهــا، نظــام 
را در جهــت مطلــوب هدایــت کــرد. جایــگاه واالي دانشــگاه فرهنگیــان در فرآینــد توســعه ملــي و توجــه 
ــرآن داشــته  ــن آموزش هــا، پژوهشــگر را ب ــع انســاني از طریــق گســترش ای ــر ســرمایه گذاري در مناب ب
اســت تــا بــه ارزشــیابي برنامــه درســي دانشــگاه فرهنگیــان بــر اســاس بنــد 11 ســند تحــول بنیادیــن 
ــت  ــي تربی ــه درس ــر برنام ــم ب ــول حاک ــم اص ــت ها و بازتنظی ــي سیاس ــرورش» بازمهندس ــوزش و پ آم
ــه  ــن دانشــگاه ارائ ــاء ســطح آموزشــی ای ــود و ارتق ــتاي بهب ــه و پیشــنهادهایي را در راس معلم«پرداخت
ــزان  ــه برنامه ری ــده ب ــك کنن ــتا و کم ــن راس ــدي در ای ــاي بع ــاز فعالیت ه ــر زمینه س ــن ام ــد. ای نمای

ــد.  ــگاه مي باش ــن دانش ــر در ای ــاي دقیقت ــم برنامه ه ــت تنظی جه
از عوامــل مؤثــر در توســعه نظامنــد آمــوزش عالــي و بهبــود کیفیــت آن، برنامــه درســي اســت. نقــش 
ــا  ــعه صالحیت ه ــت توس ــت جه ــي اس ــم آوردن تجربیات ــي، فراه ــوزش عال ــي در آم ــزي درس برنامه ری
ــراي آن هــا راه حــل پیــدا  ــا بتواننــد مســائل را تشــخیص داده و ب و مهارت هــاي الزم در دانشــجویان ت
کننــد. بازنگــري برنامه هــاي درســي، ســاز و کاري اســت کــه اصــالح مــداوم روشــها را در آمــوزش عالــي 

ــر انجــام مي گیــرد: تضمیــن مي کنــد. تعییــن ارزش برنامــه حــول محورهــاي زی
آیــا برنامــه درســي مقصــودي را کــه بــه خاطــر آن الگوپــردازي شــده اســت، بــرآورده   .1

ــد؟ ــن مقاصــد روایــي دارن ــا ای مي ســازد؟ آی
ــراي گــروه معینــي از فراگیــران ـ کــه برایشــان مــورد اســتفاده  ــا برنامــه درســي ب آی  .2

ــرار گرفتــه ـ مناســب اســت؟ ق
آیــا مدل هــاي آموزشــي انتخــاب شــده بــه هدفهــاي مــورد جســتجو بهتریــن انتخــاب   .3

اســت؟ )خــوي نــژاد، 1377(.
پایــان  تــا  ابتــدا  از  کــه  اســت  مســتمر  و  مــداوم  فرآینــدي  برنامه درســي  از  ارزشــیابي 
برنامــه درســي، صاحبنظــران  انجــام مي پذیــرد. در فرآینــد شــکل گیري مفهــوم  برنامه درســي 
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تربیتــي جهــت تبییــن برنامــه درســي، عناصــر و مؤلفه هــاي آن را مــورد توجــه قــرار داده انــد. 
 )تایلــر1، 1949( برنامــه درســي را تعییــن هــدف، محتــوا، روش و ارزشــیابي مي داننــد. )زایــس2

، 1976، به نقل از مهدی زاده، شفیعی، 1388( 
تبییــن برنامــه درســي بــه عناصــر، هــدف، محتــوا، فعالیت هــاي یادگیــري و روش هــاي ارزشــیابي 
ــا معیارهــا اســت )ســینك3 ــه معنــاي انطبــاق و تناســب ویژگي هــا ب  اشــاره دارد. همچنیــن کیفیــت ب

ــي  ــار علم ــگان، آث ــاي دانش آموخت ــه ویژگي ه ــه »مجموع ــگاهي ب ــام دانش ــت در نظ ، 1985(. کیفی
ــه وســیله اعضــا دانشــگاه کــه توانایــي نظــام را در  منتشــر شــده و خدمــات تخصصــي عرضــه شــده ب
بــرآوردن خواســته هاي بیــان شــده، یــا اشــاره شــده، نمایــان کنــد« ، اشــاره مي کنــد )بــازرگان،1376(. 
ــت  ــه وضعی ــادي ب ــزان زی ــه می ــه ب ــت ک ــدي اس ــد بع ــي چن ــي مفهوم ــوزش عال ــت در آم ــذا کیفی ل
ــدن4 ــتگي دارد)رامس ــگاهي بس ــته دانش ــتانداردهاي رش ــرایط و اس ــا ش ــگاهي ب ــام دانش ــي نظ  محیط

 .)1998 ،
برنامه ریــزي درســي بــه مجموعه فهرســت موضوعاتي که بایســتي مــورد مطالعه قرار گیــرد، به مطالب 
ارائــه شــده از ســوي معلــم و یــا شــیوه ارائــه مطالــب محدود نمي شــود، بلکــه همــه تجربیــات برنامه ریزي 
 شــده اي اســت کــه بــه منظــور دســت یابي بــه اهــداف یادگیــري فراگیــر، بــه او ارائــه مي شــود )ایبــل5

، 2005(. برنامــه درســي بایســتي مدرســین دانشــجو معلمــان را ترغیــب کنــد تــا در زمینــه 
ــرار  ــاط برق ــا متخصصــان ارتب ــرده و ب ــاي بحــث شــرکت ک ــد؛ در گروه ه ــس خــود پژوهــش کنن تدری
ــز6 ــد )منگ ــرار کنن ــد برق ــي پیون ــي و درون ــري بیرون ــاي یادگی ــن محیط ه ــد؛ در کالس درس بی  نماین

 .)1994،
ایــن  زندگــي  تجربیــات  و  هســتند  بزرگ ســالی  یادگیرنــدگان  معلمــان،  دانشــجو 
)گریفایــن7 اســت  آینــده  در  تدریسشــان  و  فعلــي  یادگیــري  بــراي  خوبــي  منبــع   فراگیــران 

، 1999(. اثربخشــي تدریــس دانشــگاهي در گــرو آگاهــي مدرســان و رهبــران آموزشــي از هدف هــا و 
ــدن، 1998(.  ــي است)رامس ــود آموزش ــئولیت پذیري و بهب ــي، مس ــس، ارزیاب ــاي تدری ــاختار، روش ه س
مدرســین دانشــجو معلمــان، بایســتي توجه داشــته باشــند که از منابــع اصلي اســتفاده کــرده، تجربیات و 
 متن هــاي علمــي را بــا یکدیگــر پیونــد دهند تــا فراگیران بــراي یادگیــري فعاالنــه درگیر شــوند )النبرگ8

ــي، راهنمــاي دانش آمــوزان در امــر  ، 2002(. خالصــه این کــه نقــش معلــم در هــر نظــام آموزش
ــم  ــد. معل ــان ده ــده نش ــه یادگیرن ــن را ب ــه آموخت ــا راه چگون ــد ت ــم مي کوش ــت. معل ــري اس یادگی
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3. Sink
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5. Abell
6. Menges
7. Griffin
8. Lunenberg
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ــاي  ــي آورد، توانایي ه ــت م ــن کار به دس ــه در حی ــتمري ک ــات مس ــات و تجربی ــدد مطالع ــه م ــد ب بای
ــدره1 ــا نماید)کال ــود را ایف ــي خ ــش تخصص ــته اي نق ــو شایس ــه نح ــد ب ــا بتوان ــد ت ــب کن  الزم را کس

