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 ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي

  

  ∗∗∗∗) MSc(رمضان.رحماني

  ∗∗∗∗∗∗∗∗ PhD)(كورش.فتحي واجارگاه 

  

  چكيده

امـروزه در راس امـور سـازمانها قـرار دارد وبهبــود      يفيـت ك

شناسـايي نقـاط   . كيفيت از دغدغه هاي اصـلي آنهـا اسـت    

ضعف وقوت ، تشخيص فرصتها وتهديـدها و تـالش بـراي    

بهبـود وضــع موجـود ورســيدن بــه وضـع مطلــوب وكســب    

جايگاه برتر از اهـم وظـايف سـازمانها از جملـه دانشـگاهها       

يفيت نيـاز منـد ارزشـيابي مسـتمر     كبهبود مستمر . مي باشد 

نظام دانشگاهي بايستي به طور مستمر به قضـاوت   .مي باشد

در باره مطلوبيت عوامل درون داد ، فرايند وبرون داد خـود  

ــور    ــود ام ــت بهب ــل آن جه ــه و حاص ــي ، ( پرداخت آموزش

ــه   ــه جامع ــورد ) پژوهشــي وعرضــه خــدمات تخصصــي ب م

يابي فرايند كلي ارزش. استفاده تصميم گيرندگان قرار گيرد

تحليل نظامداراست كه منجر به داوري يا ارايـه پيشـنهادات   

ايـن  . شود مي مربوط به كيفيت يك موسسه آموزش عالي

ــه    ــر برنامـ ــه عوامـــل وعناصـ ــامل همـ ــد شـ ــيابي بايـ ارزشـ

  .باشد) Curriculum(درسي

مــدلهاي مختلــف ارزشــيابي وجــود دارد كــه مهمتــرين آنهــا 

 ، Contextاهـداف ،،مـدل   مدل تحقـق يـافتن   :عبارتند از

Input، Process ،Product=CIPP    ومـدل اعتبـار

فرايندي است مبتنـي بـر خودارزيـابي و    :اعتباربخشي . بخشي

ــا دوره    ــراي تضــمين كيفيــت مؤسســه ي ارزيــابي همگنــان، ب

آموزشي دانشگاهي كه با هدف ارتقاي كيفيت، پاسخگويي 

سـتانداردهاي  و تعيين اينكه آيا مؤسسه يا برنامه مـورد نظـر، ا  

                                                
∗
علمــي عضــوهيات و شــجوي دكتــري برنامــه ريــزي درســي دان 

  ) عج(... ا دانشگاه علوم پزشكي بقيه
                     Rahmani@bmsu.ac.ir-09123406780 

∗∗
  دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي  

منتشر شده توسط سازمان اعتباربخشي مربوطه و نيـز رسـالت   

ــده       ــي ش ــر، طراح ــا خي ــرده ي ــأمين ك ــود را ت ــداف خ و اه

 :الگوي اعتبار سنجي داراي دوقسمت است.است

درايــن . :)Internal Evaluation(ارزشــيابي درونــي - 1

مرحله نظام دانشگاهي به منظور خود در آينه ديدن اقـدام بـه   

تا جنبه هـاي قـوت   ) قضاوت در باره خود(بي مي كندارزشيا

در (.وضعف خـودرا دريابـد وبـه اصـالح ضـعفها بـه پـردازد       

ارزيابي دروني دانشگاه بايد براساس حوزه ها ، شاخص هـا ،  

ــتانداردها  ــود را     ياس ــاربخش خ ــاد اعتب ــذيرش نه ــورد پ م

حوزه ها ، شـاخص هـا    خودارزيابيارزيابي نمايد ؛ اما در 

 ).گردد دها توسط خود دانشگاه تعيين مياستاندار و

  ) External Evaluation (ارزشيابي بيروني -2

ــأت     ــارجي ياهي ــان خ ــط كارشناس ــي توس ــيابي بيرون ارزش

ــان ــه منظــور  و   همگن پــس از انجــام ارزشــيابي درونــي و ب

اطمينان از صحت كـار و اسـتفاده از نظـرات متخصصـين و     

 )2،3،5،7،9( .موسسه انجام مي شودكارشناسان خارج از 

 
  :عناصر وحوزه هاي ارزشيابي دروني عبارتند از

  هدف ورسالت گروه آموزشي -1
 The aim and function of the department  

  مديريت وسازماندهي - 2
The organization and management 
structure of the department 

  اعضاي هيات علمي -3
 The academic staffs 

 The students                                 دانشجويان -4

  يادگيري –فرايند ياد دهي  -5
 The teaching and learning process 

 The curriculums                   برنامه آموزشي -6

  امكانات و تسهيالت آموزشي وپژوهشي -7
The educational and research facilities 

 Research فعاليت هاي پژوهشي -8
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  مجله راهبردهاي آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش 

  1، شمارهاولسال                     )عج...(ا علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بقيه     

 

 

 

 )Graduates)10 .دانش آموختگان -9

، برنامه  آموزش عالي ، كيفيت ، ارزشيابي:كليد واژه ها

 ،High Education ،Quality، Evaluationدرسي 

Curriculum ،  

  

