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 مقدمه
سی شرفتیبهبود و پ انیدر جر هافعالیت نیاز مهمتر یکی ش ،برنامۀ در سی برنامۀ یابیارز  در

 یموزشآ یابیو ارزش یدرس ریزيبرنامه ،ةدیچیو پ زیمتما ةدر دو حوز برنامۀ درسی یابیاست. ارزش
. اما اســـت 1960 ۀمســـتقل مربوط به ده یمطالعات ةدارد. اگرچه ظهور آن به عنوان حوز شـــهیر

قبل از آن مشــاهده نمود.  هايدر ســال توانمی زیخصــوص را ن نیدر ا هیاول ياز کارها هایینمونه
 نی. با امیریپذیم برنامۀ درسیاست که از  یفیتابع تعر يادیتا حد ز برنامۀ درسی یابیارزش فیتعر
ش فیبه تعر تیو با عنا ،همه ش ،یابیارز سی یابیارز ست از فرا برنامۀ در ارزش و  یسبرر ندیعبارت
سی یستگیشا ست. بنابرا برنامۀ در س نیا شا ۀو مطالع یبرر ص یستگیارزش و  شامل عنا ر و هم 

سیخاص  هايجنبه سیو هم کل  ،برنامۀ در ست  برنامۀ در  نی). با اFathi vajargah, 2002(ا
. که ندرگییبهره م برنامۀ درسیاز عناصر  برنامۀ درسی یابارزشی مورد در نظرانصاحباکثر  ،وجود

در مورد چهار عنصر  نظرانصاحباکثر  باًی). اما تقرAlkin 2011( است ریتا نه عنصر متغ کیاز 
 ریزيبرنامهدر  یابیارزشــ تیو اهم تیاتفاق نظر دارند. حســاســ یابیهدف، محتوا، روش و ارزشــ

س ست که ه یدر سان تیفعال چیاز آن رو سته از امور یان صاً آن د صو و  یدگیچیپ يکه دارا يخ
 یابیارزش قیو بهبود مستمر باشد. تنها از طر یفیک یفارغ از بررس توانمین ،هستند یخاص فتظرا

 داد شیرا افزا برنامۀ درســـی یو اثربخشـــ ییتوان کارایم یدرســـ ریزيبرنامهاز مراحل مختلف 
)Saif, 2003عف نقاط قوت و ض ییبه منظور شناسا یابیارزش« معتقداند:  نزیو هانک نی). اورنشتا

سی اطالعات  ي. هدف گردآورشودیآن پس از اجرا به کار گرفته م ییقبل از اجرا و کارا برنامۀ در
و  هافعالیتدر  دهدیامکان م یدرس زانریآن است که به برنامه برنامۀ درسیقوت و ضعف  ةدربار

مه ند دیتجد ایخود  هايبرنا ما ایداده حفظ   قیرا تطب هاآن ایو  ،نظر کن  ۀنیدر زم ».ندیمتوقف ن
سی ش ،برنامۀ در شف ا یابیارز ست که آ نیبر ک سی اینکته متمرکز ا و  یاحآنگونه که طر برنامۀ در

با هدف خاص  ايحرفه یابی). ارزشOrnstein,1997( کند جادیمطلوب ا جینتا دتوانمیاجرا شده 
ستلزم جمع ،ردگییانجام م صورت آوريو م سنجش اطالعات به  شده  يزیرمند و برنامهروش یو 

 »ارزش کردن، امتحان و قضاوت کردن نییتع«به صورت عام  یابیلغت، ارزش يهااست. در فرهنگ
» شده نییتع يهابه هدف دنی... ، در رس کیبرنامه،  کی تیموفق زانیم نییتع«و به صورت خاص 

ست.  فیتعر شTyler )1950شده ا ش يهاانطباق هدف زانیم نییتع ندیرا فرا یابی) ارز و  یآموز
مه م نا جایعملکرد بر ند. در  ـــ« گرید يدا عات برا يآورجمع یابیارزش فاده از اطال ـــت  يو اس
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ستفاده از اطالعات در مورد  ،آوريجمعرا  یابیارزش »یآموزش هايبرنامهدر مورد  يریگمیتصم و ا
. ددانیم یدر مورد برنامه آموزشــ يرگیمیتصــم يآموزان براوجود آمده در رفتار دانشهب راتییتغ

