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 چکیده
های درسی تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم انسانی سنجی برنامههد  پژوهش حاضر، کیفیت

های برنامه درسی، محتوای برنامه دانشگاه مازندران از دیدگاه اساتید و دانشجویان با تاکید بر: هد 

باشد. جامعه آماری پژوهش یاددهی یادگیری و راهبردهای ارزیابی برنامه درسی میدرسی، راهبردهای 

 ودانشجو  نفر 176 تعدادشامل کلیه دانشجویان و اساتید تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم انسانی به 

 نفر 111باشند. که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه  می 10-17استاد در سال تحصیلی  نفر 46

ای متناسب با حجم در گیری طبقهاز روش نمونه اعضای هیات علمی برآورد شد و نفر 34 ونشجو دا

حیطه دانشجویان در سه رشته علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی در دو مقطع ارشد و دکترا 

مایشی . روش پژوهش توصیفی پیدهند مینفر نمونه را تشکیل  36و  31، 30استفاده شده که به ترتیب 

گویه که روایی آن با استفاده از روایی  78 شاملاست. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته  بوده

محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل  14/6 محتوایی و صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ

های حاصل یافتهو مستقل استفاده شده است.  ای نمونهتک  tنامه از آزمون اطالعات حاصل از پرسش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یطباطبائ عالمه دانشگاه، تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده، وزشیآم مدیریت دکتری دانشجوی، مسئول نویسنده ،

 araei.mahmood@gmail.com: تماس شماره. تهران

 ارومیه ،ارومیه دانشگاه، تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده، آموزشی مدیریت دکتری دانشجوی. 

 تهران، یطباطبائ عالمه دانشگاه ،تیتربی علوم و روانشناسی دانشکده، آموزشی مدیریت ارشد کارشناس. 
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های برنامه درسی و راهبردهای ارزیابی ، در حیطه دانشجویان حاکی از آن است: هد پژوهشاز 

 راهبردهایبرنامه درسی نتوانسته نیازها و انتظارات دانشجویان را برآورده نماید همچنین محتوا و 

کند و در حیطه اساتید عناصر  یادگیری در حد متوسط توانسته نیازها و انتظارات دانشجویان را برآورده

، راهبرد یادگیری و راهبرد ارزیابی تا حدی توانسته نیازها و انتظارات اساتید را برآورده کند و ها هد 

عناصر محتوا توانسته نیازها و انتظارات اساتید را برآورده کند. همچنین بین نظرات دانشجویان و 

داری وجود ندارد، راهبردهای یادگیری تفاوت معنیاساتید در سه حیطه محتوا، راهبرد اجرایی و 

 همچنین اساتید نسبت به دانشجویان دیدگاه مثبتی نسبت به هدفهای برنامه درسی دارند.

 تحصیالت تکمیلی. ،برنامه درسی ، ارزیابی کیفیت،آموزش عالی کلیدی: واژگان
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 مقدمه
ابع انسانی دانست که با آموزش، دانش گذاری در منتوان موثرترین روش سرمایهآموزش عالی را می 

ها، نقش اساسی و محوری در فرایند توسعه ملی و ایجاد موازنه بین افزایی و ارتقای نگرش و مهارت

ترین عامل و توان آموزش عالی را به عنوان مهمابعاد مختلف توسعه یافتگی کشور دارد. در مجموع می

کسانی که در آموزش عالی موفق به گرفتن مدرک  آیا . امامحرک اصلی در توسعه ملی جوامع دانست

های مورد نیاز، برای کارآمد بودن در جامعه را دارا هستند؟ مربیان و اساتید نیز با شوند، آیا مهارتمی

سواالتی از این قبیل مواجه هستند که: دانشجویان در طول مدتی که در دانشگاه هستند، چه چیزهایی 

طرفداران  اند یا خیر؟گیرند؟ و آیا دانشجویان به نتایج مورد نیاز دست یافتهرا و چگونه باید یاد ب

ها برنامه ای تضمین این نکته است که مصر  کنندگانعقیده دارند که هد  کلی از هر برنامه «کیفیت»

ر باید د آموزش عالی، ماسساتبنابراین در ر. نه کمت، نیاز دارند آن چیزی را دریافت کنند که دقیقاً

بود متاسفانه، برنامه های درسی و برنامه ها دوره یکیفیت اجرا برای بهبود کارآیی و هایی راهجستجوی 

درسی در آموزش عالی به عنوان حلقه مفقوده و یا حداقل کم توجه در مطالعات آموزش عالی و بویژه 

اری و حتی عمل کیفیت آن است، چرا که بطور جدی و گسترده وارد مباحث آموزش عالی و سیاستگذ

و تغییر آنها در دستورکار قرار  اصالح ارزشیابی، برای بررسی،هم  همت الزم تالش وبه آن نشده و 

های برنامه چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران از هد  . همچنین با توجه بهنگرفته است

شور به میزان کافی های توسعه علمی کهای موجود در تحصیالت تکمیلی در راستای هد ظرفیت

نگری خاص، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، اگر با دیدی منطقی و ژر  و .شود نمیبرداری بهره

شویم اقدامات صورت گرفته هر چند در نوع خود قابل تقدیر است، ولی نوعی رفوگری و متوجه می

ام آموزش عالی و در نتیجه تواند نقش چندانی در پویایی نظآید و بنابراین نمیترمیم به حساب می

 (.1312:83پاسخگویی آن داشته باشد )قصابی چورسی و همکاران، 

ها حاکی از اقبال جوامع بشری به آموزش در تمام سطوح است و به موازات آن، کیفیت برتر، یافته 

ه مدیریت موثرتر و انطباق آموزش با نیازهای این جوامع مورد توجه خاص قرار گرفته، تا آنجا ک

انرژی(، و نه سرمایه، بلکه آموزش و ) نیروزاناظران برجسته اقتصادی جهان، نه مواد اولیه، نه منابع 

(. نقش آموزش عالی 1: 1368جاودانی، ) اندنیروی انسانی آموزش دیده را عامل اساسی توسعه دانسته

و چه در کشورهای  های پیشرفتهدر توسعه اقتصادی کشورها، چه در اقتصادهای مبتنی بر تکنولوژی

شود. از نظر اجتماعی نیز آموزش بدیل ارزیابی میبی تازه صنعتی شده و در حال توسعه، چشمگیر و
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ترین نهادهای اجتماعی هستند ها از مهم بسزایی در تحوالت جامعه دارد. از این نظر دانشگاه تأثیرعالی 