  مقدمه

چالشها و مسائل  باموزش عالي ايران در دو دهه گذشته آ 

گسترش كمي دانشگاه ها، . متعددي مواجه شده است

موسسات آموزشي متنوع، افزايش تعداد دانشجويان  كثرت

و گاها وجود خيل عظيم دانش آموخته بيكار از جمله 

چالشهايي هستند كه نظام آموزش عالي ايران را با 

گسترش كمي . مشكالت عديده اي مواجه نموده است 

نظام آموزش عالي بدون توجه به ظرفيت هاي موجود و 

و فرهنگي جامعه، كاهش  توان بافت اقتصادي ، اجتماعي

در . كيفيت نظام آموزش عالي نيز به دنبال خواهد داشت

واقع نمي توان گسترش كمي و ازدياد تعداد دانشجويان و 

دانش آموختگان را دليلي بر وجود كيفيت مطلوب 

اين چالش ها لزوم مسئوليت پذيري و پاسخگويي . دانست

نظام را درنظام آموزش عالي ايران منجر شده است و

دانشگاهي را وادار به باز انديشي در ساختار، رسالت، 

ازآنجا . اهداف، كاركردها و فرايند هاي خود نموده است

كه دانشگاه ها از جمله مهمترين نهادهايي هستند كه 

ه به آنها نياز دارند شفافيت، عجوامع جهت رشد و توس

  .است بهبود كيفيت در آنها الزامي وپاسخ گويي 

بهبود  وزه در راس امور سازمانها قرار دارد وكيفيت امر

شناسايي نقاط . كيفيت از دغدغه هاي اصلي آنها است 

قوت ، تشخيص فرصتها وتهديدها و تالش براي  ضعف و

كسب  بهبود وضع موجود ورسيدن به وضع مطلوب و

جايگاه برتر از اهم وظايف سازمانها از جمله دانشگاهها  

فيت نياز مند ارزشيابي مستمر يكبهبود مستمر . باشد  مي

 .باشد مي

در همه كشورها  منشا ومحور تحول وتوسعه  هادانشگاه

مخصوصا در كشور هاي در حال توسعه محسوب 

 - اجتماعي - در ايران در برنامه توسعه اقتصادي. .باشند مي

اي براي  كننده نقش تعيين علمي كشور فرهنگي و

ورتيكه كيفيت در ص .هها در نظر گرفته شده استدانشگا

تحقق برنامه توسعه كشور با .دانشگاهها مطلوب نباشد 

در  .خواهد شد كلتوجه به نقش آموزش عالي دچار مش

گسترش كمي بي رويه با دودهه گذشته دانشگاههاي ما 

در ده سال گذشته سير نزولي در كيفيت روبرو بوده و

فعاليتها وعملكرد دانشگاهها .آموزش عالي داشته ايم

آيا نظام . از از جنبه هاي مختلف مورد سوال است  امروزه

آموزش عالي از برنامه ريزي وسازماندهي مناسب 

برخوردار است؟ آيا هدف ها درست انتخاب شده اند؟ آيا 

ها  وفرايند هاي مر بوطه مارا به هدفسازو كارهاي اجرايي 

مي رساند؟آيا تناسب الزم بين فعاليتهاي دانشگاهها و 

ماعي واقتصادي جامعه وجود دارد؟ آيا بازده ظرفيتهاي اجت

وننايج حاصل از عملكرد هاي دانشگاه ها در بخشهاي 

مختلف تربيت نيروي انساني مورد نياز وتوليد علم و رفع 

نياز هاي جامعه مطلوب است؟ دانش آموختگان ما چه 

وضعيتي دارند؟آيا  منابع بودجه و اعتبارات درست هزينه 

هدفها چقدر است؟ پاسخگويي به  مي شود؟ ميزان تحقق

اين سواالت نياز مند انجام ارزشيابي كيفيت در آموزش 

همه دانشگاهها الزم است در رابطه با كيفيت  .عالي است

عملكرد خود پاسخگو باشند وارزش وشايستگي خودرا 

نشان داده وبا اخذ اعتبار نامه الزم وتضمين كيفيت در 

الزمه پويايي ورشد . دجهت ارتقا وبهبودي خود تالش كنن

  .ارزشيابي است در آموزش عالي نظارت و

موضوع كيفيت ، بهبود وتضمين آن به يكي از چالشهاي 

اصلي پيش روي نظامهاي دانشگاهي در دو دهه اخير 

انتظار مي رود كه نظامهاي دانشگاهي . تبديل شده است

وضعيت موجود خود و ميزان مطابقت آن با وضعيت 

را مورد توجه قرار دهند، ) استاندارد هااهداف و(مطلوب 

عدم مطابقت هارا تشخيص داده وبراي رفع آن چاره 

نظام دانشگاهي بايستي به طور مستمر به . جويي كنند

قضاوت در باره مطلوبيت عوامل درون داد ، فرايند وبرون 
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( داد خود پرداخته و حاصل آن جهت بهبود امور

) ي به جامعهآموزشي، پژوهشي وعرضه خدمات تخصص

با توجه به آنچه . مورد استفاده تصميم گيرندگان قرار گيرد

گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه براي اصالح مستمر 

نظام دانشگاهي ، استقرار يك سيستم كار آمد ارزشيابي 

كه بوسيله آن بتوان  ضمن بهبود وارتقا ء كيفيت علمي ، 

در عين . اد بهبودي كل نظام دانشگاهي را مد نظر قرار د

اين كه از متن نظام دانشگاهي وضرورت هاي آن برخاسته 

نتايج . و منطبق بر ويژگي هاي نظام باشد ، ضرورت دارد

تجربيات قبلي در باره استفاده از رهيافت هاي ارزشيابي ، 

نشان داده كه ارزيابي دروني براي اين منظور از مطلوبيت 

نزديك كيفيت  باتوجه به ارتباط بسيار.بر خوردار است

فعاليتهاي دانشگاهي با كيفيت فعاليتهاي گروههاي 

آموزشي ، مناسب ترين حالت براي ارزشيابي كيفيت 

دانشگاهي ، شروع ارزشيابي در سطح گروههاي آموزشي 

  )11،10،8،7،3،2(.مي باشد

  