، 1981، بــه نقــل از مهــدی زاده، شــفیعی، 1388(. بنابرایــن، ارزشــیابی از برنامــه درســی بایــد 
جهت گیــری صریــح ارزشــی داشــته باشــد و طراحــی آن بــا هــدف کمــك بــه ارتقــای علمــی و بهبــود 
ــر  ــه تغیی ــرد و نخســتین گام پــس از ایجــاد هــر گون ــق خــود ارزشــیابی صــورت پذی برنامه هــا از طری
ــرای گرفتــن بازخــورد مناســب و اصــالح نواقــص  ــد ب ــد یــك دانشــگاه، بای در ســاختار و اهــداف جدی
ــده،  ــد طراحــی گردی ــن ســاختار جدی ــر اســاس آن، ای ــه ب ــی ک ــد پاســخ گوی معیارهای موجــود، بتوان
باشــد. بدیــن ترتیــب مســأله اساســی پژوهــش حاضــر ارزشــیابی برنامــه درســی دانشــگاه فرهنگیــان 
)پردیســهای اســتان سیســتان و بلوچســتان( بــر اســاس اســناد بــاال دســتی، می باشــد. بررســي تاریخچــه 
ارزشــیابي، مبیــن آن اســت کــه الگوهــاي متعــددي در تمامــي زمینه هــا بــه ویــژه ارزشــیابي آموزشــي،  
ــه  ــه کار گرفت ــوي CIPP ب ــاي ارزشــیابي، الگ ــن الگوه ــرده اســت. در پژوهــش حاضــر از بی ــور ک ظه
 شــده اســت کــه یکــي از اثرگذارتریــن الگوهــاي نظاممنــد اســت و در دهــه 1970 توســط اســتافلبم2

 در مرکــز مطالعــات ارزشــیابي دانشــگاه اوهایــو امریــکا طراحــي گردیــده اســت. ایــن الگــو در ارتبــاط 
ــیابي  ــي دارد و در آن ارزش ــاي تجرب ــا و طرح ه ــا، آزمون ه ــه در هدف ه ــه ریش ــت ک ــي اس ــا مفاهیم ب
عبــارت از»فرآینــد تعییــن کــردن، بهدســت آوردن و فراهــم ســاختن اطالعــات توصیفــي و قضایــي در 
مــورد ارزش و مطلوبیــت هدفهــا، طــرح، اجــرا و نتایــج؛ بــه منظــور هدایــت تصمیم گیــري، خدمــت بــه 
نیازهــاي پاســخ گویي و درك بیشــتر از پدیده هــاي مــورد بررســي« اســت. ویژگــي متمایــز کننــده ایــن 
ــن  ــت. ای ــه اس ــاد برنام ــل ایج ــه مراح ــي هم ــي و ارزیاب ــاي منطق ــه تصمیم گیري ه ــت ب ــو، خدم الگ
ــات و  ــوالت، مؤسس ــا، محص ــا، پروژه ه ــیابي برنامه ه ــت ارزش ــور هدای ــه منظ ــع ب ــي جام ــو چارچوب الگ
سیســتم ها اســت و از اینــرو 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 
ــه  ــق ک ــن تحقی ــای ای ــدی شــد. فرضیه ه ــای دانشــجومعلمان صورت بن ــیابی از آموخته ه ــد ارزش فرآین
بــه صــورت ســؤال مطــرح شــده اند، بــر گرفتــه از اســناد باالدســتی می باشــد و جهــت ارزشــیابی برنامــه 
درســی دانشــگاه فرهنگیــان نشــانگرهای مــورد نیــاز هــر یــك از عناصــر برنامــه درســی بــرای مقایســه 

بــا اســناد بــاال دســتی از متــن ســند اســتخراج شــده اســت.

1. Calderhed
2. stufflebeam

نمودارشماره1. الگوی مفهومی تحقیق
 

اجــراي درســت برنامــه درســي در همــه ســطوح آن از اهمیــت اساســي برخــوردار اســت؛ زیــرا برنامــه 
اجــرا نشــده هماننــد برنامــه تولیــد نشــده اســت و اجــراي ناکارآمــد، زمینــه را بــراي تولیــد و اجــراي 
برنامــه مشــابه در آینــده هــم غبــار آلــود مي کنــد. تهیــه برنامه هــاي خــوب بــدون پیشــبیني چگونگــي 
فراهــم آوردن زمینــه پذیــرش و اجــراي آن بیفایــده اســت. هرچنــد در اجــراي برنامــه درســي اشــخاص 
مختلفــي نقــش دارنــد، امــا گاهــي  اوقــات عنایــت اصلــي متوجــه اشــخاص باالدســت بــوده اســت. بــراي 
نمونــه هامپتــون1)1981( انتخــاب حیطــه تغییــر، کســب حمایــت مدیریــت، تشــکیل جلســات توجیهــي 
ــر  ــالوه ب ــا ع ــد. ام ــد مي دان ــه درســي جدی ــك برنام ــق ی ــراي دقی ــه طراحــي و اج و آموزشــي را الزم
حمایــت مدیریــت، تــوان ذي نفعــان و آمادگــي دســت اندرکاران نیــز حائــز اهمیــت اســت .)ایــران نــژاد 
ــده اند و  ــي ش ــران قربان ــط دیگ ــد توس ــاس مي کنن ــه احس ــرادي ک ــان گهر، 1379( اف ــزي و ساس پاری
تغییــر خــارج از کنتــرل آنهاســت، ممکــن اســت دســت بــه عمــل غیــر منطقــي بزنند.)تنگــي پیرونتــام2، 

 )2000
کاربــرد شــیوه مشــارکتي و غیــر متمرکــز ایجــاد تغییــر در برنامه هــاي درســي، مزایــاي متعــددي 
ــان  ــدرکاران و تشــریك مســاعي آن ــاي دســت ان ــه اســتفاده از توانایي ه ــوان ب ــه مي ت ــه از جمل دارد ک
اشــاره کــرد. یکــي از دالیــل عمــده شکســت اجــراي برنامه هــاي درســي جدیــد در نظام هــاي آموزشــي 
ــن گــروه  ــاال سرچشــمه مي گیــرد؛ و ای ــن اســت کــه پیشــنهاد تغییــر از صاحبــان اقتــدار ســطوح ب ای
ــد.  ــده مي گیرن ــر را نادی ــان تغیی ــد مجری ــات و عقای ــا، احساس ــه توانایي ه ــتند ک ــاني هس ــان کس هم

1. Hampton, D . R .
2. Tangipirontham, P .

مشارکت اساتید در تولید محتوا  برنامه درسی

شیوه ارزشیابی از آموخته ها
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اجــراي درســت برنامــه درســي در همــه ســطوح آن از اهمیــت اساســي برخــوردار اســت؛ زیــرا برنامــه 
اجــرا نشــده هماننــد برنامــه تولیــد نشــده اســت و اجــراي ناکارآمــد، زمینــه را بــراي تولیــد و اجــراي 
برنامــه مشــابه در آینــده هــم غبــار آلــود مي کنــد. تهیــه برنامه هــاي خــوب بــدون پیشــبیني چگونگــي 
فراهــم آوردن زمینــه پذیــرش و اجــراي آن بیفایــده اســت. هرچنــد در اجــراي برنامــه درســي اشــخاص 
مختلفــي نقــش دارنــد، امــا گاهــي  اوقــات عنایــت اصلــي متوجــه اشــخاص باالدســت بــوده اســت. بــراي 
نمونــه هامپتــون1)1981( انتخــاب حیطــه تغییــر، کســب حمایــت مدیریــت، تشــکیل جلســات توجیهــي 
ــر  ــالوه ب ــا ع ــد. ام ــد مي دان ــه درســي جدی ــك برنام ــق ی ــراي دقی ــه طراحــي و اج و آموزشــي را الزم
حمایــت مدیریــت، تــوان ذي نفعــان و آمادگــي دســت اندرکاران نیــز حائــز اهمیــت اســت .)ایــران نــژاد 
ــده اند و  ــي ش ــران قربان ــط دیگ ــد توس ــاس مي کنن ــه احس ــرادي ک ــان گهر، 1379( اف ــزي و ساس پاری
تغییــر خــارج از کنتــرل آنهاســت، ممکــن اســت دســت بــه عمــل غیــر منطقــي بزنند.)تنگــي پیرونتــام2، 