گیری همگرایی ملی و گسترش که موجب افزایش مشارکت، تحرک اجتماعی، عقالنیت جمعی، شکل

ترین عامل و محرک توان آموزش عالی را به عنوان مهم. لذا در مجموع میشوند مینهادهای مدنی 

 (.34: 1383منش و کامرانی، ایران) دانستاصلی در توسعه ملی جوامع 

دن کیفیت مجموعه ویژگیها و خصوصیات یک فراورده یا خدمت که نماینگر توانائی آن در برآور

( و هر فرد در چهار چوب ارزشهای مورد نظر 10: 1388بیان شده است )هواس بیگی،  های خواسته

خاص قضاوت کند. بر حسب یکی از تعریفها، کیفیت یک  ای گونهخود ممکن است درباره کیفیت به 

است نظر هیأت علمی، دانشجویان و « مناسب بودن آن برای هد  مورد نظر»عنصر عبارت از 

کیفیت آموزش عالی از نظر کارفرمایان آن است که “ مثالًایان درباره کیفیت گوناگون است، کارفرم

دانش آموختگان در انجام دادن وظایف محوله شغلی از دانش، نگرش و توانائی الزم برخوردار باشند. 

ی و چورس قصابی( آموزش عالی متراد  با پیشرفت تحصیلی آنان است کیفیت اما از نظر دانشجویان،

(. در حالیکه کیفیت در آموزش عالی از نظر هیأت علمی با میزان انتقال دانش و 2:1312همکاران، 

انجام دادن پژوهش سر و کار دارد. بنا به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، آموزش عالی وارد دوران 

که از  . فیگنبومشوند میاصلی آن محسوب  های مشخصه« کیفیت» و« رقابت»جدیدی شده است که 

عامل کلیدی در « کیفیت آموزشی»معتقد است  شود میپایه گذاران نظریات مدیریت کیفیت محسوب 

بین کشورهاست چرا که کیفیت محصوالت و خدمات در هر کشور بر اساس نحوه « رقابت پنهان»

تفکر، عمل و تصمیم گیری مدیران، معلمان، اقتصاددانان مهندسان و سایر گروههای تحصیل کرده 

(. و ارتقای مداوم کیفیت علم، دانشگاه و آموزش عالی، 18: 1366)صالح اولیاء،  گیرد میاجتماع شکل 

مستلزم توسعه درونزای فرهنگ ارزشیابی است که به نوبه خود نیازمند روحیات و رفتارهای خود 

ی است. و ارزیابی و خود تنظیمی و التزام درونی به کیفیت در میان یاران و ذی نفعان آموزش عال

قابل توضیح نیست  ،اراده گرایانه و خطا انگارانه رویکردهایوضعیت مسئولیت اخالق علمی ما، با 

بسترهای تعاملی برای دست به کار  ثانیاًو ساختاری فهمیده شود و  ای زمینهمنطق محیطی،  اوالًبلکه 

گردد چرا که توسعه فراهم  ای حرفهو انجمنهای علمی و تخصص و نهادهای  ها دانشگاهشدن خود 

به ویژه از نوع دولتی آن(، بلکه از ) بیرونینه با پند و اندرزها و نه با فرهنگ سازیهای  ،ای حرفهاخالق 

طریق کنشهای ارتباطی خود یاران و ذی نفعان اجتماع علمی و دانشگاهی، و به صورت شیوع و انتشار 

این کیفیت در آموزش عالی یک نقطه ثابت و (. بنا بر136: 1380)فراستخواه،  شود میدرونزا، میسر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 799ـــــــــــــــــــــــــــــــــ انسانی علوم دانشكده تكمیلی تحصیالت درسی های برنامه سنجی کیفیت

 ماسساتو  ها دانشگاه که ایستا نیست بلکه، یک حرکت، هد  استراتژیک و وظیفه اسالمی است.

(. که نیازمند برداشته شدن گامهای 48: 1316بریمانی و همکاران،) هستندآموزشی کشور با آن مواجه 

 .باشد میاساسی 

انه نظام آموزش عالی کشور به دالیل گونااگون، باه خصاوص با اشرا  به مباحث حاضر، متاسف

های موجود، نتوانسته اسات نقاش ها و قابلیتاجرایی ناکارآمد و استفاده نکردن از فرصت هایسیاست

کلیدی و اساسی خود را در توسعه کشور آن چنان که مورد انتظار است، ایفاا نمایاد. در حاال حاضار 

هاای های برابر آموزشی، ارتقای کیفی برناماهدر زمینه ایجاد فرصت هاییآموزش عالی کشور با چالش

های عمومی ارائه کننده و نحوه مشارکت بخش ماسساتوری درسی، سازگاری با نیازهای جامعه، بهره

و خصوصی در تولید آن مواجه است. بطور کلی، آموزش عالی ماا عاالوه بار ضاعف کمای و کیفای، 

اناد بارای ایان مجموعاه نقاش ه است. سیاستگذاران علمی تاکنون نتوانستهبرنامای ناهمگون و بیتوده

ریازی( موجاب عقاب مانادگی علمای ماا از بسایاری از عدم برنامه) امرموثری تعریف کنند و همین 

کشورهای جهان و حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان، مالزی، سنگاپور و... شده است. به دلیال نباود 

ار آن نبود انگیزه الزم، پژوهشگران ایرانی خود را به طور جادی موظاف باه حال ریزی و در کنبرنامه

اناد. تنهاا هد  خالصاه و محادود کاردهای ندیده و از این رو نقش خود را تنها در آموزش بیمساله

های عمومی مسوالن مشاهده کرد، گسترش کمی آماوزش اسات هدفی که شاید بتوان در سیاستگذاری

 گیاردریزی و استدالل است، تنها بخشی از توان متخصصان ما را بکار ماین برنامهکه آن هم چون بدو

های یکنواخت رسمی و تکاراری چنین دانشگاه ایستایی که خود را به آموزش (.216 :1383فریدون، )

کاار ای و جویاایبه سبک سنتی، و تولید انبوه فارغ التحصیالنی مدرک به دست، غیر مااهر، غیرحرفاه

 نمایادتواناد نقاش خاود را در نیال باه توساعه پایادار ایفاا کند، چگونه میآماده، دل خوش حاضر و

هاای اشاتغال بارای رویه جمعیت، نبود زمینهاز طرفی افزایش بی(. 126: 1366کبریایی، و  فراستخواه)

تعادد جوانان و.. باعث افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی شده و این مساله به هماراه عوامال م

 دیگری که در باال بدان اشاره شد، منجر به افت کیفیت در نظام دانشگاهی شده است.