 ،آوريجمع يبرا يکاربرد يجستجو ندیرا فرا یابی) ارزشMathison, 2005( یابیارزش ۀنامدانش
 تیفیبودن، ک داریمعن ،یستگیدر مورد ارزش، شا یینها ۀجیبه نت دنیشواهد در جهت رس لیو تحل

ش ایفرد، خط مش،  د،یبرنامه، تول ضوع ارز شه (هر آنچه که مو ست) تعر یابیبرنامه و نق کرده  فیا
 نیو بر ا ،داندمیقضــاوت  شــهیرا هم یابی) هدف ارزشــ2013( به نقل از الکین ونیاســکراســت. 

ش ساس ارز ضاوت در مورد ارزش «را  یابیا ش یستگیشا ایق ضوع مورد ارز ه ک يزیهر چ، یابیمو
ش شFitzpatrick, Sanders, Worthen )2004کند. یم فیتعر» شودمی یابیارز  یابی) کار ارز

ــن  ارزش  نییاطالعات و تع آوريجمعو قابل دفاع،  یعمل يارهایمع کردنمشــخص کردن و روش
ش ضوع مورد ارز ست.  »ارهایمع نیدر ارتباط با ا یابیمو شده برا فی) تعارAlkin )2011ا  يارائه 

ش ضاوت در مورد ارزش « یابیارز ش یستگیشا ایق  در مورد هدف یرا عبارت» شده یابیبرنامه ارز
ش ضاوت در مورد ارزش درون ۀجنبکه به دو  داندیم یابیارز ش یرونیو ارزش ب یق شار یابیارز ه ا

ش ۀ، مرحل ریزيبرنامهمراحل  نیدارد. از مهمتر ست که منجر به ارائ یابیارز بازخورد به کل نظام  ۀا
در خصــوص  يداور ياســت برا يندیفرا یابیارزشــ یدرســ ریزيبرنامه. در شــودمی ریزيبرنامه

است  نیا یابیارزش تیمهم در خصوص ماه ۀرود. اما نکتیبه کار م برنامۀ درسی ماتیتناسب تصم
سر فرا سرا ش دیبرنامه با نیتدو ندیکه در   نیجود امو اتیاز ادب یپرداخت. در برخ یابیبه انجام ارز

ش ریتعب صالح و یم دهینام ینیتکو ای ايبه عنوان مرحله یابیاز ارز شارکت در ا شود. و هدف آن م
ـــآمــو هــايبــهــبــود طــرح ــــکــل نیــمــراحــل تــدو ،یزش ــــت يرگــیــو ش ــامــه اس  بــرن

)Applied Science and Technology Rules and Regulations, 2013( 
صر  از صل هايخرده نظام ایعنا صورت راهبرد یستیکه با یآموزش عال یا  و اثربخش به يبه 

  هاهگذاران مربوطه در دانشگااستیو س ،زانیرهستند که برنامه »یدرس هايبرنامه« شود، ستهیآن نگر
  ۀتوسع يدر راستا يراهبرد یو انجام اقدامات ،گوناگون يهابا اتخاذ روش عالی آموزش مؤسسات و

وامع به وجود ج یکنون ازیو ن ،یطیبا تحوالت مح قیدر جهت تطب یراتیتغ یستیبا یدرس هايبرنامه
ـــتین يدیترد رایآورند. ز ـــ هايبرنامهکه  س  نیکه، آخر یبه عنوان قلب نظام آموزش عال یدرس

ــتاوردها ــر يتحوالت و دس ــه يبش فعال  يرویو به ن ،در آن منعکس یگوناگون علم يهادر عرص
ـــآ ـــدهی ـــل ن ـــق ـــت ـــن ـــی م ـــشــــــودم ـــه م ـــت ـــرف ـــر گ ـــظ    شــــــودی، در ن
)FathiVajargah, Mousapour and Yadegarzadeh, 2014ساس نی). بر ا  يضرور ،ا
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ست برنامه س هايا سخ یدر مختلف آن)  هاي(جامعه و بخش طیدر حال تحول مح يازهاین يگوپا
ــا از ا ــد ت ــاشــــن ــب ــر نی ــط ــ قی ــح ــاه اتی ــداوم دانشــــگ ــاو ت ــد ه ــی ــأی  شــــود ت