 )2000
کاربــرد شــیوه مشــارکتي و غیــر متمرکــز ایجــاد تغییــر در برنامه هــاي درســي، مزایــاي متعــددي 
ــان  ــدرکاران و تشــریك مســاعي آن ــاي دســت ان ــه اســتفاده از توانایي ه ــوان ب ــه مي ت ــه از جمل دارد ک
اشــاره کــرد. یکــي از دالیــل عمــده شکســت اجــراي برنامه هــاي درســي جدیــد در نظام هــاي آموزشــي 
ــن گــروه  ــاال سرچشــمه مي گیــرد؛ و ای ــن اســت کــه پیشــنهاد تغییــر از صاحبــان اقتــدار ســطوح ب ای
ــد.  ــده مي گیرن ــر را نادی ــان تغیی ــد مجری ــات و عقای ــا، احساس ــه توانایي ه ــتند ک ــاني هس ــان کس هم
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2. Tangipirontham, P .
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ــه  ــد، ب ــه جدی ــرش برنام ــه پذی ــت ب ــد: رغب ــي1)2000( میگوی ــکرکن، 1377(  ل ــه ش ــل، ترجم )میچ
ــز  ــه ي درســي بســتگي دارد. ریچاردســون2)1991( نی ــوآوري برنام ــه ن ــن نســبت ب ــاي معلمی نگرش ه
ــبي  ــوي مناس ــي پیش گ ــه درس ــوآوري برنام ــه ن ــن ب ــت معلمی ــاي مثب ــاید نگرش ه ــد است»ش معتق
بــراي یــك تغییــر و نــوآوري نباشــد، امــا مي توانــد در تعییــن موفقیــت و شکســت آن تعییــن کننــده 
ــه  ــن نکت ــر ای ــدد ب ــات متع ــراي برنامه درســي اســت. تحقیق ــه نخســت اج ــرش«، مرحل باشــد«. »پذی
ــه  ــت. ب ــه اس ــراي برنام ــي در اج ــل مهم ــه، عام ــه برنام ــت اندرکاران ب ــرش دس ــه نگ ــد ک ــد دارن تأکی
همیــن دلیــل فهــم نقطــه  نظــر آن هایــي کــه در اجــرا و تغییــر ســهیم هســتند، بســیار مهــم اســت. 
همچنیــن، اجــراي موفــق برنامــه نیازمند»دانــش معیــن و کافــي« کســب مهارت هــا و نگرشــهایي اســت 
کــه دســت  انــدرکاران بــه عنــوان عاملیــن تغییــر بایــد دارا باشــند. دســت انــدرکاران بایــد فهــم کلــي 
ــش، بینــش و خبرگــي، دســت  ــر و چگونگــي اجــراي اثربخــش آن داشــته باشــند. دان ــان تغیی از جری
انــدرکاران را قــادر و مشــتاق بــه اجــراي برنامــه مي کنــد و بــا دانســتن اینکــه چگونــه و چــرا تغییــرات 
ــد و  ــد آم ــود خواه ــه وج ــت ب ــرات، امنی ــرل تغیی ــي در کنت ــتن توانای ــا داش ــد و ب ــورت مي گیرن ص

ــان، 1368(  ــه دهق ــس3 ترجم ــرد. )نیکل ــر صــورت مي پذی ــا تغیی ــکاري ب هم
نظــام برنامه ریــزي درســي، چگونگــي تولیــد، عناصــر تشــکیل دهنــده، فرآینــد و ارزشــیابي 
برنامه ریــزي درســي را تعییــن مي کنــد. ارزشــیابي برنامــه درســي بــه فرآینــد تعییــن اهمیــت و ارزش 
برنامــه درســي اشــاره دارد. اهمیــت و ارزش برنامــه درســي در گــرو کیفیــت ابعــاد، متغیرهــا و مؤلفه هاي 
ــا  ــرا ی ــراي طراحــي، اج ــد ب ــزي درســي مي توان ــام برنامه ری ــیابي نظ ــده آن اســت. ارزش تشــکیل دهن
ــي باشــد؛ معــرف رویکردهــاي  ــا محل ــي ی ــد؛ خاســتگاه آن در ســطح مل ــه تأکیــد کن پیامدهــاي برنام
ــا  ــي ی ــي و عین ــاًل منطق ــیو ه هاي کام ــي از ش ــف متنوع ــوزش و از طی ــه آم ــع ب ــفي راج ــف فلس مختل
رویکردهــاي کامــاًل ذهنــي و تفســیري پیــروي کنــد . )شــونمیکر2010،4( ارزشــیابي نظــام برنامه ریــزي 
ــا  ــف ب ــران مختل ــت. صاحبنظ ــل آن اس ــوه تعام ــا و نح ــر و مؤلفه ه ــل عناص ــتلزم تحلی ــي، مس درس
تحلیــل متغیرهــاي دخیــل در ایــن نظــام، مؤلفه هــاي گوناگونــي را شناســایي کــرده و بــا ارائــه الگوهــاي 
متنــوع، بــه ایجــاد زبــان مشــترك بــراي بهره گیــري از نتایــج ارزشــیابي برنامــه درســي کمــك کرده انــد. 
ــد  ــزی آموزشــی دانشــگاه فرهنگیــان کــه بتوان ــه تغییــر در برنامه ری ــرای ایجــاد هرگون نخســتین گام ب
پاســخ گوی تحــوالت علمــی و اقتصــادی باشــد، ارزشــیابی کیفیــت برنامــه درســی اســت و بزرگ تریــن 
ــم پیــش از خدمــت اســت و  ــه درســی تربیــت معل ــا اجــزاء و اضــالع برنام ــن ســاختار ی ــش تعیی چال
ــع  ــه مواض ــن زمین ــاختن آن دارد. در ای ــی س ــت عملیات ــرا و کیفی ــد اج ــا فرآین ــتقیمی ب ــبت مس نس
ــه لحــاظ  ــراز میشــود کــه ایــن مواضــع در حــال حاضــر امــر تربیــت معلــم در ایــران را ب گوناگونــی اب
1.  Lee, J . C .
2.  Richardson, V .
3. Nekls
4. Shon mikr
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ــران  ــن وضعیــت خــاص ای ــه ای ــرده اســت ؛ البت ــا بحــران مواجــه ک ــع آن در عمــل ب ــه تب نظــری و ب
نیســت. بنــا بــه شــواهد موجــود در ســطح جهــان نیــز پژوهش هــای بــه عمــل آمــده، هنــوز نتوانســته اند 
ــا کــدام ســاختار از اثربخشــی  ــم و ب ــه روشــنی نشــان دهنــد کــه کــدام برنامــه درســی تربیــت معل ب
ــیل  ــه کالس درس گس ــری را ب ــر و موفقت ــان توانمندت ــد معلم ــت و می توان ــوردار اس ــتری برخ بیش
نماید)مهرمحمــدی، 1392(. ایــن پژوهــش در صــدد ایــن اســت کــه بــراي همــگام شــدن بــا تحــوالت 
موجــود جهانــي و تغییــرات ایجــاد شــده در ســاختار تربیــت معلــم )قدیــم( و تبدیــل شــدن بــه دانشــگاه 
ــه تربیــت معلــم فکــور پاســخ دهــد و میــزان  ــا تبدیــل شــدن ب ــه انتظــارات در ارتبــاط ب فرهنگیــان ب
دســت یابي بــه اهــداف برنامــه درســي دانشــگاه فرهنگیان)پردیســهای اســتان سیســتان و بلوچســتان(. 