  ضرورت ارزشيابي در آموزش عالي

ارزيابي از نظامهاي آموزشي يكي از ضروريات  �

به عبارت ديگر، عدم وجود . نظام ها است پويايي اين

آموزشي، موجب    فرآيند ارزيابي مستمر در نظامهاي

  . .ركود آن ها مي گردد

  هايي دغدغه  ازجمله  و پژوهشي  آموزشي  كيفيت �

  به  دستيابي  براي  دانشگاهي  هاي نظام  هميشه  كه  است

  عالي  آموزش  مستمر كيفيت  ارتقاي.كنند مي  تالش  آن

 )10(.  است  آموزشي  از ارزيابي  استفاده  مستلزم

 
 تعاريف _مفهوم كيفيت 

به معني "كَيف"درزبان فارسي كلمه كيفيت از ريشه 

سازمان ) 1367عميد (چگونگي صفت وحالت چيزي است

جهاني استاندارد،كيفيت را عبارت از مجموع ويژگيها 

گر وخصوصيات يك فراورده يا خدمت مي داند كه نمايان

توانايي آن در بر آوردن خواسته هاي بيان شده 

  )1375بازرگان (است

  :توصيف هاي ديگر از كيفيت عبارتند از

 Fitness for purpose كيفيت به معناي تناسب با هدف �

 Fitness for useكيفيت به معناي مناسب بودن براي استفاده  �

  Enhancementكيفيت به معناي پيشرفت    �

 Excellenceالي  كيفيت به معناي تع �

 Changeكيفيت به معناي دگرگوني   �

 )Zero errors      )8،7 كيفيت به معناي اشتباهات صفر �

حالت «يونسكو كيفيت در آموزش عالي را )1384(دانشور

از نظام آموزش عالي ميداند كه نتيجه يك سلسله » ويژه

اقدامات و عمليات مشخصي است كه پاسخگوي نياز هاي 

تضمين . نقطه زماني خاص مي باشد اجتماعي در يك

كيفيت در آموزش عالي كيفيت را مطابقت داشتن 

وضعيت آموزش عالي با استاندارد هاي از پيش تعيين شده 

ميداند و يا كيفيت را مطابقت داشتن وضع موجود آموزش 

عالي با سياست ، اهداف و انتظارات از آموزش عالي 

  )4(. .تعريف مي كند

  

را به شرح زير  توجه به كيفيت هاي زاملا )1386( محمدي

 :  بيان مي كند

  )بر اساس تعهد اخالقي بدون الزام قانوني(الزام اخالقي  )1

  )بر اساس تعهد حرفه اي در قبال جامعه(اي  الزام حرفه )2

بر اساس نياز به حفظ و ارتقاي جايگاه ( الزام رقابتي  )3

  )خود دربين موسسات مشابه 

لزوم پاسخگويي در  بر اساس( الزام پاسخگويي   )4

 )10()قبال مقامات باالتر  

  

 عاريف ارزشيابيت

در سطح وسيعتر  به كيفيت آموزش مي توان به عنوان  -

يك مجموعه نگريست كه ازعوامل درون داد ، فرايند 

. وبرون داد در يك سيستم آموزشي تشكيل شده است

بنابراين كيفيت هريك از اين عوامل مي تواند نشان دهنده 

از اين جهت با ارز شيابي هريك از .يت سيستم باشدكيف
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اين عوامل كيفيت يك نظام آموزشي مي تواند تشخيص 

 )1. (داده شود

ارزشيابي آموزشي فرايند سنجش ميزان :رالف تايلر- 

 )1940(.است تحقق اهداف از قبل تعيين شده

ارزشيابي به يك فرايند نظام دار براي ):1991(“گي ”-

وتفسير اطالعات گفته مي شود كه به جمع آوري؛تحليل 

منظور تعيين اينكه آيا اهداف مورد نظر تحقق يافته اند يا 

  درحال تحقق يافتن هستند وبه چه ميزاني؟

ارزشيابي عبارت است از فرايند بررسي وانجام داوري - 

 .در باره مناسب بودن سطح كيفيت با استانداردها

 ي تحليل نظامدارارزشيابي فرايند كل ):2004(والسينو- 
است كه منجر به داوري يا ارايه پيشنهادات مربوط به 

 )2،3،7،10(.كيفيت يك موسسه آموزش عالي مي شود

فرايندي است كه مربوط مي شود ارزشيابي در آموزش -

به شناسايي ،توصيف ؛ برآورد اثر گذاري و سود مندي 

  )13(  همه جنبه هاي آموزش
 ايند نظام دار سنجش؛عبارت است از فر: ارزشيابي- 

داوري درمورد كيفيت وپيشنهاد براي بهبودآن دريك 
  )نويسنده.(نظام آموزشي

  

 تاريخچه ارزشيابي

ارزشيابي درمعناي غير رسمي وبه مفهوم قضاوت سابقه 

بر  دوهزار سال قبل از ميالدبه  درخصوص عملكرد افراد

 .مي گردد كه توسط چيني ها انجام مي گرفته است

جوزف  19قرن را ،  رسمي برنامه هاي آموزشي ارزشيابي

بنيانگذار ارزشيابي آموزشي و . انجام داده است رايس

 .مي باشد1940در سال رالف تايلر رسمي به مفهوم جديد

 سابقه ارزيابي كيفيت در آموزش عالي ايران

اي براي  ساختار منظم وتعريف شده:   قبل از انقالب

بعد  .وجود نداشته است ارزشيابي آموزشي عالي در ايران

شمسي واحدي تحت عنوان  60در اوايل دهه  :از انقالب

دفتر نظارت وسنجش به عنوان زير مجموعه معاونت 

هاي  اين دفتر تنها به ارزيابي فعاليت. آموزشي شكل گرفت

آموزشي دانشگاهها پرداخته و به ديگر كاركردهاي 

. تآموزش عالي و يا فرايند مديريتي آن توجهي نداش

گرچه بعدها اين دفتر به دفتر نظارت و ارزيابي تغيير نام 

هاي آموزشي، پژوهشي  داده و نظارت و ارزيابي فعاليت

ومديريتي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را بدست 

  گرفت

با تالشهاي خستگي  دكتر بازرگان استاد دانشگاه تهران - 

اري ناپذير توانست طرح ارزيابي دروني را به عنوان ابز

شمسي  70كيفيت آموزش عالي در نيمه دهه  براي بهبود

ايشان منجر  تالشهاي. به جامعه علمي ايران معرفي نمايد

به شكل گيري نهضت ارزيابي دروني در نظام آموزش 

  )،7،3،2(. عالي ايران گرديد

  