)Torkzadeh and Nekoumand, 2015( 
 یدرس زيریبرنامه یابیو ارزش ندیدهنده، فرالیعناصر تشک د،یتول یچگونگ ،درسیۀنظام برنام 
شکندیم نییرا تع سی یابی. ارز سیو ارزش  تیاهم نییتع ندیبه فرا برنامۀ در ش برنامۀ در اره دارد. ا
. اســت آن دهندهلیتشــک هايو مؤلفه رهایابعاد، متغ تیفیدر گرو ک برنامۀ درســیو ارزش  تیاهم

ش س ریزيبرنامهنظام  یابیارز ستگاه کند؛ خ تأکیدبرنامه  يامدهایپ ایاجرا  ،یبر طراح دتوانمی یدر ا
 فیراجع به آموزش و از ط یمختلف فلســف يکردهایباشــد؛ معرف رو یمحل ای یآن در ســطح مل

ـــ یمتنوع ـــ ،یکامالً ذهن يکردهایرو ای ینیو ع یکامالً منطق هايوهیاز ش   کند يرویپ يریو تفس
)Schoonmaker, 2010(. ةونح و هامؤلفهعناصر،  لیمستلزم تحل ،برنامۀ درسینظام  یابیارزش 

 یابیشارز ي، براشودمی ادینظام  کیبه عنوان  برنامۀ درسیکه از  یوقت ،نبنابرای. است هاآن تعامل
ابعاد  نیب یخوانو هم یهماهنگ زانیمبه برنامه،  ةدهندلیعناصر تشک لیآن الزم است، عالوه بر تحل

صر برنامه توجه  سیاري به چالشMaroofi, 2013(شود و عنا شگران ب  در موجود هاي). پژوه
 .انددر آموزش عالی پرداخته یابینظام ارزش بررسی و ،درسی هايبرنامه
)Rahmani and  Fathi vajargah, 2008 ؛Mosleh Amirdehi, Neyestani and 

Jahanian, 2016 ; Rowshani Ali Bene Si, Fathi Vajargah and Khorasani, 
 ,Torkzadeh and etc؛ Kalbasi, 2012؛   Ahmadi and Bahrami, 2004. ؛ 2017

؛  Dehghani and Pakmehr, 2011؛ Mooiman kari, 2005؛  Soare, 2015؛  2016
Ranai, , Rezai, Karimyan, & Karimi, 2012 ؛Hökkä, Eteläpelto & Rasku-

Puttonen, 2010 ؛Bolstad, 2004 ؛Medbery, 2014 ( 

  اعضاي آشنایینا درسی، ریزيبرنامه خطیر امر زمره در انگاريساده نوعی هاجمله این چالش از
شته حتی علمی هیئت سانی علوم هاير سی، ریزيبرنامه فرایندهاي با ان   به حد از بیش توجه در

 ه،محققان و عالمانه نگريو غفلت از آینده ،درسـی ۀحی برنامطرا در حال زمان نیازهاي و شـرایط
  ارائه و ،ريبازنگ بار یک از پس هادانشگاه در درسی ریزيتلقی احتمالی خاتمه یافتن فعالیت برنامه

شدن اجرا جدید، هايسرفصل   اعضاي از برخی توسط شده بازنگري درسی هايبرنامه مطلوب ن
ـــی تواندمی که علمی هیئت ـــدم از ناش ـــته باش   قاومت در برابر تغییر و تأکید بر عادات گذش

)FathiVajargah, Mousapour and Yadegarzadeh, 2014( 
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تحت  ،ریزيبرنامه یعال يشـورا يهاگروه ریبه جمع سـا کاربردي-علمیاضـافه شـدن گروه  
و به ، 1369در سال  کاربردي-علمی هايآموزش یعال يشورا لیتشک نیهمچن ،عنوان گروه هشتم