بــر اســاس اســناد بــاال دســتي: 
ــت ها و  ــي سیاس ــکار11- بازمهندس ــرورش: راه ــوزش و پ ــن آم ــول بنیادي ــند تح س  .1
ــطح  ــاق س ــر کارورزي و انطب ــد ب ــا تأکی ــم ب ــت معل ــي تربی ــه درس ــر برنام ــم ب ــول حاک ــم اص بازتنظی
ــه درســي در  ــوي برنام ــات الگ ــا مقتضی ــي ب ــي و جهان ــان در ســطح مل ــه اي معلم شایســتگیهاي حرف
ــت و  ــیوه هاي جــذب، تربی ــاي ش ــراي ارتق ــت و طراحــي سیاســت هاي مناســب ب ــم و تربی ــام تعلی نظ

ــرورش. ــوزش و پ ــان در آم ــت معلم نگهداش
اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان: بــرای تأمیــن، تربیــت و توانمندســازی منابــع انســانی   .2
وزارت آمــوزش و پــرورش، پیشــرو در آمــوزش، پژوهــش، تولیــد و ترویــج علــم نافــع مــورد نیــاز آمــوزش 
و پــرورش، ســرآمد در آمــوزش و شایســتگی های حرفــه ای و تخصصــی تربیت محــور، توانمنــد در 
ــای  ــر معیاره ــی ب ــا، مبتن ــام مأموریت ه ــی در انج ــی و تربیت ــن آموزش ــای نوی ــری از فنآوری ه بهره گی
ــت  ــرای شــکوفایی فطــرت، اســتعدادها و شــکل گیری هوی ــد در زمینه ســازی ب نظــام اســالمی، توانمن
ــن،  ــران مؤم ــأت علمــی و مدی ــی دانشــجومعلمان، برخــوردار از هی ــی، انقالب یك پارچــه اســالمی، ایران
آراســته بــه فضائــل اخــالق اســالمی، عامــل بــه عمــل صالــح، تعالیجــو و تحــول آفریــن، باورمنــد بــه 
جامعــه عــدل جهانی)جامعــه مهــدوی(. بــا توجــه بــه ایــن کــه در ایــن زمینــه پژوهــش خاصــي صــورت 
ــردازد و  ــي بپ ــه ارزیاب ــیابي ســیپ (CIPP) ب ــوي ارزش ــر اســاس الگ ــق در نظــر دارد ب ــه، محق نگرفت
ــه می دهــد. نتایــج ایــن تحقیــق  پــس از بررســي، راهکارهایــي در جهــت بهبــود وضعیــت موجــود ارائ
ــل  ــی قاب ــوزش عال ــز آم ــایر مراک ــان و س ــگاه فرهنگی ــان دانش ــزان، کارشناس ــران، برنامه ری ــرای مدی ب
اســتفاده خواهــد بــود و آن هــا می تواننــد بــر اســاس ایــن تحقیــق بازخــورد مناســب در زمینــه میــزان 
ــه رفــع  ــاال دســتی را دریافــت نماینــد و ب ــه اســناد ب ــا توجــه ب ــه اهــداف برنامه درســی ب دســت یابی ب

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: 

ــتان و  ــتان سیس ــهای اس ــان )پردیس ــگاه فرهنگی ــاتید دانش ــارکت اس ــی مش چگونگ  .1
ــتی.  ــناد باالدس ــاس اس ــر اس ــی ب ــه درس ــد برنام ــتان( در تولی بلوچس

فرآینــد ارزشــیابی از آموخته هــای دانشــجومعلمان دانشــگاه فرهنگیــان ) پردیس هــای   .2
اســتان سیســتان و بلوچســتان(  بــر اســاس اســناد بــاال دســتی. 

میزان انطباق عناصر برنامه درسی با اسناد باالدستی هستند.  .3

سؤاالت  پژوهش  �
     1- آیــا چگونگــی مشــارکت اســاتید دانشــگاه فرهنگیان)پردیس هــای اســتان سیســتان و بلوچســتان( 

در تولیــد برنامه درســی بــر اســاس اســناد باالدســتی مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت؟ 
ــد ارزشــیابی از آموخته هــای دانشــجومعلمان دانشــگاه فرهنگیان)پردیســهای اســتان  ــا فرآین      2- آی

سیســتان و بلوچســتان( بــر اســاس اســناد بــاال دســتی مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت؟
     3- تحقــق کدامیــك از عناصــر برنامــه درســی دانشــگاه فرهنگیان)پردیس هــای اســتان سیســتان و 

بلوچســتان( بــر اســاس اســناد بــاال دســتی بیشــتر از ســایر عناصــر بــوده اســت؟

روش شناسی پژوهش �
ایــن تحقیــق از نظــر هــدف، کاربــردي محســوب مي شــود. از نظــر اجــرا روش پژوهــش بــر اســاس الگــوي 
ارزشــیابي ســیپ بــه شــمار مــي ر ود. جامعــه آمــاري ایــن تحقیــق شــامل  100 نفــر از اســاتید موظــف و 
ــی 94-93 اســت  ــن اســتان در ســال تحصیل ــان ای غیرموظــف شــاغل در پردیس هــاي دانشــگاه فرهنگی

کــه یــك نمونــه  80 نفــری بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند. 

جدول شماره 1: فراوانی نمونه براساس سطح تحصیلی

    درصد    تعدادسطح تحصیلی
     85      68فوق لیسانس

     15      12دکترا
   100      80کل



15

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

ــوق لیســانس  ــه پژوهــش، 68 نفــر ف ــه کــه جــدول یــك نشــان می دهــد از کل 80 نفــر نمون همانگون
)85 درصــد( و 12 نفــر دکتــری )15 درصــد( می باشــد. جهــت بررســی روایــی صــوری ابــزار پرسشــنامه 
محقق ســاخته، 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.
ــه دنبــال ارزشــیابی برنامــه درســي دانشــگاه  ــا انجــام نظرســنجي، ب در پژوهــش حاضــر، محقــق ب
ــراي  ــر اســاس اســناد باالدســتي اســت و ب فرهنگیــان )پردیس هــاي اســتان سیســتان و بلوچســتان( ب

جمــع آوري داده هــاي مــورد نیــاز ایــن تحقیــق از روش پرسشــنامه اســتفاده شــده اســت.
ــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــای پژوهــش از آمــار توصیفــی شــامل میانگیــن و انحــراف معیــار و  ب
همچنیــن جــداول توزیــع فراوانــی و محاســبه امتیــازات بــرای هــر نشــان گر و عنصــر اســتفاده گردیــد 

ــود:  ــل ب ــه شــرح ذی و نحــوه نمره گــذاری ب
امتیاز هر نشانگر = تعداد پاسخ دهندگان/ )امتیاز هر عبارت* فراوانی آن عبارت(  

امتیاز هر عنصر= تعداد کل نشان گرها / حاصل جمع امتیاز هر نشانگر = امتیاز کل هر عنصر
طیــف ســطح مطلوبیــت بــرای پاســخ های ســه گزینــه ای )فاصلــه بیــن عبــارت بــا کمتریــن امتیــاز 

)1( و عبــارت بــا باالتریــن امتیــاز )3( بــه ســه قســمت مســاوی تقســیم شــد(. 

جدول شماره 2 . طیف سطح مطلوبیت 

نامطلوبنسبتاً مطلوبمطلوب
32/331/671

در ادامــه بــا اســتفاده از آزمــون خیــدو تــك متغیــره بیــن ســه حالــت )مطلــوب، نســبتاً مطلــوب 
ــامل  ــتنباطی ش ــار اس ــن از آم ــت. همچنی ــام گرف ــه انج ــر مقایس ــر عنص ــوب( در ه و نامطل
آزمــون خیــدو تــك متغیــره )نیکویــی بــرازش( جهــت آزمــون معنــی داری تفــاوت فراوانــی هــر 
ــرای مقایســه بیــن  یــك از حالتهــای مــورد نظــر و همچنیــن آزمــون ناپارامتریــك فریدمــن ب

ــتفاده شــده اســت.  ــر عنصــر اس ــای ه میانگین ه

يافته های پژوهش �
پاسخ به سؤال اول  پژوهش �

آیــا چگونگــی مشــارکت اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان )پردیس هــای اســتان سیســتان و بلوچســتان( در 
تولیــد برنامه درســی بــر اســاس اســناد باالدســتی مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت؟ 
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جدول شماره3: توزیع فراوانی، امتیاز و وضعیت هریك از سؤاالت و کل عنصر مشارکت اساتید در تولید 
محتوا