 ف ارزشيابياهدا

تعيين ارزش يا  هدف اصلي ارزشيابي؛ ):2004(ورتن - 

 .د ارزشيابي استشايستگي موضوع مور

مهمترين ومطلوب ترين هدف  ):1386(محمدي - 

آگاهي از  نظام آموزشي؛ ارزشيابي در زمينه آموزش و

وضعيت موجود وميزان فاصله آن باوضعيت مطلوب پديده 

شيابي مي باشد ؛كه بدان وسيله يا موضوع مورد ارز

توان با اتكاء به داده هاي حاصل از فرايند ارزشيابي با  مي

برنامه ريزي جامع وراهبردي به بهبود وضعيت وحد يك 

اكثر استفاده از امكانات ومنابع موجود براي رسيدن به 

  .مقاصد واهداف مورد نظر پرداخت

  

  ) 1997استارك  (انواع واهداف ارزشيابي

براي جمع آوري اطالعاتي  :1ارزشيابي تكويني - 1

طراحي شده است كه كمك مي كند به اصالح 

اين نوع ارزشيابي در .ي عمل واجرا يك برنامه در ط

  .هر زماني از اجراي بر نامه قابل انجام است

  تصميم گيري، اصالح وپيشرفت برنامه:هدف  �

                                                
1
 Formative .Evaluation 
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اين نوع ارزشيابي داللت دارد : 1ارزشيابي پاياني - 2

برجمع آوري اطالعات ضروري براي داوري در 

رابطه با موفقيت نهايي برنامه ، اين ارزشيابي در پايان 

  .آموزشي انجام مي شوددوره 

حساب رسي وتوجيه كردن مسولين  :هدف �

  .وذينفعان دررابطه با منابع مصرف شده است

 Evaluation ( ارزشيابي روشنگري -3

Illuminative(  

  .توصيف برنامه واستنباط بيشتر از آن است: هدف �

  )Evaluation Goal – Free (ارزشيابي آزاد -4

  .استتوصيف ،بهبود واستنباط بيشتر برنامه  �

 Evaluation ( اجتماعي–ارزشيابي سياسي  -5

Sociopolitical(  

  افزايش آگاهي و انگيزه: هدف �

 Evaluation (ارزشيابي اقتدار  -6

Authoritative)  (5( 

  

را  انواع مدل و الگوهاي ارزشيابي)  1380(طالبي كهدويي 

مدل  :معرفي كرده است كه متداولترين آنها عبارتند از

  CIPPمدل سيپ و   اهداف والگوي تحقق يافتن 

 
  CIPPمدل سيپ

يكي از مـدلهاي خـوب بـراي    :مي نويسد)   1993( 2نيري

 اسـت كـه توسـط    CIPPارزشـيابي كوريكولـوم  ، مـدل   

چهار عنصـر  . ارايه شده است 1971درسال  3 "استافل بيم"

  :ارزشيابي در اين مدل عبارتند از

   Context ، Input، Process ،Product=CIPP 
 .رزشيابي زمينه ،درون داد ، فرايند و برون داديعني ا

ارايه  ارزشيابي آموزشتعريفي كه از  "استافل بيم"

تعيين ،جمع آوري وفراهم كردن :دهد عبارت است از  مي

  اطالعات مفيد براي داوري در تصميم گيري

                                                
1 Summative Evaluation 
2
 Neary 

3
 Daniel Stufflebeam 

در :  evaluation  (Context (ارزشيابي زمينه - 

و مشكالت در يك بررسي زمينه ، نياز ها ،  امكانات 

محيط خاص و تعريف شده مورد بررسي قرار مي گيرد 

به عبارت ديگر در ارشيابي برنامه ، بررسي مي شود كه .

آيا نياز سنجي الزم در رابطه با تغييرات نيازها ي 

اجتماعي،اقتصادي وپيشرفتهاي تكنولوژي صورت گرفته؟ 

آيا ايجاد وتاسيس يك نظام آموزشي ويا اجراي يك بر 

امه  بر اساس نياز هاي جامعه هدف بوده؟، همچنين در ن

اين مرحله نظام آموزشي از نظر هدف كلي ، اهداف ويژه 

و اينكه چه جامعه اي از دانشجويان را تحت پوشش قرار 

شناسايي .[خواهد داد مورد ارزشيابي قرار مي گيرد

نيازهاي، محيطي كه آن سازمان در آن فعاليت ميكند و بر 

  ]ي در مورد اهداف ورسالت سازمانرسي وداور

  ):Input Evaluation( ارزشيابي درون داد - 

در اين بخش به ارزشيابي تصميمات، منابع واستراتژي هاي 

مورد استفاده براي رسيدن به هدف كلي واهداف ويژه 

 .يك كوريكولوم يا يك نظام آموزشي پرداخته مي شود

  : Process Evaluation) ( ارزشيابي فرايند -

ارزشيابي فرايند تمركز بر تعيين اثر كوريكولوم بر روي 

در اين بخش به بررسي چگونگي فعاليتهاي . فراگيران دارد

يادهي يادگيري ، رفتار معلمان ، دانش وتجربيات آنان  

 .شود وبررسي بكارگيري ابزارها واستانداردها پرداخته مي

  :همچنين در اين رابطه سواالت زير مطرح مي شود

  عملكرد فراگيران چگونه است؟ - 1

  چگونگي كيفيت آموزش و عملكرد كاركنان؟ - 2

  چگونگي رضايت دانشجويان از آموزش؟ - 3

  وجود هر گونه نقص در اجزاء كوريكولوم؟ - 4

   ) :Product Evaluation( ارزشيابي برون داد - 

اين مرحله به ارزيابي وتعيين مقدار اثرات كوريكولوم بر 

وهمچنين سواالت زير . مر بوط مي شود دانش آموختگان

  :درآن مطرح است

  ميزان پويايي دانش آموختگان چقدر است؟ - 1

  ميزان رضايت دانش آموختگان از موقعيت خود؟ - 2
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چگونگي ديدگاه كارفرمايان نسبت به كارايي دانش  - 3