شک شگاه جامع تکنولوژ لیدنبال آن ت سال کاربردي-علمی( يدان وزارت فرهنگ و  لیذ 1371) در 
ستا و ،وقت یآموزش عال سان يروین تیترب يدر را ستگاه ازیمورد ن یان  يهاو بنگاه ییاجرا يهاد

صاد ش کیبه عنوان  ياقت شور اتفاق افتاد، طرح ت یضرورت در نظام آموز شگاه ج سیسأک امع دان
ـــت ،کاربردي-علمینظام  ییاجرا ي) به عنوان بازوي(تکنولوژ کاربردي-علمی ـــ نیدر نخس  ۀجلس

و پس از آن  ،شـــد ینیبشیپ 1370در آبان ماه ســـال  کاربردي-علمی هايآموزش یعال يشـــورا
ساس سال  نیا نامها شگاه در مهر ماه  صو1371دان سترش آموزش عال يشورا بیبه ت س یگ  دیر

شگاه جامع  سف ی). مبان1397 ،کاربردي-علمی(پرتال دان ضرورت فعال يوجود ۀفل و ارتقاء  تیو 
شگاه جامع  ست کاربردي-علمیدان سناد باالد ست. در ا نیتب یبه خوب یدر ا ستا آم نیشده ا وزش را

سان يروین سب با ن یان صص، ماهر و کارآمد متنا وان ) و ارتقاء تیو آت یلبازار کار (فع يازهایمتخ
ــت جادیو ا ،ینیکارآفر ــغل يهافرص ــع تأکیدبا  داریپا یش ــتفاده از توس ــاد و اقت يفناور ۀبر اس ص
شتغال است. اکنون با گذشت  یکل يهااستیاز جمله اهم موارد مرتبط در س ،انیبندانش سال  27ا

شک شگاه جامع  ،يکاربرد-یعلم هايآموزش یعال يشورا لیاز ت   1056 با – کاربردي-علمیو دان
سۀ 11 فعال، آموزش مرکز س شوروزارت 16با  يو همکار عالی آموزش مؤ صد   -خانه در ک به ق

 گذرد؛یم لیتحقق اهداف ذ
 ) در گسـترش ویو دانشـگاه ینظام ،یهمه جانبه (صـنعت تیفعال يبسـتر مناسـب برا جادیا  -
 کشور. کاربردي-علمیدانش و پژوهش  ياعتال
 در جامعه يکاربرد هايآموزش یفیو ک یکم هايشاخص يارتقا -
ــازفراهم - ــب به منظور به يربنایز يس ر د ينظر يهاآموختگان دورهتوان دانش يریکارگمناس

 يحل مسائل کاربرد
ـــازنهیزم - ـــب برا يربنایز يس مهارت و  ی(نظام آموزش عال يو انتقال تکنولوژ جادیا يمناس
 .)Comprehensive University of Applied Sciences portal, 2018( )يفناور

ست از  نیا انتظار س هايجهت برنامه کیا شد نقش  نیدر ا یدر سته با شگاه توان ر د مؤثريدان
کشور  ییاجرا يهاو دستگاه ،ياقتصاد هايبنگاه  ازیمتخصص و ماهر مورد ن یانسان يروین تیترب

صنعت، مد يهادر بخش شاورز تیریمختلف  شد، و از جهت د فاءیا يو خدمات و ک  گرینموده با
با  یاسبو من يدانشگاه بستر قو نیا ،کاربردي-علمیدانشگاه جامع  یو نظارت يستاد تیهنظر به ما
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به صورت مستمر در دستور کار  تیفعال ياز مراکز مربوطه خود از ابتدا یابینظارت و ارز تیمحور
 هايبرنامهاز نظام  یابیارزش يبرا یوجود ساز و کار مشخص و مناسبامر  نیا ۀقرار داده باشد، الزم

س صر و  ۀ(با هم یدر ش یاجرا و حت ،یآن در مراحل مختلف طراح هايمؤلفهعنا  نی) در ایابیارز
شگاه  ستدان ساس نی. بر اا شد ،ا  قیراز ط برنامۀ درسیاز نظام  یابیارزش يسازبه مفهوم میبر آن 