نشانگرهاعنصر
فراوانی

وضعیتامتیاز
نسبتاً مطلوب3

مطلوب2
نامطلوب1

سی
 در

مه
رنا

د ب
ولی

ر ت
د د

اتی
 اس

ت
ارک

مش
ی 

ونگ
چگ

ــارکت در ــت مش ــاتید جه ــرك در اس ــاد تح  ایج
ــه درســی ــد برنام تولی

نسبتاً مطلوب1634301/82

ــی در ــائل محل ــت و مس ــه باف ــاتید ب ــه اس  توج
ــی ــزی درس برنامهری

نسبتاً مطلوب3630142/27

 میــزان رصــد تحــوالت علمــی و اداری آمــوزش و
پــرورش توســط اســاتید

نسبتاً مطلوب2638142/15

 همکاری دانشــجومعلمان و اســاتید جهــت انتخاب
درسی برنامه 

نسبتاً مطلوب2430222/02

دانــش، بــر  اســاتید  درســی  برنامــه   تأثیــر 
دانشــجو بینــش  و  پژوهندگــی 

نسبتاً مطلوب102/27 3238

تولیــد در  کارشناســان  و  اســاتید   مشــارکت 
الکترونیکــی محتــوای 

نسبتاً مطلوب1836261/90

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

ــاتید  ــاد تحــرك در اس ــق »ایج ــزان تحق ــد، می ــه نشــان می ده ــماره س ــدول ش ــه ج ــه ک همانگون
ــا اســناد  جهــت مشــارکت در تولیــد برنامه درســی«، از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه ب
باالدســتی دارای فراوانــی 16 مطلــوب و امتیــاز 1/82 اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب می باشــد. میــزان 
تحقــق »توجــه اســاتید بــه بافــت و مســائل محلــی در برنامه ریــزی درســی«، از نظــر اســاتید دانشــگاه 
فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد باالدســتی دارای فراوانــی 36 مطلــوب و امتیــاز 2/27 اســت و در حــد 
نســبتاً مطلــوب می باشــد. میــزان تحقــق »درصــد تحــوالت علمــی و اداری آمــوزش و پــرورش توســط 
ــی 26  ــتی دارای فراوان ــناد باالدس ــا اس ــه ب ــان در مقایس ــگاه فرهنگی ــاتید دانش ــر اس ــاتید«، از نظ اس
مطلــوب، امتیــاز 2/15 اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب می باشــد. میــزان تحقــق »همــکاری دانشــجو 
معلمــان و اســاتید جهــت انتخــاب برنامــه درســی«، از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا 
اســناد باالدســتی دارای فراوانــی 24 مطلــوب و امتیــاز 2/02 اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب می باشــد.  
میــزان تحقــق »تأثیــر برنامــه درســی اســاتید بــر دانــش، پژوهندگــی و بینــش دانشــجومعلمان«، از نظــر 
اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد باالدســتی دارای فراوانــی 32 مطلــوب و امتیــاز 2/27 
اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب می باشــد. میــزان تحقــق »مشــارکت اســاتید و کارشناســان در تولیــد 
ــناد باالدســتی دارای  ــا اس ــان در مقایســه ب ــاتید دانشــگاه فرهنگی ــر اس ــی«، از نظ ــوای الکترونیک محت
ــون  ــه از آزم ــد. در ادام ــوب می باش ــبتاً مطل ــد نس ــت و در ح ــاز 1/90 اس ــوب و امتی ــی 18 مطل فراوان
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خیــدو تــك متغیــره )نیکویــی بــرازش( جهــت آزمــون معنــی داری تفاوت هــای ســه حالــت )مطلــوب، 
نســبتاً مطلــوب و نامطلــوب( اســتفاده شــده اســت: 

جدول شماره4. جدول توافقی فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار سه حالت متغیر مشارکت 
اساتید در تولید محتوا

باقیماندهفراوانی مورد انتظارفراوانی مشاهده شدهحالتهای متغیر

1/7-2526/7مطلوب
3726/710/3نسبتاً مطلوب

8/7-1826/7نامطلوب
8080کل

جدول شماره 5. نتایج آزمون خیدو  جهت مقایسه حالتهای متغیر
معنی داریدرجه آزادیآماره خیدو

7/2020/032

همانگونــه کــه جــداول 4 و 5 نشــان میدهــد ، فراوانــی ســه حالــت متغیــر مــورد نظــر به طور معنــی داری 
ــا می باشــد.  ــوب بیشــتر از ســایر حالت ه ــت نســبتاً مطل ــاوت اســت )X 2=7/20 ، p>0/01( و حال متف
ــای  ــان )پردیس ه ــاتید دانشــگاه فرهنگی ــی مشــارکت اس ــری در عنصــر چگونگ ــزان بازنگ ــن می بنابرای
اســتان سیســتان و بلوچســتان( در تولیــد برنامه درســی از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه 

بــا اســناد بــاال دســتی در حــد نســبتاً مطلــوب اســت. 

پاسخ به سؤال دوم پژوهش �
ــتان  ــای اس ــان )پردیس ه ــگاه فرهنگی ــجومعلمان دانش ــای دانش ــیابی از آموخته ه ــد ارزش ــا فرآین آی

ــت؟ ــه اس ــرار گرفت ــری ق ــورد بازنگ ــتی م ــناد باالدس ــاس اس ــر اس ــتان( ب ــتان و بلوچس سیس
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جدول شماره6. توزیع فراوانی، امتیاز و وضعیت هر یك از سؤاالت و کل عنصر ارزشیابی از آموخته های 
دانشجومعلمان

نشانگرها)فرآیند(عنصر
فراوانی

وضعیتامتیاز
 نسبتاًمطلوب3

نامطلوب1مطلوب2

ان
علم

جوم
نش

 دا
ای

ه ه
خت

آمو
از 

ی 
یاب

زش
ار

ــتمر ــیابی مس ــه در ارزش ــح و عادالن ــازوکار صحی  س
ــی ــد کار عمل نسبتاً مطلوب1640241/90مانن

ارزشــیابی شــیوه های  در  مشــارکت   میــزان 
آموخته هــا نسبتاً مطلوب1242261/82الکترونیکــی 

ــش ــر و دان ــای تفک ــنجش مهارت ه ــر س ــد ب  تأکی
ــجویان ــردی دانش نسبتاً مطلوب1638261/87کارب

 میــزان ســنجش رشــد شــخصیت، اعتمــاد بــه نفــس
نسبتاً مطلوب2432242/00و خودپنــداری دانشــجو

 ارزشــیابی از میــزان دســت یابی دانشــجومعلمان بــه
نسبتاً مطلوب3038122/22اهــداف یادگیــری

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

همانگونــه کــه جــدول6 نشــان 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 
ــارکت در  ــق »مش ــزان تحق ــد. می ــوب می باش ــبتاً مطل ــد نس ــت و در ح ــاز 1/90 اس ــوب، امتی 16 مطل
ــا  ــه ب ــان در مقایس ــگاه فرهنگی ــاتید دانش ــر اس ــا«، از نظ ــی آموخته ه ــیابی الکترونیک ــیوه های ارزش ش
اســناد باالدســتی دارای فراوانــی 12 مطلــوب و امتیــاز 1/82 اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب می باشــد. 
ــردی دانشــجومعلمان«، از نظــر  ــر ســنجش مهارت هــای تفکــر و دانــش کارب ــزان تحقــق »تأکیــد ب می
ــاز  ــوب و امتی ــی 16 مطل ــتی دارای فراوان ــناد باالدس ــا اس ــه ب ــان در مقایس ــگاه فرهنگی ــاتید دانش اس
ــزان تحقــق »ســنجش رشــد شــخصیت، اعتمــاد  ــوب می باشــد. می 1/87 اســت و در حــد نســبتاً مطل
ــناد  ــا اس ــه ب ــان در مقایس ــگاه فرهنگی ــاتید دانش ــر اس ــجومعلمان«، از نظ ــداری دانش ــس وخودپن بنف
باالدســتی دارای فراوانــی 24 مطلــوب و امتیــاز 2/00 اســت و در حــد نســبتاً مطلــوب می باشــد. میــزان 
تحقــق »ارزشــیابی از میــزان دســتیابی دانشــجومعلمان بــه اهــداف یادگیــری«، از نظــر اســاتید دانشــگاه 
فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد باالدســتی دارای فراوانــی 30 مطلــوب و امتیــاز 2/22 اســت و در حــد 
ــرازش( جهــت آزمــون  نســبتاً مطلــوب می باشــد. در ادامــه از آزمــون خیــدو تــك متغیــره )نیکویــی ب