  آموختگان؟

چگونگي كفايت كوريكولوم درآماده سازي افراد  - 4

 )13، 14(براي شغل مورد نظر؟ 

  

   1ارزشيابي برنامه درسي

ارزشابي برنامه :در اين رابطه مي نويسد) 2008(يزداني  

درسي يعني قضاوت ارزشي در مورد يك برنامه درسي از 

نظر توانايي آن براي رسيدن به يك هدف مشخص ، در 

اين ارزشيابي ،در مورد همه اجزاء كوريكولوم قضاوت 

ر موارد مشروحه كه شامل قضاوت د. صورت مي گيرد

  :زير مي باشد

 )كافي والزم بودن ،سازماندهي محتوا( اهداف، محتوا 

موثر بودن روشهاي آموزش در (روشهاي آموزش

روشهاي مناسب وعلمي ارزشابي .و) يادگيري دراز مدت

آيا ارزشيابي تكويني و پاياني و (يادگيري فراگيران

) ارزشابي در همه سطوح يادگيري انجام مي گيرد؟

  )19(رزشيابي ميزان تحقق اهداف وپيامدهاا

با توجه به تحوالت وتغييرات روز افزون در شرايط و 

نيازهاي آموزشي درسطح جهاني وملي ،ضرورت باز 

نگري در برنامه درسي مراكز آموزش عالي اجتناب ناپذير 

الزمه تحقق اين امر ، ارزشيابي همه جانبه برنامه .است

. ء وعوامل برنامه درسي استدرسي در رابطه با همه اجزا

2ايكر "عناصر برنامه درسي براساس مدل تارعنكبوتي
" 

  :به شرح زير است) 2004(

بر اساس اين مدل تعداد ده عنصر برنامه درسي را تشكيل  

مي دهند كه هركدام نقشي دارند ودر مجموع اهداف 

در اين مدل برنامه درسي به يك . سيتم را محقق مي سازند

بكه تار عنكبوت تشبيه شده است كه اگر همه سيستم يا ش

اجزاء نقش خودرا ايفا نمايند هدف كلي حاصل مي شود 

اما هرگاه در هريك از اجزاء خللي ايجاد شود ساختار 

                                                
1
 Curriculum Evaluation 

2
 Akker 

كلي سيستم ويا برنامه بهم مي ريزد وهدف تحقق پيدا نمي 

بنابراين به منظور توسعه واستمرار در تحول برنامه .كند

،كيفيت عملكرد تك تك عناصر  درسي ضرورت دارد

  )17و18منبع .(به طور مداوم مورد ارزشيابي قرار گيرد

  

 
 ( Akker 2004) برنامه درسي عناصر

 چرافراگيرندگان بايد ياد بگيرند؟:   منطق  - 1

يادگيرند گان در جهت تحقق چه اهدافي به :  اهداف  - 2

  يادگيري مي پردازند؟

  يادگيرندگان چه چيزي ياد مي گيرند؟:  محتوا - 3

  مي آموزند؟ يادگيرندگان چگونه : فعاليتهاي يادگيري - 4

معلم چگونه فرايند تدريس ويادگيري را : نقش معلم - 5

  تسهيل مي كند؟

فراگيران با كمك چه چيزي به ياد گيري : مواد ومنابع  - 6

 مي پردازند؟

  يادگيري مي پردازند؟با چه كساني به : گروه بندي  - 7

  كجا به يادگيري مي پردازند؟: مكان  - 8

  كي وچه زماني ياد مي گيرند؟: زمان  - 9

چقدر در يادگيري پيشرفت : يسنجش وارزشياب - 10

  اند؟ داشته
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 الگوي اعتبار بخشي در ارزشيابي آموزش عالي

به معني  accreditاز نظر مفهومي اعتبار سنجي از كلمه

اعتبار سنجي فرايند كنترل .رفته شده استمعتبر شناختن گ

اعتبار سنجي .وتضمين كيفيت در نظام آموزش عالي است

فرايندي است كه از طريق آن يك سازمان يا موسسه 

تشخيص مي دهد كه يك دانشگاه ؛دانشكده يا برنامه 

تحصيلي شرايط از پيش تعيين شده يا استانداردهارا دارا 

ها ي مورد نظر در استاندارد)Radcliff 1996(است

اعتبار سنجي مي توانند در سطح حد اقل ويا درسطح حد 

اكثر باشند ؛كه مورد اول خواص اعتبار سنجي دولتي است 

اما مورد دوم خواص سازمانهاي تخصصي 

  ) Damme 2000(است

 )Accreditation(اعتبار بخشي 

هاي ارزيابي  ترين نوع از سيستم شده  اعتباربخشي شناخته  �

 Formal professional( رسميتخصصي 

review systems (براي ارزيابي برنامه است. 