 رد کاربردي-علمیو متخصــصــان در داخل و خارج از دانشــگاه جامع  نظرانصــاحبمصــاحبه با 
شغل هايحوزه ش ،یمهارت ،یمختلف  سیو  یابیارز شگاه اقدام نما نیدر ا برنامۀ در   ،نیا. بنابرمییدان

ـــئلۀ ـــازپژوهش مفهوم نیا یاصـــل مس ـــ يس ـــینظام  یابیارزش ـــگاه جامع  برنامۀ درس  در دانش
 است. يکاربرد-یعلم

 روش پژوهش

 طرح پژوهش الف:
عه مفهوم طال ـــازهدف از این م ـــ يس ظام  یابیارزش ـــین مۀ درس نا جامع بر گاه  ـــ  در دانش

ـــت. به این منظور از رو يکاربرد-یعلم اد) (نظریۀ داده بنی يو با روش گراندد تئور یفیک کردیاس
ست. بنابرا شده ا ستفاده  س نیدر ا ،نیا ساز یپژوهش به برر ش يو مفهوم  رنامۀ باز نظام  یابیارز

ان در و متخصص نظرانصاحب اتیتجرب نییتب قیو از طر ،يکاربرد-یجامع علم اهدر دانشگ درسی
ت اس یفیپژوهش ک ةویش کی ،يداخل و خارج از دانشگاه پرداخته شده است. روش گراندد تئور

س ستفاده از  ۀلیکه به و سته داده کیآن با ا به  ادیداده بن ۀی. روش نظرشودمی نیتکو ايهنظری ها،د
از روش  قیتحق نیسازاگرا. در ا ةویو ش ،نوخاسته ةویش ک،یستماتیس ةوی: ششودمیاجرا  وهیسه ش

ستراوس و کورب کیستماتیس سبت داده  نیکه به ا ستفاده هداده لیو تحل هیتجز يبرا ،شودمین ا ا
 شده است.

 کنندگان:: شرکتب
ــارکت ــ نیا کنندگانمش ــامل س ــتیپژوهش ش ــتگاه ندگانیو نما گذاراناس   ،ییاجرا يهادس

ص نظرانصاحب ص سان ،یشغل ةحوز ناو متخ ضا مدر شغل یعلم هیئت يو اع الزم،  یبا تجربه 
 یآموزش عال یابیارزش ةحوز نظرانصاحب ،کاربردي-علمیدر نظام  یدرس ریزيبرنامه متخصصان

ــان و  ،کاربردي-علمیو  ــناس و  کاربردي-علمی یابینظارت و ارز ةدر حوز نظرانصــاحبو کارش
  انتخاب) ها(بر اساس اشباع دادهاست نفر  16شامل  يآمار ۀنمون ،اساس نی. بر ااست یآموزش عال

 یابیاز ارزشــ میمســتق ۀکه تجرب يافراد یعنی ،موارد مطلوب يرگینمونهپژوهش از  نای در. شــدند
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و متخصصان در داخل و خارج از دانشگاه  نظرانصاحبشامل  ،داشتند یدانشگاه یدرس هايبرنامه
شتن حداقل  يکاربرد - یعلم ست. مالك انتخاب افراد، دا شده ا ستفاده  سابق5ا ستق ۀسال   میکار م

و  کاربردي-علمیو گســـترش دانشـــگاه  ،یابینظارت و ارزشـــ ،ریزيبرنامهمختلف  يدر حوزها
 .  استدر خارج دانشگاه  یابینظام ارزش ةحوز استادانمتخصصان و 

 ها:داده ي: گردآورج
شکل ن قیاز طر الزم هايداده  صاحبه به  ستفاده از  يساختار مهیم شتیو با ا و  ،بردارياددا

صدا گردآور صاحبه براشدند يضبط  ساس نیا بود. بر قهیدق 45تا  30هر فرد  ي. مدت زمان م  ،ا
 ةمارش جدول در مصاحبه پروتکل. شد انجام هامصاحبه هاآن تأییدو پس از  ،نیاالت تدوؤابتدا س