معنــی داری تفاوت هــای ســه حالــت )مطلــوب، نســبتاً مطلــوب و نامطلــوب( اســتفاده شــده اســت. 
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جدول شماره 7. جدول توافقی فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار سه حالت متغیر ارزشیابی از 
آموخته های دانشجومعلمان

باقیماندهفراوانی مورد انتظارفراوانی مشاهده شدهحالتهای متغیر
6/7-2026/7مطلوب

4/7-2226/7نسبتاً مطلوب
3826/711/3نامطلوب

8080کل

                         جدول شماره 8: نتایج آزمون خیدو  جهت مقایسه حالتهای متغیر

معنی داریدرجه آزادیآماره خیدو
8/1020/019

ــور  ــر به ط ــورد نظ ــر م ــت متغی ــه حال ــی س ــد ، فراوان ــان می ده ــداول 7 و 8 نش ــه ج ــه ک همانگون
ــت  ــدو، حال ــتنباطی خی ــون اس ــاس آزم ــر اس ــت )X2 =8/10 ، p>0/05(. ب ــاوت اس ــی داری متف معن
نامطلــوب بیشــتر از ســایر حالت هــا می باشــد. بنابرایــن میــزان بازنگــری در عنصــر فرآینــد ارزشــیابی 
از آموخته هــای دانشــجومعلمان از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه بــا اســناد بــاال دســتی 

ــوب اســت. در حــد نامطل
 

پاسخ به سؤال سوم پژوهش �
ــتان و  ــتان سیس ــای اس ــان )پردیس ه ــگاه فرهنگی ــی دانش ــه درس ــر برنام ــك از عناص ــق کدامی تحق

ــت؟ ــوده اس ــر ب ــایر عناص ــتر از س ــتی بیش ــناد باالدس ــاس اس ــر اس ــتان( ب بلوچس
بــرای بررســی ایــن ســؤال ابتــدا میانگیــن و انحــراف معیــار هــر یــك از عناصــر محاســبه گردیــد، 

ــه مقایســه بیــن میانگین هــا پرداختــه شــد.   ــا اســتفاده از آزمــون ناپارامتریــك فریدمــن ب ســپس ب

جدول شماره 9. میانگین و انحراف معیار میزان تحقق هر یك از عناصر برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان 
در مقایسه با اسناد باالدستی

انحراف معیار میانگین عناصر برنامه درسی ردیف
0/55 2/7 مشارکت اساتید در تولید برنامه درسی 1
0/53 1/97 فرآیندارزشیابی از آموخته های دانشجومعلمان 2
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جدول شماره 10. نتایج رتبه بندی عناصر برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان
درجه اهمیترتبه بندیمتغیرردیف

اول5/39مشارکت اساتید در تولید برنامه درسی1
دوم4/30فرآیند ارزشیابی از آموخته های دانشجومعلمان2

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

سطح معنی داریدرجه آزادیتعدادخیدو

191/088080/0005

ــن رتبه هــای تحقــق عناصــر  ــاوت بی ــون فریدمــن نشــان می دهــد تف ــج آزم براســاس جــدول 11 نتای
ــه  ــن همانگون ــت )p>0/01 ، X2=191/08 (. بنابرای ــی دار اس ــان معن ــگاه فرهنگی ــی دانش ــه درس برنام
ــاتید در  ــارکت اس ــر »مش ــان عنص ــگاه فرهنگی ــاتید دانش ــر اس ــد، از نظ ــان میده ــدول 10 نش ــه ج ک
ــن  ــه اســت همچنی ــرار گرفت ــه 5/39 در درجــه اول اهمیــت ق ــا کســب رتب ــه درســی«، ب ــد برنام تولی
عنصر»فرآیندارزشــیابی از آموختــه هــای دانشــجومعلمان «، بــا کســب رتبــه 4/03 در درجــه دوم  )آخــر( 

اهمیــت قــرار گرفتــه اســت.

بحث و نتیجه گیری �
ــتان و  ــتان سیس ــهای اس ــان )پردیس ــگاه فرهنگی ــاتید دانش ــارکت اس ــی مش ــا چگونگ ــؤال اول.آی س
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 
ــای اســتان سیســتان و بلوچســتان(  ــان )پردیس ه ــه درســی دانشــگاه فرهنگی ــد برنام ــاتید در تولی اس
در مقایســه بــا اســناد باالدســتی، در حــد نســبتاً مطلــوب ارزیابــی شــده اســت.  مهرمحمــدی )1381(، 
ــی در  ــه درس ــاعه برنام ــبکه اش ــته اند: ش ــار داش ــی اظه ــه درس ــاخص برنام ــن ش ــی از متخصصی یک
ــام »دفتــر برنامه ریــزی  ــه ن ــا تشــکیالت مرکــزی ب ــوده و مســئولیت آن ب کشــور مــا کامــاًل متمرکــز ب
ــه عنــوان یکــی از واحدهــای ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی  و تألیــف کتابهــای درســی« ب
ــادی )1374(،  ــت.  اجته ــو اس ــش همس ــن پژوه ــؤال اول ای ــای س ــا یافته ه ــارات ب ــه اظه ــد ک می باش
ــه  ــز ب ــق مرک ــرفصل دروس از طری ــن س ــا تعیی ــگاهی ب ــوص دروس دانش ــته اند: در خص ــار داش اظه
ــای  ــا اســاتید و بعضــاً گروه ه ــار ب ــاب درســی اختی ــن کت ــز می باشــد و لیکــن در تعیی صــورت متمرک
ــورای  ــه ش ــتفاده از مصوب ــگاه ها در اس ــوان دانش ــی ت ــه بررس ــه ب ــا توج ــه ب ــد. البت ــی می باش آموزش
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ــت  ــا عنای ــگاه ها و ب ــه دانش ــورا ب ــارات ش ــای از اختی ــذاری پاره ــوص واگ ــزی در خص ــی برنامه ری عال
ــای  ــه گروه ه ــگاه ها، در صورتی ک ــه دانش ــی ب ــزی درس ــارات برنامه ری ــذاری اختی ــه واگ ــه آیین نام ب
ــر آن داشــته باشــند و در  آموزشــی خواســتار تغییــر ســرفصل دروس باشــند و دالیــل توجیهــی دال ب
ــز ممکــن می باشــد کــه  ــر ســرفصل دروس نی ــکان تغیی ــزه آن دانشــگاه ام ــات ممی ــد هی صــورت تأیی

ــن پژوهــش همســو اســت.    ــای ســؤال اول ای ــا یافته ه ــارات ب اظه
ســؤال دوم.آیــا فرآینــد ارزشــیابی از آموخته هــای دانشــجومعلمان دانشــگاه فرهنگیــان )پردیس هــای 