در فرهنگ لغت وبستر اعتبار بخشي در لغت به  �

دادن اعتبار به مجموعه اي كه داراي : معناي 

  . استانداردهاي مشخصي است، مي باشد

تعريف تخصصي شوراي اعتباربخشي آموزش عالي  �

 در اياالت متحده آمريكا

 
 CHEA= Council of Higher Education  

Accreditation)  :( فرايندي است مبتني بر خودارزيابي

و ارزيابي همگنان، براي تضمين كيفيت مؤسسه يا دوره 

آموزشي دانشگاهي كه با هدف ارتقاي كيفيت، 

پاسخگويي و تعيين اينكه آيا مؤسسه يا برنامه مورد نظر، 

عتباربخشي استانداردهاي منتشر شده توسط سازمان ا

مربوطه و نيز رسالت و اهداف خود را تأمين كرده يا خير، 

  .طراحي شده است

  

 :الگوي اعتبار سنجي داراي دوقسمت است

 )Internal Evaluation(ارزشيابي دروني - 1

مرحله آغازين اعتبار )خود ارزشيابي(ارزشيابي دروني

دراين مرحله نظام دانشگاهي به منظور خود . سنجي است

قضاوت در باره (ديدن اقدام به ارزشيابي مي كنددر آينه 

تا جنبه هاي قوت وضعف خودرا دريابد وبه اصالح ) خود

  )1374بازرگان.(ضعفها به پردازد

  

 ) Evaluation  Internal(تفاوت ارزيابي دروني 

 چيست ؟)  Self Evaluation(با خود ارزيابي 

و بخشي از فرآيند اعتباربخشي است  ،ارزيابي دروني - 

هدف از آن عالوه بر بهبود كيفيت اخذ اعتبارنامه يك 

نهاد اعتباربخشي است اما خودارزيابي يك روش ارزيابي 

 .مستقل براي بهبود كيفيت است

در ارزيابي دروني دانشگاه بايد براساس حوزه ها ،  - 

شاخص ها ، استانداردها و روش مورد پذيرش نهاد 

ما در خودارزيابي اعتباربخش خود را ارزيابي نمايد ؛ ا

حوزه هاي ، شاخص ها ، استانداردها و روش ارزيابي 

  .توسط خود دانشگاه تعيين مي گردد
 
  ) External Evaluation (ارزشيابي بيروني -2

چنانچه ارزشيابي دروني انجام شده باشد مي توان به  - 

 .انجام ارزشيابي بيروني پرداخت

جي ياهيأت ارزشيابي بيروني توسط كارشناسان خار  - 

،كه در اين مورد نيز در صورتي  انجام مي گيرد همگنان

كه گروه الزم بداند مي تواند پس از انجام ارزشيابي 

دروني و به منظور اطمينان از صحت كار و استفاده از 

نظرات متخصصين و كارشناسان خارج از اين مجموعه در 

جهت شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف و دريافت 

ناسب براي بهبود،در خواست انجام ارزشيابي پيشنهادات م

  .بيروني نمايد

 .ارزشيابي بيروني مكمل ارزشيابي دروني است - 

ارزشيابي بيروني براي مقاصد پاياني ؛بررسي مسائل مالي  - 

  .وبراي پاسخگويي در مقابل تخصيص اعتبار مناسب است 

34 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             7 / 12

https://edcbmj.ir/article-1-4-fa.html


  

  مجله راهبردهاي آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش 

  1، شمارهاولسال                     )عج...(ا علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بقيه     

 

 

 

هدف از ارزشيابي بيروني در سطح دانشگاه تضمين  - 

خگويي ؛جلب اعتماد واطمينان ذي نفعان پاس،.كيفيت

  )2،3،5،7،9،10( ازنظام آموزش عالي است

  

 :رويكردي مناسب ارزشيابي دروني

عوامل  آموزشي گروه ،بطور خالصه در اين الگو - 

در آموزش را بررسي كرده و وضعيت موجود آن را  موثر

با استفاده از ابزار مناسب بدست مي آورد سپس اين 

ضعيت مطلوب آن مقايسه كرده و درباره وضعيت را با و

 .آن به قضاوت مي نشيند

از آن جايي كه :چگونگي تعيين وضعيت مطلوب  - 

ارزشيابي ،مبتني بر هدف است ،بايد وضعيت مطلوب براي 

عوامل و مالكها به گونه اي تعريف شود كه اهداف گروه 

را برآورده سازد، بدين منظور بايد اهداف كلي گروه 

  )7(..ص شده باشدمشخ كامال

مدل ارزشيابي ): 1376 (عليزاده به نقل از ميرزا محمدي 

دروني در دانشگاه امير كبير و فاكتور هاي ارزشيابي در 

  :اين مدل را به شرح زير معرفي كرده است

  هدف ورسالت گروه آموزشي - 1
 The aim and function of the department 

  مديريت وسازماندهي در گروه- 2
The organization and management 
structure of the department 

  The academic staffs       اعضاي هيات علمي- 3

 The students                                   دانشجويان- 4

  يادگيري –فرايند ياد دهي - 5
The teaching and learning process 

 The curriculums                      برنامه آموزشي- 6

  امكانات و تسهيالت آموزشي وپژوهشي- 7
The educational and research facilities 

 Research                               فعاليت هاي پژوهشي- 8

  )Graduates)1دانش آموختگان                             - 9

  

  
 

  عناصر وحوزه هاي ارزشيابي دروني

كيفيت درآموزش وحوزه هاي  ناصر ع)1386(محمدي 

را به شرح زير  مورد بررسي در ارزشيابي دروني- عالي

  :معرفي مي كند

هيأت علمي مشخص مي كنند كه   در اين مرحله اعضاء - 

چه جنبه هايي از نظام آموزشي را مورد ارزشيابي قرار 

 .خواهند داد 

با توجه به تجارب ملي و بين المللي چندين حوزه و  - 

كه يك برنامه را پوشش مي دهند را  ،هاي آنها مالك

  .نام برد به شرح زير توان مي

  