 .است آمده 1

 يساختار مهیبه شکل ن همربوط به مصاحب سؤاالت -1 جدول

 مربوط به مصاحبه سؤاالت شرایط

 (بافت): ايشرایط زمینه
 هایی دارد؟چه ویژگی کاربردي-علمیدر دانشگاه جامع  برنامۀ درسیبه اعتقاد شما ارزشیابی نظام  -
 هاي دیگر متفاوت است؟با نظام کاربردي-علمیدر نظام  برنامۀ درسیآیا ارزشیابی  -

 شرایط فرایندي
 ایجاد کرد؟ کاربردي-علمیهاي درسی در توان یک نظام براي ارزشیابی از برنامهچگونه می -
 الزم است؟ کاربردي-علمیهاي درسی چه ساختارهایی براي ایجاد نظام ارزشیابی از برنامه-
 به چه نوع امکاناتی نیاز دارد؟ کاربردي-علمیدر دانشگاه  برنامۀ درسیاجراي ارزشیابی ازنظام  -

 گرشرایط مداخله
 چگونه؟ قابل ارزشیابی است؟ کاربردي-علمیدر  برنامۀ درسیدقت ارزشیابی از نظام -
 چگونه؟ قابل ارزشیابی است؟ کاربردي-علمیدر  برنامۀ درسیتناسب ارزشیابی از نظام -
 قابل ارزشیابی است؟ چگونه؟ کاربردي-علمیدر  برنامۀ درسیکاربردي بودن ارزشیابی از نظام -

 شرایط پیامدي
 چه فوایدي دارد؟ کاربردي-علمیمطلوب در دانشگاه  برنامۀ درسیایجاد یک نظام ارزشیابی -
 شود؟می کاربردي-علمیچگونه ارزشیابی موجب تضمین کیفیت در دانشگاه -

 شانیا تیتا رضا شد، یدر گروه سع یمیجو صم جادیضمن ا یاخالق طیشرا تیرعا جهت
 .شد استفاده صدا ضبط از هاثبت مصاحبه يالبته برا شود؛جهت شرکت در گروه جلب 

 هاداده لی: تحلد
ا محتو لیها تحلحاصــل از انجام مصــاحبه ةشــد انیب يهادگاهیو د ،شــده يگردآور يهاداده

ست طبقات و کدها مند،نظام بنديطبقه ندیفرا قیپژوهش از طر نیدر ا امحتو لی. تحلشدند و  ماًقیم
ستقرا صورت ا شرح  هاياز داده ییبه  شدند. مراحل کدگذاري در گراندد تئوري به  ستخراج  خام ا

ـاهیم  يسازادهیپ لیذ ـر مصاحبه به پیدا کردن مف ـس از ه ـق پ شد: درگام اول: کدگذاري باز؛ محق
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ـاب  ـبو انتخ ـاي مناسب براي برچس ـرتبط اقدام کرده است. در گام  ،هاآنه ـاهیم م و ترکیب مف
ـدوم: کدگذاري محوري؛ پژوهشگر یکی از طبقه ـوري انتخاب  ۀها را به عنوان طبق و آن  ،کردهمح

ا هـا رو ارتباط سـایر طبقـه کرده است،محـوري در مرکـز فرآیند کاوش  ةرا تحـت عنـوان پدیـد
ـا آن لی اص ۀ(گزینشی)؛ روند انتخاب مقول و درگام سوم: کدگذاري انتخابی ،مشخص کرده است ب

ــنظم ــا سایر مقوله ،به طور مـ ــتماتیک آن بـ ها، اعتبار بخشیدن به روابط، و پرکردن جاهاي و سیسـ
 خالی با مقوالتی که نیاز به اصالح و گسترش دارند، توسط محقق انجام شده است. 