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 
آموخته هــای دانشــجومعلمان بــه عنــوان یکــی از عناصــر برنامــه درســی دانشــگاه فرهنگیان)پردیس هــای 
ــده  ــی ش ــوب ارزیاب ــد نامطل ــتی، در ح ــناد باالدس ــا اس ــتان سیســتان و بلوچســتان(. در مقایســه ب اس
ــطح  ــتر در س ــجومعلمان بیش ــاي دانش ــیابي از آموخته ه ــی دارد، ارزش ــار م ــا )1373(، اظه ــت. توان اس
ــت  ــز تربی ــه در مراک ــیابي ک ــیوه هاي ارزش ــاره ش ــورد درب ــود، اینم ــرح مي ش ــدن ط ــش و فهمی دان
ــش  ــن پژوه ــؤال دوم ای ــای س ــا یافته ه ــارات ب ــه اظه ــت. ک ــادق اس ــز ص ــود، نی ــه مي ش ــم ارائ معل
همســو اســت. معتمــدي )1373(، اظهــار مــی د ارد، از عناصــر مهمــي کــه در کســب هــر چــه بیشــتر 
مهــارت دانشــجویان در امــر ارزشــیابي مؤثــر خواهــد بــود، نحــوه ارزشــیابي مدرســان اســت. درحالــي 
کــه نتایــج تحقیــق حاکــي از آن اســت کــه بیــش از 98 درصــد از ســؤاالت مدرســان در ســطح دانــش 
ــا یافته هــای ســؤال دوم ایــن پژوهــش همســو اســت.  و فهمیــدن قــرار داشــته اســت، کــه اظهــارات ب
ــی«  ــی)1388(، در پژوهشــی تحــت عنــوان »ارزشــیابی برنامــه درســی در آمــوزش عال مؤمنــی مهموئ
بــه نتایجــی کــه همســو بــا یافته هــای ایــن پژوهــش اســت، دســت یافــت. بــه طــور کلــی صرفنظــر از 
مرحلــه آمــوزش، از پیــش دبســتانی تــا آمــوزش عالــی، انتخــاب روشــهای ارزشــیابی منــوط بــه توجــه 
ــای  ــری اندازه گیری ه ــه کارگی ــودن، ب ــی و کارا ب ــودن، عمل ــب ب ــی: مناس ــده یعن ــرط عم ــه ش ــه س ب
چندگانــه)در مــورد اهــداف بســیار مهــم( اســت. اگــر چــه ســه شــرط یــا ســه اصــل اهمیــت دارنــد ولــی 
شــرط مناســب بــودن در اولویــت و از همــه مهمتــر می باشــد، چــرا کــه در غیــر ایــن  صــورت اطالعــات 
نامربــوط و گمــراه کننــده ای ارائــه خواهــد شــد. در رعایــت اصــل مناســب بــودن شــیوه ها یــا روش هــای 

ارزشــیابی در آموزشــعالی بایــد بــه چنــد عامــل توجــه نمــود:  
ــا اهــداف تعییــن شــده در ســطوح متعــددی قــرار می گیرنــد:  رابطــه روش هــای ارزشــیابی ب  .1
اهــداف کلــی یــا عمومــی همچــون پــرورش تفکــر انتقــادی، حــل مســئله، روحیــه کارگروهــی، خــود 
اعتمــادی، اهــداف خــاص مراحــل تحصیلــی )کارشناســی، کارشناسی ارشــد و دکتــری(، اهــداف خــاص 
رشــته های تحصیلــی و در نهایــت اهــداف ویــژه هــر درس اســت. طبیعتــاً تحقــق چنیــن ویژگی هایــی 
مســتلزم محتــوا و روشــه ای آموزشــی و همچنیــن روشــهای ارزشــیابی مناســب اســت و از طــرف دیگــر 
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بررســی تحقــق یــا عــدم تحقــق آن هــا و شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف برنامــه و یادگیرنــدگان نیــز 
مســتلزم اســتفاده از روش هــای ارزشــیابی مناســب و کارآ در آمــوزش عالــی اســت. چــرا کــه بــه نظــر 
ــیابی آن،  ــای ارزش ــع، روش ه ــعالی و بالطب ــیابی در آموزش ــاری ارزش ــداول و ج ــداف مت ــد، اه می رس
بیشــتر در راســتای تعییــن نمــره و رتبــه و مجــوز عبــور دانشــجو و کمتــر در جهــت کمــك بــه بهبــود 
یادگیــری و ایجــاد انگیــزه و تمایــل بــه یادگیــری مــداوم و ایجــاد مســئولیت یادگیــری در دانشــجویان 

قــرار مــی گیــرد. 
مناســب بــودن روش هــای ارزشــیابی در ارتبــاط بــا شــرایط دانشــجویان نیــز از ســایر الزامــات   .2
ــا توجــه بــه وجــود ســبك های یادگیــری متفــاوت،  مناســب بــودن شــیوه های ارزشــیابی اســت، کــه ب
ــی برخــی  ــای جســمانی و حت ــث معلولیت ه ــان )از حی ــردی آن ــایر شــرایط ف ــراد و س ــری در اف یادگی
ــه  ــا توجــه ب ــه آن ب ــی( امــری منطقــی اســت کــه البتــه تحقــق بخشــیدن ب ویژگی هــای عاطفی–روان
شــرایط کنونــی مؤسســات آمــوزش عالــی)از یــك ســو افزایــش تقاضــا و از ســوی دیگــر کمبــود امکانــات 

مالــی و غیــر مالــی(، بــا مشــکالت عدیدهــای روبــرو اســت. 
ــی و  ــی مؤسســات آمــوزش عال ــا شــرایط کنون ــه واقعیــت فوق الذکــر در رابطــه ب ــا توجــه ب ب  .3
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 تحت الشــعاع خــود قــرار دهــد. ایــن مقولــه همــان شــرط عملــی بــودن و کارآ بــودن تلقــی 

می گــردد.
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 
ــوزه  ــع آن ح ــه تب ــی و ب ــه درس ــت برنام ــه ماهی ــبت ب ــی نس ــای متفاوت ــاتید نگاه ه ــت. اس ــده اس ش
اختیــارات و عمــل در تولیــد برنامــه درســی پیــدا کردهانــد. آنهــا ســه نــگاه و تلقــی نســبت بــه برنامــه 
ــوان  ــه عن ــه درســی ب ــوان ســند، برنام ــه عن ــه درســی ب ــد از: برنام ــه عبارتن ــد ک ــدا کرده ان درســی پی

نقشــه و برنامــه درســی بــه عنــوان فرآینــد. 
ــه عنــوان ســند، وظیفــه اســتاد فقــط اجــرای برنامــه درســی قصــد  ــه برنامــه درســی ب ــگاه ب در ن
ــده  ــن ش ــی تدوی ــه درس ــری برنام ــوان مج ــه عن ــتاد ب ــه اس ــاظ ک ــن لح ــت، بدی ــمی اس ــده و رس ش
ــدی  ــامل توانمن ــتاد ش ــه ای اس ــای حرف ــدوده صالحیت ه ــردد، مح ــی می گ ــده تلق ــاع داده ش و ارج
در چهــار عنصــر روش هــای تدریــس، روش هــای ارزشــیابی، زمــان و فضــای آموزشــی اســت. در ایــن 
ــه عنــوان یــك ســند در حــوزه صالحیــت متخصصــان حــوزه  ــگاه مســئولیت تدویــن برنامه درســی ب ن
مطالعــات برنامه درســی اســت. و ســپس بــرای اجــرا بــه پردیس هــا و مراکــز آمــوزش عالــی ارجــاع داده 
می شــوند و در حــال حاضــر هــم بــه همیــن ســبك در دانشــگاه فرهنگیــان صــورت می گیــرد و اســاتید 
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در طراحــی و تدویــن ایــن برنامــه نقشــی ندارنــد. در نــگاه برنامــه درســی بــه عنــوان نقشــه و راهنمــای 
ــوان طــرح و  ــه عن ــه درســی ب ــك فرآیندسلســله مراتبــی اســت کــه برنام ــه ی ــل ب عمــل، یافته هــا قائ
ــی،  ــد انجــام شــود. در ســطح کالن مل ــی و خــرد کالس درس بای ــه کالن مل نقشــه عمــل در دو مرحل
ــوزش  ــی ،آم ــی و پرورش ــای کالن آموزش ــا و نیازه ــتگذاری ها، آرمان ه ــب سیاس ــی در قال ــه درس برنام
ــه و  ــور داوطلبان ــك حض ــه ی ــن مرحل ــاتید در ای ــارکت اس ــور و مش ــوند. حض ــزی می ش ــی طرحری عال
ــارکت  ــت، مش ــرد کالس درس اس ــطح خ ــه درس ــی ک ــن برنامه درس ــطح تدوی ــت. در س ــی اس انتخاب
اســاتید یــك 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 می شــود. 
خاســتگاه رســالت اســتاد نــگاه کالن و تحلیلــی بــه ســاختار جامعــه ملــی ایــدال اســت. دانشــگاه یــك 
ــر تصمیمــات کالن ملــی اســت. حــدود و ثغــور برنامــه  ــر ب مؤسســه علمــی، اجتماعــی و سیاســی مؤث
ــد.  ــن می کن ــر اســاس اســناد باالدســتی تعیی ــن دانشــگاه ب ــان را رســالت ای درســی دانشــگاه فرهنگی
پــس رشــد همــه جانبــه دانشــجومعلمان در حــوزه برنامــه درســی قــرار می گیــرد. برنامــه درســی بــه 