ترین عامل مزیات نسابی روند شتابان تحوالت علمی و فنی و اهمیت یافتن دانش به عنوان اصلی

آماوزش عاالی  هااینظاام ای بس خطیر و مهم مواجه کارده اسات.کشورها، آموزش عالی را با وظیفه

 همچناین باا پاذیرش ایان اصال راهباردی کاه ،ی اخیاردهه تحوالت چنددر پی  مختلفکشورهای 

را بارای  یهاای جدیاد، ماموریاتباشادمای ، دانش و اطالعااتحاضررین مزیت نسبی در قرن تمهم
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طای  .انادترسایم کارده خود بویژه در رابطه با تحصیالت تکمیلی آموزش عالی ماسساتها و دانشگاه

ی که دانشاگاه بولونیاا اولاین مادرک دکتاری را در قارن دوازدهام اعطاا کارده، هشتصد سال، از زمان

تحصیالت تکمیلی، بخش مهمی از یادگیری سطح باال در بسیاری از کشاورهای سراسار جهاان باوده 

است. تحصیالت تکمیلی در ابتدا بیشتر در آموزش و از قرن نوزدهم به بعاد، هام در آماوزش و هام 

اقتصاادی،  چنین توسعههای مهم آموزش عالی، همر کشورهای دارای نظامای دپژوهش، نقش برجسته

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن جوامع ایفا کرده است. این امار در آمااده ساازی افاراد بارای تصادی 

های رهبری در نهادهای آموزشی، علمی، اقتصاادی و سیاسای، اهمیات بسازایی دارد. باه عاالوه نظام

ام با دروس تحصیالت تکمیلی، منبع مهمی برای داناش جدیاد در بسایاری از های پژوهشی توفعالیت

 .(221: 1367، 1کنراد و میالر) کشورهاست

از این رو، امروزه در تمامی کشورها ضارورت توساعه تحصایالت تکمیلای در آماوزش عاالی  

نظاام  شاده اسات.بواسطه ماهیت و رسالت آن در جهت رسیدن به مزیت رقابتی بیش از پیش مسجل 

ای هاای توساعهآموزش عالی کشور ایران نیز همیای دیگر کشورها؛ هم چنین در راستای تحقق هاد 

های چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسالمی ایران، از جمله رسیدن به قادرت کشور بویژه برنامه

یادی را در هاای جدهای سریع علمی کشاور، سیاساتبه ویژه از لحاظ علمی( و پیشرفت) منطقهبرتر 

هاای مختلاف صاورت گرفتاه در رابطاه باا بررسی ولی رابطه با تحصیالت تکمیلی اتخاذ کرده است.

ریزی منسجم و ساازماندهی شاده در برنامههای تحصیالت تکمیلی کشور، حکایت از آن دارد که دوره

ای ایان هو از ظرفیتوجود ندارد  های تحصیالت تکمیلیخصوص چگونگی استفاده مطلوب از دوره

هاای هاا و هاد گیاریمانند سااختار، جهات در مواردی، شودبرداری نمیها به میزان کافی بهرهدوره

های درسی، راهبردهای یاددهی یادگیری و راهبردهای ارزیابی از عملکارد دانشاجویان، افازایش برنامه

هاای  هاا همچاون دورهرهباه ایان دوها و خیلی از موارد دیگر، نامه ها، وضعیت راهنمایی پایانظرفیت

های اولیاه خاود های تحصیالت تکمیلی را از هد این امر دوره مطمئناً و شودکارشناسی نگریسته می

ی یک جامعه علمی پویاست به مرزهای دانش نرسانده و کشاور را دور کرده و آن را آن گونه که الزمه

زم است که این روند اصالح شود. یکی از بنابراین ال گذارد.ای ناکام میهای توسعهبه هد در رسیدن 

 های تحصیالت تکمیلی است.در این زمینه، توجه به کیفیت دوره ماثراقدامات 
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1 -Conrad and Millar 
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و  اقتصاادی سیاسای، اجتمااعی، هایاز اوایل دهه هفتاد به تبع تحول خوشبختانه در کشور ایران

وی وزارت علاوم، تحقیقاات و از سا دایایزکاز رتم اندیشاه ها، هنگی و ایجاد ثبات دراداره دانشگاهرف

این اندیشاه را  تبلور ها واگذار شد.ریزی درسی به دانشگاههاختیارات برنام ،اینامهبا تصویبآیینفناوری 

 ،هد  از این امار ،نامهاساس این آیین بر مشاهده کرد. (61-83ساله سوم توسعه ) 4توان در برنامه  می

کیفیات آماوزش  ارتقاای ،تمرکززدایای یریت آموزش عالی،ها در مدنهادینه ساختن مشارکت دانشگاه

دلیل  به موازات این امر، به های درسی با نیازهای جامعه وروز آمد ساختن آنهاست.برنامه انطباق عالی،

هاای مختلفاو نیااز باه باازنگری نیروهای متخصص در رشاته حضور رشد سریعوکمی آموزش عالی،

های درسی مورد ارزشیابی قرار گرفتاه و در صاورت نیااز هضرورت احساس شد که برنام این دروس،

 برخای از آنهاا هاا،دانشاگاه آئین ناماه باه در پی ابالغ این(. 42: 1384،و همکاران نیلی) شونداصالح 

 ؛اناد دادههای چشمگیری را نیز انجام در این راه فعالیت وکرده های درسی شروع به بازنگری در برنامه

هاای دروس باوده و این اصالح و بازنگری تنها محدود به اصالح سرفصال ،تیمولی چنانچه شاهد هس

ایان  ،در این جاا بنابراین حتی در این مورد هم اصالحات به طور کامل و علمی صورت نگرفته است.

های درسای برای ارزیابی برنامهآیا  ؟شود که این بازنگری تا چه حدی مفید بوده استمی سئوال مطرح

گونی محتاوای چناد درس رگدپیشین و  هایسرفصلبازنگری در حد اکتفا کرد؟ آیا صر   باید به این

بارای های درسی باشد و آیاا توجاه باه ایان ساطح از ارزیاابی تواند معر  خوبی از کیفیت برنامهمی

: 1388تر بود؟)حسینی، به فکر راهکاری جامع باید یا اینکه، پاسخگویی به نیازهای جامعه کافی است؟

48.) 