حيطه هاي
ارزشيابي دروني 

ش
ه
و
ژ
پ

و
ش 

ج
سن
 

ي
شياب

ز
ر
ا

و
ت 
ري
دي
م
 

ي
ه
د
مان
ز
سا

  حوزه رسالت و اهداف آموزشي -1

رسالت هاي يك گروه هدف نهايي تشكيل آن را نشان 

داده و فلسفه وجودي گروه را نمايان مي سازند رسالت ها 

هنگام تأسيس آن به وسيله يا مأموريتهاي يك واحد در

هدفهاي گروه مقاصدي هستند   . متخصصان تعيين مي شود

كه گروه قصد دارد از طريق فعاليت هاي جاري خود به 

كه در اين حوزه  مهمترين مالكهايي. آنها دست يابد 

  :مورد ارزشيابي قرار مي گيرند عبارتند از 

  وجود رسالت ها و اهداف مدون  �

  اران در تدوين اهداف مشاركت دست اندر ك �
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 ،دانش(واعد هدف نويسي و طبقه بنديرعايت ق �

    )مهارت ونگرش

  ميزان آگاهي دست اندركاران �

  بازنگري رسالت و اهداف آموزشي گروه �

  

 حوزه مديريت و سازماندهي -2

در اين حوزه مالكهاي مربوط به چگونگي مديريت گروه 

و نحوه سازماندهي فعاليت هاي مختلف گروه مورد 

كه در اين حوزه مورد  مالكهايي .بررسي قرار مي گيرد 

 :ارزشيابي قرار مي گيرند عبارتند از

  نحوه انتخاب و وظايف مدير گروه  �

سابقه آموزشي  ،علمي (ويژگي هاي مدير گروه  �

دوره هاي آموزشي ومطالعه درباره  ،سابقه مديريت ،

 ،اطالع از قوانين اختيارات وآيين نامه ها ،مديريت 

  )يري مشكالت گروهپيگ

ميزان آگاهي - شفافيت(آئين نامه هاي داخلي گروه  �

  و اجراي آن)كفايت- دست اندر كاران

هزينه  ،بودجه : وجود ساز وكار مشخص براي تعيين �

  هاي گروه و نحوه هزينه آن 

  برنامه هاي تشويق و توبيخ �

ساير (نحوه گزينش و استخدام هيات علمي �

 ) كاركنان

  

 شيحوزه برنامه آموز -3

دانشجويان رشته ( با توجه به متعدد بودن مخاطبين 

در يك گروه بايد ) هاي مختلف و يا سطوح مختلف 

ابتدا به دقت برنامه آموزشي را در ارتباط با مخاطبين 

يك گروه آموزشي ممكن . خاص آن شفاف نمود 

اداره كننده تقريبا كل برنامه  ،است تسبت به يك رشته 

ليني داخلي ال در گروه بامث(درسي آن رشته باشد 

و نسبت به گروه ) هاي داخلي برنامه آموزشي رزيدنت

ديگري از دانشجويان هدايت كننده بخشي از برنامه 

همين گروه ذاخلي نسبت به دانشجويان (درسي باشد 

دوره كاراموي و كارورزي رشته پزشك عمومي 

 )هدايت كننده بخشي از برنامه درسي مي باشند

رنامه هاي درسي و فعاليت هاي در اين حوزه ب �

ذيل مورد ارزشيابي  مالكهايآموزشي با توجه به 

  .قرار مي گيرد 

 /what)       تعريف دقيق فعاليت هاي آموزشي �

whom/ who/ where /When        
      تناسب محتواي برنامه آموزشي با اهداف �

  مشاركت در برنامه ريزي درسي �

ش موقعيت هاي در اين بخ( اجراي برنامه آموزشي  �

راند  ،مختلف آموزشي اعم از گزارش صبحگاهي 

هر يك به تفكيك .....  ،كنفرانسها  ،آموزشي 

بررسي شده و ميزان حضور و استفاده دانشجويان از 

  . )  اين موقعيت ها ارزشيابي مي شود 

 روش هاي تدريس وميزان استفاده از طرح درس �

  

 يمالكها در اين حوزه:حوزه هيات علمي  -4
 ذيل مد نظر است

  تعداد ، تركيب و توزيع اعضاء هيأت علمي �

  توانمندي هاي آموزشي �

 ء هيأت علميتوزيع فعاليت هاي اعضا �

  )آموزش،پژوهش ودرمان(        

 ميزان رضايت هيأت علمي از امكانات رفاهي و خدمات �

  

    :حوزه دانشجويان -5

باشد  كه در ارتباط با دانشجويان مي بسياري از مالكها

 :اين حوزه سنجيده مي شود كه عبارتند از  در

- جنس- سن- تعداد(تركيب و توزيع دانشجويان  �

  )بومي بودن

نمرات  _دوره هاي پيش نياز (صالحيتهاي ورودي �

  )عاليق تحصيلي- امتحاني قبلي

ارتباط دانشجويان با اعضاء هيأت علمي و مدير  �

  گروه

  اجرا و ارزشيابي ،مشاركت در برنامه ريزي  �
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  ت تحصيليپيشرفت واف �

  آگاهي دانشجويان از حقوق و وظايف خود  �

ميانگين زمان مطالعه در اين زمينه بررسي ساعت  �

، اشتغال ) غير آموزش (كاري درماني غير ضروري 

دانشجويان در خارج از دانشگاه و تعيين دقيق متوسط 

  .زمان مطالعه درنظر گرفته شده است 

  فعاليت هاي پژوهشي دانشجو �

  صيليپيشرفت و افت تح �

  

  حوزه منابع آموزشي -6

تجهيزات و  ،در اين حوزه عمدتاً ميزان كفايت فضا 

امكانات آموزشي با توجه به هدفهاي گروه و نيز دوره 

. هاي آموزشي موجود مورد بررسي قرار مي گيرد

  :مالكهاي آن عبارتند از 

 ،كالسها (تعداد و تنوع فضاهاي آموزشي ،كيفيت  �

  )…مايشگاه آز ،درمانگاه  ،بخشها 

تعداد اشتراك  - تعداد كتب مرجع - وسعت(كتابخانه   �

- ميزان دسترسي  –جديد بودن منابع - مجالت علمي

  )كتابدار

  تجهيزات اطالع رساني كامپيوتري �

  وسايل كمك آموزشي و تناسب آنها با نيازها �

  ميزان استفاده از وسايل كمك آموزشي �

  تجهيزات باليني موثر در آموزش �

  تنوع  ،از لحاظ تعداد كفايت بيماران  �

برنامه و خط و مشي گروه براي تأمين و بهينه سازي  �

 منابع آموزشي

  