ــن می شــوند.  ــی و خــرد تدوی ــوان نقشــه و راهنمــای عمــل در دو ســطح کالن مل عن
ــی و انســان گرایانه تفکیــك  ــد عمل ــگاه فرآین ــه دو ن ــد ب ــوان فرآین ــه درســی به عن ــگاه برنام    در ن
ــردد  ــی می گ ــی تلق ــز درس ــتاد برنامه ری ــل، اس ــد عم ــوان فرآین ــی برنامه درســی به عن ــود. در تلق می ش
ــا  ــر چگونگــی اجــرای اثربخــش آن تصمیمــات متناســب ب کــه فرآینــد تدریــس را تدبیــر می کنــد و ب
واقعــه اتخــاذ می کنــد. موضــوع تدریــس بــا فردیــت اســتاد و دانشــجو ارتبــاط درونــی برقــرار می کنــد 
و او را قــادر می ســازد کــه توانایــی تصمیــم گیــری در انتخــاب، ســازماندهی، اجــرا، ارزشــیابی، بازخــورد، 
اصــالح و اســتمرار عمــل داشــته باشــد. در تمــام مراحــل شــرایط منحصــر بــه فــرد و نوظهــور اســت. 
تدریــس بایــد بــه عنــوان یــك 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 قابلیت هــا را بایــد شــکل دهنــد، ایــن همــان دســتاورد تدریــس اســت. در این جــا 
اســتاد یــك تصمیــم گیرنــده فکــور اســت. صاحــب امتیــاز و اختیــار اســت. تدبیــر تدریــس را از نقطــه 
شــروع تــا پایــان بــر عهــده می گیــرد. سرنوشــت تدریــس و پیامدهــای آن را هنرمندانــه تجســم می کنــد. 
مبنــای اتخــاذ تدابیــر و اجــرای آن تفســیری اســت کــه از واقعیت هــای بیرونــی دارد. یافته هــای نیــاز 
ــا  ــا ی ــان و پیامده ــگاه فرهنگی ــای کالن دانش ــی ها، آرمانه ــت ها و خط مش ــی از سیاس ــنجی، آگاه س
اســتانداردهای برنامــه درســی، مصداق هــای واقعــی بیرونــی اســت کــه اســتاد در تولیــد برنامــه درســی 
ــه دانشــجومعلمان و  ــگاه انســانی نســبت ب ــر ن ــگاه انســان گرایانه، تأکیــد ب ــه آن توجــه می کنــد. در ن ب
ــه تربیــت عقالنــی نمی شــود. ابعــاد  ــه ارزش هــای انســانی آنهــا دارد. برنامه درســی محــدود ب احتــرام ب
جســمی، ذهنــی، عاطفــی و اخالقــی دانشــجومعلمان نیــز بایــد مدنظــر قــرار گیــرد کــه ایــن مهــم در 
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ــد،  ــم بای ــت معل ــی تربی ــای درس ــت. برنامه ه ــوردار اس ــت الزم برخ ــبتاً از مطلوبی ــی، نس ــه درس برنام
ــد تأمــل را در موقعیت هــای  ــی توســط دانشــجومعلمان، ســنجش فرآین ــر خــود ارزیاب ــد ب ضمــن تأکی
عملــی مــورد توجــه ویــژه قــرار دهــد. در پژوهــش حاضــر میــزان بازنگــری در عنصــر فرآینــد ارزشــیابی 
ــا اســناد باالدســتی  از آموخته هــای دانشــجومعلمان از نظــر اســاتید دانشــگاه فرهنگیــان در مقایســه ب
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 
ــون از  ــود. چ ــن ش ــات تعیی ــیله امتحان ــه وس ــد، ب ــد فراگیرن ــه دانشــجومعلمان بای ــد آن چ ــازه دهن اج
مطلوبیــت برنامــه می کاهــد. 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 شــیوه های جدیــد ارزشــیابی مثــل: ارزشــیابی الکترونیکــی از آموخته هــای دانشــجومعلمان 
در ایــن دانشــگاه صــورت نمی گیــرد. در مقایســه نظــام ارزشــیابی تربیــت معلــم قدیــم بــا حــال حاضــر 
دانشــگاه فرهنگیــان، نظــام ارزشــیابی قبلــی غالبــاً کتبــی و بــه شــیوه ســنتی بــود، امــا در حــال حاضــر 
هــم تقریبــاً 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 جلســه ی امتحــان 
ــب در حافظــه آن هــا  ــد و مــدت انقضــای مطال ــه تعــدادی ســؤال پاســخ می دهن ــد و ب حضــور می یابن
فقــط تــا پایــان وقــت آزمــون درس اســت و پــس از آن تمــام آموخته هــا فرامــوش می شــود و اهــداف 
یادگیــری، مهارت هــای تفکــر و رشــد شــخصیت آن هــا مــورد ســنجش قــرار نمی گیــرد کــه الزم اســت 

دانشــگاه فرهنگیــان در جهــت رفــع آن اقدامــات عملــی بیشــتری را از خــود نشــان دهــد. 
ــد در  ــه ای باش ــم انداز، مؤسس ــق چش ــد در اف ــان بای ــگاه فرهنگی ــردد دانش ــنهاد می گ ــذا پیش ل
گســتره ملــی، بــا هویتــی تخصصگــرا و حرفــه ای؛ معطــوف بــه تربیــت و توانمندســازی منابــع انســانی و 
منطبــق بــر داللتهــای ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و اساســنامه دانشــگاه کــه بــا اســتفاده 
ــای  ــه ویژگی ه ــت یابی ب ــت دس ــی؛ در جه ــه ای و بین الملل ــی، منطق ــی، مل ــای محل ــه ظرفیت ه از هم

زیــر گام بــر دارد: 
تبدیل شدن به کانون قابل قبولی از حیات طیبه فردی و اجتماعی.  .1

ــل،  ــم، عام ــران مؤمــن، عال ــان و مدی ــأت علمــی، کارشناســان، کارکن برخــوردار شــدن از هی  .2
ــن. ــول آفری ــو و تح ــی ج ــح، تعال صال

کسب توانمندی الزم در زمینه جذب استعدادهای برتر در عرصه معلمی.  .3

ایجــاد شــکوفایی و رشــد خالقیــت در توســعه شــیوه های نویــن آموزشــی بــر بســتر فنــاوری   .4
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ــمند. ــتم های هوش ــن و سیس ــای نوی ــت فناوری ه ــد در کاربس ــات و توانمن اطالع
ایجاد تعامل سازنده با جامعه، دانشگاه های کشور و جهان.  .5

ــت  ــع در عرصــه تربی ــم ناف ــج عل ــد و کاربســت و تروی ــوزش، تولی پیشــروی در پژوهــش، آم  .6
ــم. معل

پایبندی  به معیارهای کیفی در توسعه کمی بویژه در میزان پذیرش دانشجو معلم.    .7
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