ریزی درسی به عنوان یک حوزه تخصصی، یکی از بحث انگیزترین همانطوری که ذکر شد برنامه

یک قرن از تولد این حوزه تخصصای باه عناوان  تقریباًهای معرفت بشری است، زیرا با گذشت  حوزه

یک رشته علمی، هنوز در خصوص ابعاد، عناصر و ارکان آن در بین متخصصان این رشته توافق اندکی 

-ریزی درسی دیادگاهوجود دارد. هر یک از صاحبنظران برنامه درسی در مورد عناصر و مراحل برنامه

ها و مقاصد، تجربیاات عناصر برنامه درسی را شامل: هد  (1141) تایلراند. های مختلفی را ابراز کرده

یاادگیری و  هاای( هاد ، محتاوا، فعالیات1167) زایسدانست.  یادگیری، سازماندهی و ارزشیابی می

( عناصار برناماه درسای را شاامل: 1180) آیزنرداند.  های ارزشیابی را از اجزای برنامه درسی میروش

 دانادهای یادگیری، سازماندهی محتوا، روش ارائه و پاسخ و ارزشیابی میهد ، محتوی، انواع فرصت

فت عنصر: نیازها، هد ، محتوا، ( عناصر چهارگانه تایلر را به ه1172) هیلداتابا(. 77: 1364قورچیان، )
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 ،1سازماندهی محتوا، تجارب یادگیری، سازماندهی تجارب یادگیری و ارزشیابی گساترش داد. فیرساین

 11با تاسی از رویکرد عملی و نیز شرح و بسط الگوی تابا، عناصر برنامه درسی را در قالب یک فرایند 

های گوناگون، انتخاب بهترین راه حلستجوی راهای با عنوان شناسایی مساله، تشخیص مساله، جمرحله

حل، تصویب راه حل، هدایت و راهنمایی کارکنان و ارزشیابی اثربخشی برناماه درسای معرفای کارده 

 .است

 

 (911: 9831) شعبانی: منابع تعیین هدفهای برنامه درسی اقتباس از 9شكل شماره 

 

هاای یاادگیری، عنصری را شامل: هد ، مواد آموزشی، محتوا، فعالیات 1سی کالین نیز برنامه در

اجارگااه،  فتحای و) نمایادبندی، زمان و فضا یا مکان معرفی مایراهبردهای یادگیری، ارزشیابی، گروه

( عناصار برناماه درسای را متشاکل از هاد ، محتاوی، تاوالی، 1116) الکوتا(. استارک و 1387:7-0

 مهرمحمادی(. 2666سااندرز، ) دانادندهای آموزشی، منابع آموزشی، ارزشایابی ماییادگیرندگان، فرای

و عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی را کاه اغلاب در مباحاث  عوامل( 1141) تایلر( به نقل از 1381)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Feresien 

ساختار دانش و دیدگاه 

 متخصصان

 نیاز جامعه

روان شناسی ) صافی

 (تربیتی

فلسفه آموزش ) صافی

 (عالی

 های صریح آموزش عالیهد 

 جهان بینی

 جامعه

 نیاز دانشجویان

 های آموزشی آزمایشیهد 
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هاای یااددهی شود، شامل: هد ، محتاوا، فعالیاتریزی درسی از آنها یاد میمربوط به الگوهای برنامه

 (.48: 1388حسینی، ) داندهای ارزشیابی میو روش یادگیری،

با در نظر گرفتن اهمیت کیفیت نظام آموزش عالی در توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 

آموزش عالی امری الزامی است. از این رو،  ماسساتهر جامعه، شفافیت امور و پاسخگو بودن 

ها دانشگاه ماثرهای آموزش عالی برای ایفای نقش  ها و هدتجدیدنظر و اصالح در ساختار، رسالت

ی امروز و فردای ایران به عنوان در تولید دانش و پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه

ریزی آموزش عالی باید مورد توجه جدی مسوالن و دست رویکردی نوین در مدیریت و برنامه

های آموزش عالی نقش تعیین های درسی به عنوان قلب نظامامهاندرکاران قرار گیرد. در این میان، برن

های آموزش عالی از نظر کمی و کیفی ایفا ها و رسالتکننده و غیرقابل انکاری در راستای تحقق هد 

تمام نمای میزان پیشرفت و انعکاسی از پاسخگو  های درسی آیینهتر، برنامهکنند. به عبارت روشنمی

(. 22: 1387شفیعی،  و اجارگاه فتحی و) هستنده نیازهای در حال تغییر جامعه ها ببودن دانشگاه

ها و ای برای رشد و کسب مهارتکننده زمینه های درسی به عنوان انتقال دهنده اطالعات و فراهمبرنامه

تولید دانش، از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. بنابراین توجه به کیفیت آنها، امروزه بحث غالب 

ارتقای مداوم کیفیت آموزش، مستلزم  و (.33: 1366وزیری،  و سرمد) دهدآموزش عالی را تشکیل می

بررسی وضعیت موجود و شناخت نقاط قوت و ضعف است. در این رابطه استفاده از نظرات 

: 1312احمد زاده و شکری، ) باشدکمک کننده  تواند میدانشجویان به عنوان ذینفعان اصلی آموزش 

. و آیند میدرسی که از ارکان اساسی و حیاتی نظام آموزش عالی به شمار  های برنامه خصوصاً (. 31

را اعم از اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی اخالقی و فکری تحت  ای گسترده، بایستی اهدا  ها برنامه

 (.117: 1312سردابی،) دهندپوشش قرار 

ل اساسی در ساختار، فرایند و عناصر برنامه تمامی مباحث مطرح شده حکایت از لزوم تغییر و تحو

های مطرح شده در سطور نماید. بنابراین با توجه به ضرورتدرسی در نظام آموزش عالی را توجیه می

پیشین و برخوردار بودن موضوع از اهمیت خاص خود در جامعه کنونی ایران و به دلیل اینکه در حال 

های درسی را بصورت جامع و سیستماتیک و رت برنامهحاضر اکثر مطالعات ارزیابی خیلی به ند

هایی، اطالعات جامع، اند و با اشرا  به این موضوع که چنین ارزیابیهدفمند مورد بررسی قرار داده

های انجام این کند، زمینهبر یک برنامه درسی برای ما مهیا نمی ماثرواضح و مشخصی درباره عوامل 

های حاضر درصدد این است که ارزیابی جامعی را از کیفیت برنامه پژوهش را فراهم آورد. پژوهش
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نیازها و انتظارات اساتید و دانشجویان  تأمیندرسی تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه طباطبایی در 

هایی هرچند انجام داده و با ارائه نتایج این پژوهش به دست اندرکاران و مسولین دانشگاه، بتواند قدم