 حوزه پژوهش- 7

با توجه به اهميت پژوهش در ارتقاء كيفيت آموزش در 

 مالكهاي ذيلبه عنوان حوزه اي مستقل به وسيله  ،گروه 

  .   مورد سنجش قرارمي گيرد 

يأت علمي ت هاي انفرادي اعضاء هآثار و فعالي �

شركت _راهنمايي پايان نامه _مقاله_ترجمه  _تاليف(

  )در پروژه هاي تحقيقاتي

  خط مشي و برنامه هاي مشخص گروه براي پژوهش �

در اين  ،) بين المللي/ ملي (پروژه هاي پژوهشي گروه  �

بخش پروژه هاي پژوهشي كه به صورت گروهي 

توسط اعضا هيات علمي تعهد شده   مدنظر مي باشد و 

ابعاد )  كاربردي –علمي (ز جهات  تعداد ، عناوين ، ا

  ..مورد بررسي قرار مي گيرد  )ملي  –منطقه  اي (

  سمينارها و همايش هاي برگزار شده توسط گروه  �

در اين بخش امكانات پژوهشي از : امكانات پژوهشي  �

مستقيم و يا غير مستقيم از طريق جذب (جهات بودجه 

دسترسي به اينترنت ) م امكانات مالي خارج از سيست

ميزان دسترسي و آموزش استفاده از  نوع خط ،(

و ساير امكانات احتمالي كه ممكن است ) اينترنت

تسهيل كننده پژوهش هاي گروه باشد مورد بررسي 

 قرار مي گيرد

  

 حوزه سنجش و ارزشيابي  -8

اين حوزه بررسي و ارزشيابي انواع روش هاي ارزشيابي 

اين حوزه در . زشي را مورد نظر داردموجود در گروه آمو

 . دو بخش بررسي مي گردد

وجود   ،تنوع روش هاي سنجش) : (امتحانات(سنجش  �

  ) برنامه ريزي مشخص جهت سنجش 

وجود ساير برنامه هاي ارزشيابي در حوزه هاي مختلف  �

گيرد  رد بررسي قرار ميمو و كيفيت آنها

 )هيات علمي  هاي مديرگروه، ارزشيابي(

  

 وزه دانش آموختگانح -9

كسب باز خورد از دانش آموختگان و اهميتي كه اين 

افراد به عنوان محصول نهايي و برآيند سيستم آموزشي 

مورد  ،دارند ايجاب نمايد كه براي قضاوت در باره برنامه 

  .ارزشيابي قرار گيرند
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  :. مالكهاي مورد نظر عبارتند از

ط با وجود سازو كار مشخص در گروه براي ارتبا �

  دانش آموختگان 

بازنگري در برنامه آموزشي با استفاده از بازخورد  �

  دانش آموختگان

توانايي هاي شناختي و مهارتي دانش آموختگان و  �

  تناسب با نيازها

  سرنوشت شغلي دانش آموختگان  �

  آثار علمي دانش آموختگان  �

  نحوه ادامه تحصيل دانش آموختگان �

 )10(ر گروه ميزان استفاده از دانش آموختگان د �

  

  گيري نتيجه

  پزشكي  عالي  ، و آموزش طور اعم كشور به  عالي  آموزش

طور  به  از نظر كمي  گذشته  سال  ، در بيست طور اخص به

  آن  كيفيت  اما ارتقاي.  است  يافته  توسعه  توجهي قابل

هاي  رويكرد   از ميان.  است  از ارزيابي  استفاده  مستلزم

الگوي  ،  عالي  آموزش  ارزيابي براي  شدهپيشنهاد  مختلف

  داراي  بروني  و   دروني  ارزيابي اعتبارسنجي با مراحل

  مستمر كيفيت كاربرد آنها ارتقاي  هستند كه  هايي ويژگي

مرحله )خود ارزشيابي(ارزشيابي دروني .كند مي  را فراهم

دراين مرحله نظام دانشگاهي . آغازين اعتبار سنجي است

آينه ديدن اقدام به ارزشيابي  ور خود دربه منظ

تا جنبه هاي قوت وضعف ) قضاوت در باره خود(كند مي

در ارزيابي  خودرا دريابد وبه اصالح ضعفها به پردازد

دروني گروههاي آموزشي در سطح عملياتي نظام 

آموزشي تمامي جنبه ها وعوامل موثر ومورد نياز در نظام 

اهداف ورسالت ، : املدانشگاهي را كه عبارتند از عو

مديريت وسازماندهي، برنامه آموزشي، اعضاي هيات 

 –منابع آموزشي، فرايند هاي ياددهي  دانشجويان، علمي،

ابتدا از . آموختگان ، ارزشيابي ودانشپژوهش يادگيري،

بزار مناسب مورد شناسايي قرار نظر وضعيت موجود با ا

هدفهايي  وسپس براساس راهبرد ها ،خواسته ها  . دهد مي

. ردازدپ مي) استانداردها(كه دارد به تعيين وضعيت مطلوب 

در نهايت به تطبيق وضعيت موجود خود  با استاندارد هاي 

قضاوت و داوري در مورد كيفيت  پيش تعيين شده و از

بديهي است كه متناسب  .نظام آموزشي خواهد پرداخت

با سطح مطلوبيت هاي هر نظام آموزشي الزم است 

 .هاي ارزشيابي تعيين شودشاخص
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