 هاداده يری: اعتبارپذه
 تأیید تیو قابل ،يرپذیشامل اعتبار، انتقال یفیک ايمحتو لیدقت در تحل يارهامعی که جاآن از
و  نظرانحبصا ینیو بازب ،کنندگانمشارکت ینیاعتبار از راهبرد بازب نییجهت تع نیبنابرا است،

 تجاربو  عالوه بر بازگرداندن گفتار ،کنندگانمشارکت ینیسنجش بازب يمتخصصان استفاده شد. برا
نفر از متخصصان  3 اریو متخصصان در طول مصاحبه، متن کامل کدها و طبقات در اخت نظرانصاحب

متن کامل  زین يرپذیانتقال یبررس يبراشد. استفاده  تأیید ایدر اصالح  شانیو نظرات ا ،قرار گرفت
برآورد شد.  88/0توافق  بیکه ضر ،قرار گرفت ءضاسه تن از اع اریو طبقات در اخت ،به همراه کدها

 .ودشبه دقت ثبت  هافعالیت ۀیتا کل دیتالش گرد ندیفرا يریپذتأییددر ارتباط با  ،نیهمچن

 هایافته
 ۀدرون مای 380اصلی و ۀدرون مای 4افراد  نظرات از حاصل اطالعات کیفی محتوایی تحلیل از

 . هستندگر و پیامد شامل؛ بافت، فرایند، مداخلههاي اصلی فرعی حاصل شد. درون مایه
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 نمونه اي از کد گذاري اولیه مصاحبه -2جدول شماره 
 کدگذاري اولیه عناوین عامل

 

 

 

 

 بافت

 مدارمون شغله محور و ،اساسمونمهمترین بخشی که مد نظر بوده ما چون 

اون شغل براي که  کهاینیعنی هایی رو ایجاب میکنه؟ شغل چه چیزمیگیم 
هایی نیاز داره؟ چون گفتیم به نحو مطلوب انجام بشه چه آدمی با چه ویژگی

شغل را اومدیم  ،دیگه...بعد اومدیم چکار کردیم تربیت نیروي انسانی

ین ا ،داره هامهارتهر شغل یه سري ، به این نتیجه رسیدیم آنالیزش کردیم
 .بندي کردیم ها رو تقسیممهارت

میگن مون اینه حاال اینو درسی ما مدل ریزيبرنامهما نگاهمون تو طراحی 
CBET ما تو . هم تقریبا همین طوري هست گمونهاي دیحاال مدل

 تهمین مدل سیبی ،دانشگاه جامع بیشتر خود من اینجوري ایجاد کردیم
تعاریف  هامهارتي اون شغل رو در میاریم خوب هامهارتمیایم . هست

تعریف کردیم یه چیزي داره  برنامۀ درسیمتفاوت داره اون چیزي که ما تو 
 که همون اهداف یا خواسته هاست توقعات و انتظاراتبه اسم  

تحلیل شغل و لحاظ کردن 
خاص هر شغل  هايمهارت

در طراحی و تدوین 
درسی در دانشگاه  هايبرنامه
 کاربردي-علمیجامع 

 ایجابات شغل
 نیروي انسانیتربیت 

 آنالیز شغل
 ي شغلهامهارتتوجه به 

 شغل هايمهارتطبقه بندي 
در  CBETتوجه به مدل 

 برنامۀ درسیطراحی 
 

 
 اصلی بافت ۀمایدرون

 دادي جهتاي و درونط زمینهدر پژوهش حاضر منظور از بافت، شرایط و بستر الزم اعم از شرای
.  تاسظام سازي ارزشیابی از این نو چگونگی پیاده ،کاربردي-علمیدرسی  هايبرنامهنظام  اجراي

برنامۀ به اعتقاد شما ارزشیابی نظام  -1سؤال دو  این موضوع در قالب طرح به منظور روشن شدن
در  برنامۀ درسیآیا ارزشیابی  -2هایی دارد؟ و چه ویژگی کاربردي-علمیدر دانشگاه جامع  درسی
هاي حوزه متخصصانو  نظرانصاحببا هاي دیگر متفاوت است؟ با نظام کاربردي-علمینظام 

ا هاي عمیق نیمه ساختارمند اجر، ارزشیابی، شغلی و ...مصاحبهکاربردي-علمی برنامۀ درسیمختلف 
 آمده دست به در ارتباط با بافت مختلف کدهاي از فهرستی پژوهش، از بخش این در است. شده