 باشد.ها و در نتیجه افزایش کیفیت آن برداشته اصالح و بهبود برنامه کوتاه در جهت

های برنامه، محتوا، راهبردهای اجرایی و راهبردهای ارزیابی ها( هد 1 سوالهای پژوهش عبارتند از:

 تحصیالت تکمیلی تا چه اندازه توانسته است نیازها و انتظارات دانشجویان را برآورده سازد؟ ،درسی

تحصیالت تکمیلی تا  ،های درسیبرنامه، محتوا، راهبردهای اجرایی و راهبردهای ارزیابی ها( هد 2 

 را برآورده سازد؟ اساتیدچه اندازه توانسته است نیازها و انتظارات 

های دموگرافیکی دانشجویان و اساتید و نظرات آنها در مورد هر یک از عناصر برنامه ( آیا بین ویژگی3

 د دارد؟درسی تفاوت وجو

 روش

. باشد میتحقیق حاضر به لحاظ هد  از نوع کاربردی و روش تحقیق مورد استفاده توصیفی پیمایشی  

 176جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم انسانیدانشگاه مازندران )

باشد  می 12-13حصیلی ( در سال تنفر 46( و اساتید دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران )نفر

اعضای هیات علمی برآورد شد و برای  نفر 34 ودانشجو  نفر 111حجم نمونه توسط جدول مورگان 

ای متناسب با حجم استفاده شده است بدین صورت که در حیطه گیری طبقهاز روش نمونه گیرینمونه

مقطع ارشد و دکترا به ترتیب  دانشجویان در سه رشته علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی در دو

. ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه محقق دهند مینفر نمونه را تشکیل  36و  31، 30

. که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی و صوری و پایایی باشد میگویه است  78ساخته که شامل 

ای تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از محاسبه شد. بر 14/6 آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ

 و مستقل( استفاده شده است. ای نمونهتک  tپرسشنامه از آمار توصیفی و استنباطی )
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 ها یافته
ارائه شده است. همانطور که  2و  1 های جدولجمعیت شناختی اساتید و دانشجویان در  های ویژگی

 1-16ودند. بیشتر میزان سابقه خدمت درصد زن ب 1/46درصد اساتید مرد و  1/02 شود میمشاهده 

عضو هیئت علمی بودند. نمونه دانشجویان  7/76درصد بود. بیشتر اساتید نمونه یعنی  2/38سال با 

درصد از دانشجویان در مقطع کارشناسی  1/00زنان بود. همچنین  3/66درصد مرد و  6/21متشکل از 

 .کردند میدرصد در مقطع دکتری تحصیل  1/44ارشد و 

 

 شناختی اساتیدهای جمعیت. ویژگی9جدول 

 درصد فراوانی  متغیر

 02/ 1 18 مرد جنسیت

 1/46 17 زن

 

 سابقه خدمت

16-1 13 2/38 

26-11 12 3/30 

21-36 7 7/16 

 8/8 3 بدون پاسخ

 

 وضعیت

 8/11 4 کارشناسی ارشد

 7/26 6 دکتری

 7/76 23 هیئت علمی

 

 شناختی دانشجویانهای جمعیت. ویژگی0جدول 

 درصد فراوانی  متغیر

 6/21 33 مرد جنسیت

 3/66 68 زن

 1/00 72 کارشناسی ارشد مدرک تحصیلی

 1/44 41 دکتری

 



 

 

 

 

 

 

 

 746 7991 بهار، 9 شماره، سوم سال(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیفصلنامه پ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 

 ،درسی هایبرنامه، محتوا، راهبردهای اجرایی و راهبردهای ارزیابی هاهدف( 9 سؤال

 را برآورده سازد؟ اساتیدات تحصیالت تكمیلی تا چه اندازه توانسته است نیازها و انتظار

 

ها، محتوا، راهبردهای اجرایی و ارزیابی تک نمونه برای وضعیت هدف t. نتایج آزمون 8جدول 

 برنامه درسی از دیدگاه اساتید

 T درجه آزادی میانگین نظری انحرا  معیار میانگین متغیر

 -648/6 33 40 06/8 12/44 هد 

 162/2* 33 40 36/1 36/48 محتوا

 781/1 33 60 87/14 36/61 اهبردهای اجراییر

 -680/6 33 31 38/8 86/36 راهبردهای ارزیابی

* P<.05/0 
 tارائه شده است. مقدار آماره  3نتایج مربوط به برآورده شدن انتظارات و نیازهای اساتید در جدول 

سی با میانگین نظری برای تفاوت میانگین متغیرهای هد  و راهبردهای اجرایی و ارزیابی برنامه در

درسی  های برنامهاست. بنابراین از نظر اساتید هدفها و راهبردهای اجرایی و ارزیابی  60/6بیشتر از 

نیازها و انتظارات آن را در حد متوسط برآورد کرده است. برای محتوای برنامه درسی میانگین مشاهده 

(. با توجه به این میانگین مشاهده شده t ،05/0>P= 162/2تفاوت معناداری با میانیگن نظری دارد )

درسی از نظر اساتید  های برنامهگفت محتوای  توان می( است 40( بیشتر از میانگین نظری )36/48)

 انتظارات و نیازهای آنان را به نحو مناسب و باالتر از حد متوسط برآورده کرده است.

 ،های درسیبرنامهارزیابی  ، محتوا، راهبردهای اجرایی و راهبردهایهاهدف( 0 سؤال

 را برآورده سازد؟ دانشجویانتحصیالت تكمیلی تا چه اندازه توانسته است نیازها و انتظارات 

ها، محتوا، راهبردهای اجرایی و ارزیابی برنامه تک نمونه برای وضعیت هدف t. نتایج آزمون 4جدول 

 درسی از دیدگاه دانشجویان

 T درجه آزادی انگین نظریمی انحرا  معیار میانگین متغیر

 -467/4 *** 116 40 62/1 13/46 هد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 741ـــــــــــــــــــــــــــــــــ انسانی علوم دانشكده تكمیلی تحصیالت درسی های برنامه سنجی کیفیت

 -722/6 116 40 32/13 21/44 محتوا

 -886/6 116 60 03/16 03/63 راهبردهای اجرایی

 -373/3*** 116 31 62/1 81/30 راهبردهای ارزیابی
*** P<.001/0 

ارائه  4برنامه درسی در جدول  نتایج مربوط به برآورده شدن انتظارات و نیازهای دانشجویان توسط

برای تفاوت میانگین متغیرهای محتوا و راهبردهای اجرایی برنامه درسی با  tشده است. مقدار آماره 

 های برنامهاست. بنابراین از نظر دانشجویان محتوا و راهبردهای اجرایی  60/6میانگین نظری بیشتر از 

 ها هد متوسط برآورده کرده است. میانگین مشاهده درسی نیازها و انتظارات دانشجویان را در حد 

(467/4-  =t ،05/0>P( و راهبردهای ارزیابی )373/3-  =t ،05/0>P تفاوت معناداری با میانیگن )

نظری دارد. با توجه به این میانگین مشاهده شده برای هر دو متغیر کمتر از میانگین نظری است 

درسی از نظر دانشجویان برآورده شدن انتظارات  های برنامهبی گفت هدفها و راهبردهای ارزیا توان می

 و نیازهای آنان در وضعیت ضعیفی برآورده کرده است.

 

دانشجویان و اساتید در مورد هر یک از عناصر برنامه درسی تفاوت  نظراتآیا بین ( 8 سؤال

 وجود دارد؟

 

رایی و ارزیابی برنامه درسی ها، محتوا، راهبردهای اجهای گروهی برای هدف. تفاوت1 جدول

 از دیدگاه اساتید و دانشجویان

    دانشجویان  اساتید 

انحرا   میانگین متغیر

 معیار

انحرا   میانگین 

 معیار

درجه  

 آزادی

T 

* 143  62/1 13/46  06/8 12/44 هد 
153/2 

 697/1 143  32/13 21/44  36/1 36/48 محتوا

 736/1 143  03/16 03/63  87/14 36/61 راهبردهای اجرایی

 068/1 143  62/1 81/30  38/8 86/36 راهبردهای ارزیابی
* P<.05/0 
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تفاوت مشاهده شده در دیدگاه اساتید و دانشجویان نسبت به  شود میمشاهده  0همانطور که در جدول 

اساتید  (. با توجه به اینکه میانگین گروهt ،05/0>P=  103/2هدفهای برنامه درسی معنادار است )

نسبت به هدفهای برنامه درسی دارند.  تری مثبتگفت اساتید دیدگاه  توان میبیشتر از دانشجویان است 

مشاهده شده برای محتوا، راهبردهایی اجرایی و راهبردهای ارزیابی در بین اساتید و  های تفاوت

ن نسبت به این سه متغیر اساتید و دانشجویا های دیدگاهاست. بنابراین در  60/6دانشجویان بیشتر از 

 تفاوت معناداری وجود ندارد.

 بحث و نتیجه گیری
با در نظر گرفتن اهمیت کیفیت نظام آموزش عالی در توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 

آموزش عالی امری الزامی است. از این رو،  ماسساتهر جامعه، شفافیت امور و پاسخگو بودن 

ها دانشگاه ماثرهای آموزش عالی برای ایفای نقش ها و هد اختار، رسالتتجدیدنظر و اصالح در س

ی امروز و فردای ایران به عنوان در تولید دانش و پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه

ریزی آموزش عالی باید مورد توجه جدی مسوالن و دست رویکردی نوین در مدیریت و برنامه

های آموزش عالی نقش تعیین های درسی به عنوان قلب نظامرد. در این میان، برنامهاندرکاران قرار گی

های آموزش عالی از نظر کمی و کیفی ایفا ها و رسالتکننده و غیرقابل انکاری در راستای تحقق هد 

گو تمام نمای میزان پیشرفت و انعکاسی از پاسخ های درسی آیینهتر، برنامهکنند. به عبارت روشنمی

(. 22: 1387شفیعی،  و اجارگاه فتحی و) هستندها به نیازهای در حال تغییر جامعه بودن دانشگاه

ها و ای برای رشد و کسب مهارتکننده زمینه های درسی به عنوان انتقال دهنده اطالعات و فراهمبرنامه

ها، امروزه بحث غالب تولید دانش، از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. بنابراین توجه به کیفیت آن

ارتقای مداوم کیفیت آموزش، مستلزم  و (.33: 1366وزیری،  و سرمد) دهدآموزش عالی را تشکیل می

بررسی وضعیت موجود و شناخت نقاط قوت و ضعف است. در این رابطه استفاده از نظرات 

: 1312و شکری،  احمد زاده) باشدکمک کننده  تواند میدانشجویان به عنوان ذینفعان اصلی آموزش 

. و آیند میدرسی که از ارکان اساسی و حیاتی نظام آموزش عالی به شمار  های برنامه خصوصاً (. 31

را اعم از اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی اخالقی و فکری تحت  ای گسترده، بایستی اهدا  ها برنامه

 (.117: 1312سردابی،) دهندپوشش قرار 
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کننده و غیرقابل انکاری در راستای های آموزش عالی نقش تعیینقلب نظامهای درسی به عنوان برنامه 

های تحصیالت کنند. دورههای آموزش عالی از نظر کمی و کیفی ایفا میها و رسالتتحقق هد 

دانان، پزشکان، مهندسان، اقتصاددانان، کارشناسان، حقوق پرورش نخبگان، قانونگذاران،تکمیلی با 

کشور، مدیران و گردانندگان امور مختلف دولتی و ملی رجال علمی و سیاسی، ن، استادان و محققا

های ای کشور، باالخص هد چنین تولید دانش و فناوری، نقش اساسی در تحقق اهدا  توسعههم

ارزیابی کیفیت درونی  در این بینبرنامه چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران دارد. 

درسی و تحقق اهدا  و رسالتهای دانشگاه برای تربیت  های برنامهارتقای محتوای  درسی به های برنامه

 بسزایی دارد. تأثیرنیروی متخصص و کارآمد 

بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر از چهار عنصر الزم برای کیفیت در برنامه درسی هد ، 

های برنامه درسی، محتوای برنامه ی هد برنامه درس محتوا، راهبردهای اجرایی، و راهبردهای ارزیابی

ارزیابی برنامه درسی نتوانسته نیازها و انتظارات  راهبردهایدرسی، راهبردهای یاددهی یادگیری و 

 شفیعی، فتحی واجارگاه و 1388حسینی،  های یافتهدانشجویان را برآورده نماید، این یافته همسو با 

در  و .باشد می 1164 هیو، دیرسل و می 2662، ونگ، 2666ساندرز  ،1387، شادفر و همکاران، 1387

حیطه اساتید عناصر راهبرد اجرایی و راهبرد ارزیابی تا حدی توانسته نیازها و انتظارات اساتید را 

و همسو با یافته شکورزاده و  2666 سلندرز و 1388حسینی  های یافتهبرآورده کند که این یافته ناسو با 

و عناصر هد  و محتوا نتوانسته نیازها و انتظارات اساتید را برآورده کند که  باشد می 1313همکاران 

 1313 همکارانناسو و با نتایج تحقیق شکورزاده و  1388و حسینی  2666 ساندرزبا نتایج تحقیقات 

داری وجود های دموگرافیکی دانشجویان و اساتید تفاوت معنی.. همچنین بین ویژگیباشد میهمسو 

 .باشد می 1313ین یافته همسو با نتایج شکورزاده و همکاران ندارد. ا

 پیشنهادات کاربردی
 :شود می ارائهدرسی  های برنامهتحقیق پیشنهادهای زیر جهت ارتقای کیفیت  های یافتهبا توجه به 
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 اهداف برنامه درسی
ی درسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با توجه به نیازها های برنامه های هد  -4

 بازار کار، نیازهای دانشجویان و نظریات متخصصان تدوین گردد.

ی، آموزشی یا ارائه دانش، ارائه خدمات،  دارای شفافیت و صراحت در حیطه -1

های ارتباطی و تفکر خالق، انتقادی، قدرت تجزیه و تحلیل(، مهارت) تفکرهای  مهارت

 ، شغل( باشندداشتن نگرش مثبت به جهان، جامعه، فرد) نگرشکار گروهی، 

گیری، اعتماد به نفس در دانشجویان، تاکید بر پرورش استقالل کاری، قدرت تصمیم  -9

جستجو، تجزیه و تحلیل، ) دانشجویانهای سواد اطالعاتی در پرورش مهارت

سازماندهی، ارزیابی و استفاده درست از اطالعات(، یادگیری مادام العمر، ایجاد شوق و 

های  پرورش توانایی روبرویی با موقعیتیادگیری مداوم، انگیزه در دانشجو برای 

 در دانشجویان باشند. (قدرت ریسک پذیری) بینیمختلف و غیر قابل پیش 

 محتوای برنامه درسی:
دروس و محتوای انتخاب شده با نیازها و عالیق کاری دانشجویان،   سرفصل منطبق با

ارائه خدمات  ، پژوهشی برنامه درسی،های آموزشی برنامه درسی تغییرات بازار کار و هد 

ها در دانشجویان، در  ها و ارزش کارآفرینی برنامه درسی، رشد نگرش تخصصی و نشر دانش،

های دیگر، افزایش عمق دانش  های مرتبط رشتهنظر گرفتن ارتباط دانش حوزه رشته با حوزه

ل و دانش بنیادین اصو راستای تولید دانش جدید، گنجاندن دروس اصلی و پایه به عنوان

ها و در نظر گرفتن دروس اختیاری جهت تطابق با  ، داشتن انعطا  الزم در سرفصلها رشته

های کاری دانشجویان، ایجاد تجارب معنادار در دانشجویان، وجود پویایی، انعطا  در  زمینه

و های علمی، وجود تعادل الزم بین کمیت  ها، و حرکت آنها روی بروزترین یافته سرفصل

ترکیبی هماهنگ از آموزش نظری ) شدهکیفیت محتوای ارائه شده، کاربردی بودن محتوا ارائه 

 و عملی( باشد.

 راهبردهای اجرائی حاوی:
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و تناساب  ، وجاود همااهنگیترم طاولارائه طرح درس و شفا  سازی وظایف دانشجویان در 

ز راهبردهای متنوع تادریس های یاددهی یادگیری با سرفصل دروس، استفاده ا الزم میان فعالیت

مانند سخنرانی، حل مساله، بحث گروهی متناسب با نوع درس، وجود جاو چاالش برانگیاز در 

هاایی بارای پارورش فرایند یاددهی یادگیری و مشارکت فعال دانشجویان در آن، وجود فرصت

ان و های فکری مانند: مباحثاه، تفکار انتقاادی، قادرت خالقیات و ابتکاار در دانشاجویمهارت

 سازی و ارائه نظریات جدیاد در دانشاجویان، وجاود پردازی، شبیه های علمی مانند: ایده مهارت

هاای  یاادگیری چگاونگی کااربرد موضاوعات و انطبااق آن باا واقعیت) غنیتجارب یادگیری 

های  های خود را در یک درس با یادگیری هایی در دانشجویان تا اینکه یادگیریظرفیتزندگی(، 

های ارتباطی و کاارگروهی در دانشاجویان، ایجااد  پرورش مهارتدیگر پیوند دهند،  های درس

تمرین یا تحقیق(، دادن بازخورد مناساب و باه ) شدههای تعیین  تناسب کمی و کیفی در تکلیف

وجاود تحارک، موقع درباره سطح و کیفیت تکالیف دانشجویان، جهت رفع نواقص یاادگیری، 

نیاز به یادگیری، جهت حل مسائل علمی و تقویت روحیه تحقیق  اشتیاق و بر انگیختن احساس

در دانشجویان،، ایجاد ساز وکاری مناسب جهت ارتباط دانشجویان و اساتید با مراکز تحقیقااتی 

های معتبر داخل و خارج از کشور، حمایات و پشاتیبانی از اسااتید و دانشاجویان در  و دانشگاه

ریس، رعایت تخصص و توانایی اسااتید در واگاذاری های متنوع تد جهت اجرایی کردن روش

 ها باشند. نامه راهنمایی پایان

 دارای توان راهبردهای ارزیابی برنامه درسی
آگاه سازی دانشجویان و اساتید از هاد  و فلسافه نظاام ارزشایابی، وجاود سااختاری  -1

ساازوکاری های درسای،  دائمی در دانشگاه به منظور استمرار بخشیدن به ارزیابی برنامه

برای آگاهی از نیازها و انتظارات کارفرمایان، در جهت آگاهی از نقااط ضاعف و قاوت 

های درسی، سازوکاری برای آگاهی از نیازهاا و انتظاارات دانشاجویان در جهات  برنامه

های درسی، تاکید راهبردهاای ارزیاابی از عملکارد  آگاهی از نقاط ضعف و قوت برنامه

 صالح نقاط ضعف دانشجویان.دانشجویان بر تشخیص و ا

هاای ارزیاابی باا  تاکید راهبردهاای ارزیاابی از عملکارد دانشاجویان بار انطبااق روش -2

مثبات در  تاأثیرهای برنامه درسای، ایجااد انگیازه در دانشاجویان و باه تباع آن،  هد 
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 ارزیاابیهاای  یادگیری، تاکید راهبردهای ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر پایایی روش

نمره گذاری(، ایجاد سازوکاری جهات ارزشایابی صاحیح و عادالناه از عملکارد  ثبات)

، رعایات ترم پایااندانشجویان، استفاده از ارزشیابی مستمر و اکتفا نکردن بار ارزشایابی 

مقایسه باین دانشاجویان( و مالکای، اساتفاده از ) هنجاریحدود و تعادل بین ارزشیابی 

نند: مجموعه کاار، نوشاتن مقالاه، ارائاه سامینارو های متنوع و متعدد ارزشیابی ما روش

 خودارزیابی( باشند.) خودتشویق دانشجویان جهت ارزیابی از عملکرد 

اساتفاده از  متاسفانه شواهد و قرائن موجود حاکی از وجود شکا  و فاصله با ماوارد ماذکور و عادمولی  

و در راساتای اهادا   میلی باودههای موجود برای ارتقای کیفیت همیای کمیت در تحصیالت تکظرفیت

 .گیرد نمیتوسعه علمی کشور به میزان کافی فعالیت صورت 
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 منابع
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگگاه آزاد اسگالمی    ،(4931احمد زاده، احمد؛ شکری، عبدالحسین )

ملگی   تبریز از دیدگاه دانشجویان بر اساس مدل سروکوآل، چکیده مجموعگه مقگاالت، اولگین کنفگرانس    

 .94 صکیفیت در آموزش عالی، خرداد ماه، 

نقش آموزش عالی در توسعه پایدار. منگدر  در: مجموعگه    ،(4949ایرانمنش، مهدی و کامرانی، احسان )

 .99-41 صفحهمقاالت آموزش عالی و توسعه پایدار، 

هبگود کیفیگت   بگر ب  مؤثربررسی عوامل  ،(4933ریمانی، ابوالقاسم؛ صالحی، محمد؛ صادقی، محمد رضا )ب

از دیدگاه دانشجویان. فصگلنامه تحقیقگات مگدیریت آموزشگی،      آموزش عالی در دوره تحصیالت تکمیلی

 .43-13 ص، تابستان، 1شماره 

(. موسسه پگژوهش و  4334 اکتبر) آینده(. بیانیه جهانی آموزش عالی برای قرن 4974) .جاودانی، حمید

 ریزی آموزش عالی. برنامه

هگای درسگی تحصگیالت تکمیلگی دانشگگاه اصگفهان،       سگنجی برنامگه  ( کیفیت4944) میرقاسمحسینی، 

 ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان. ی برنامهی کارشناسی ارشد رشتهنامه پایان

درسگی آمگوزش عگالی جهگت ارتقگام نظگام آموزشگی،         های برنامهرسی کیفیت  بر( 4931) ثمرسردابی، 

 442 صیفیت در آموزش عالی، خرداد ماه، چکیده مجموعه مقاالت، اولین کنفرانس ملی ک

های کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی. فصگلنامه علگوم   شاخص ،(4977وزیری، مژده )؛ سرمد، زهره

 .444-424 صفحه ،4و  7، سال 14 و 11انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 

 تهران: سمت.ها و فنون تدریس(. روش) پرورشیهای آموزشی و (. مهارت4944شعبانی، حسن )

. فصلنامه "( و جایگاه آن در آموزش عالیTQMمدیریت کیفیت جامع )"،(4977صالح اولیام، محمد )

 .44پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 

آمگوزش  ) دانشگگاهی ارزشیابی کیفیت برنامه درسگی   ،(4942فتحی و اجارگاه، کورش و شفیعی، ناهید )

 .4-17 صفحه ،4ت برنامه درسی، سال دوم، شماره بزرگساالن(. فصلنامه مطالعا

تضگمین کیفیگت    در« علمگی  ای حرفگه اخالقیگات  » سگازوکارهای جایگاه و  ،(4944فراستخواه، مسعود )

 ، دی ماه4 شمارهآموزش عالی ایران. فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، 

گزارشگی از  ) ویکگم رن بیسگت  عالی در آسگتانه قگ   آموزش ،(4977فراستخواه، مقصود؛ کبریایی، احمد )

 ،47ریگزی در آمگوزش عگالی، شگماره     (. فصلنامه پژوهش و برنامگه 4334-کنفرانس جهانی آموزش عالی

 .443-413 صفحه

آموزش عالی و توسعه ملی. مندر  در: مجموعه مقاالت آمگوزش عگالی و    ،(4949فریدون، عبدالحسین )

 .149-117 صفحه، توسعه پایدار
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(، آموزش عالی و لزوم کیفیت سنجی 4931) رضارستمی، مهرانگیز، شکورزاده،  قصابی چورسی، مهدی؛

چکیده مجموعه مقاالت، اولین کنفرانس ملی کیفیت در آموزش عالی، خرداد ماه،  درسی، های برنامهدر 

 4: 49 ص

(، بررسگی وضگعیت فرهنگا سگازمانی از     4931) علگی قصابی چورسی، مهدی؛ شهنازی، علی، ستارپور، 

چکیده مجموعه مقاالت، اولین کنفرانس ملی کیفیگت  کیفیت در دانشگاه آزاد اسالمی تبریز،  های مؤلفه

 1:در آموزش عالی، خرداد ماه،

سیمای روند تحوالت برنامه درسی بگه عنگوان یگش رشگته      ،(4971قورچیان، نادرعلی و تن ساز، فروغ )

 ریزی آموزش عالی.برنامه تخصصی از جهان باستان تا جهان امروز. تهران: موسسه پژوهش و

: بابگش نصگیری. منگدر     ترجمه(. برنامه درسی: تحصیالت تکمیلی. 4972کنراد، س. ف؛ میالر، س. ب )

ریگزی آمگوزش عگالی،    ، موسسه پگژوهش و برنامگه  4در: گزیده مقاالت دایره المعارف آموزش عالی، جلد 

 .114-117صفحه 

-و آسگیبهای برنامگه   ها الزام(. 4941کوند، هدایت اهلل )نیلی، محمد رضا؛ نصر اصفهانی، احمدرضا و دری

ریزی درسی دانشگاه محور. مندر  در: قلمرو برنامه درسی ایران: ارزیابی وضع موجگود و ترسگیم چشگم    

 ریزی ایران: انتشارات سمت.انداز مطلوب. انجمن برنامه

ارشگد رشگته برنامگه ریگزی      (. ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی4944هواس بیگی، فاطمه )

دولتی شگهر تهگران. پایگان نامگه کارشناسگی       های دانشگاهآموزشی از نظر هیئت علمی و دانشجویان در 

 ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران.
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