 ها،داده نمودن مکتوب از بعد ،بنابراین شوند. مضامین مرتب قالب در کدها این بایستی واست، 
 قرار پایه مضمون ذیل در داریمعن کدهاي تا شد تالش اولیه، هايایده ثبت و مکرر مطالعه با و

جدول  قالب در هامصاحبه از مستخرج ۀپای مضامین نهایی و شده ادغام شکل نهایت و در ،گیرد
 آمده است. )3شماره (
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 هاي متخصصان در درون مایه بافتهاي حاصل از ترکیب مصاحبهجدول استخراج قسمتی از درون مایه -3جدول 

 هاي فرعیدرون مایه درون مایه اصلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بافت
 

 هاارزشیابی بردار درر و دیدگاه دستگاه متقاضی و بهرهضرورت توجه به نظ -
 درسی هايبرنامهبردار در تدوین و تصویب ضرورت توجه به نگاه و نظر بهره -
 درسی هايبرنامهضرورت توجه به نظر بهره بردار و دانشجو در بازنگري  -
 فقدان نظام ارزشیابی خاص در دانشگاه -
 در ابعاد : هدف، فلسفه، روش، ابزار و ... هانظامبا دیگر  کاربردي-علمیتوجه به تفاوت نظام  -
 هاي دانشگاهخیر در بازنگري دورهأت -
 ضرورت توجه به هدف ارزشیابی در دانشگاه جامع -
 فقدان حساسیت بر آزمون بعد عملی و مهارتی دروس در دانشگاه (آفت) -
 لحاظ نکردن استعداد افراد در بعد پذیرش دانشجو -
 اي درارزشیابیضرورت توجه به بعد عملی و حرفه -
 عمل ةمدرس کار بلد در حوز -
 فلسفه حاکمیتی دانشگاهتوجه به  -
 بار پذیرش یک -
 مدرسان از مدیران آن حوزه شغلی -
 فضاي آموزش ، محیط واقعی کار -
 خاص بودن دانشجوي دانشگاه -
 خاص بودن مدرس دانشگاه -
 نیاز و تقاضا محور است در ارزشیابی کاربردي-علمیدر  برنامۀ درسیتوجه به این اصل که  -
 توجه به نظام پذیرش -
 ضرورت اجراي دروس تخصصی در محیط کار -
 کاربردي-علمیعدم اجراي دروس تخصصی در محیط کار، آفت  -
(شرایط پذیرش، ورودي، مدرس، دروس تخصصی و  اساسی مؤلفه 5به انحراف رفتن دانشگاه در  -

 محیط کار)
 یدتأک(مخصوصاً کاربینی، کاروزي یک و دو)،  بر اجراي عملی دروس تأکیددر دانشگاه جامع به جاي  -

 بر دروس نظر و جزوه خوانی (آفتی دیگر)
 (محتوا) در رشته هاي تخصصی عدم وجود تکست -
 هاي دانشگاه با بازار کارها و خروجیتوجه به ارتباط و پیوستگی بین ورودي -
 تعیین استاندارد مشاغل توسط بازار کار -
ش مبتنی است بر نیاز بازار هایمؤلفه ۀبا هم کاربردي-علمیدرس در دانشگاه جامع  هايبرنامهاساس  -

 مین نیروي انسانی آن است.تأکار و 
 گذاري ي آکادمیک در هدفهانظامبا  کاربردي-علمیدر دانشگاه جامع  برنامۀ درسیتفاوت  -
 ها و محتواهاي مربوطهتوجه به جنس مهارتی و شغلی بودن دوره -
 توسط مراکز مجري ةتوجه به امکانات اجراي دور -
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 را هامصاحبه ترکیب از حاصل اصلی و فرعی هايمایه درون استخراج ) نتایج3( شماره جدول

خصصان، مت با ساختارمند نیمه مصاحبه از حاصل هايیافته تحلیل نتایج به توجه با. دهدمی نشان

 خروجی سیستم ضروري است که شرایط احراز شغل را پیدا کرده باشد. -
 توجه به خاص بودن پذیرش -
 کاربردي-علمیمجرب و آشنا به  مدرسانضرورت استفاده از  -
 ضرورت توجه به نظام اجرایی و آموزش در محیط کار -

 ).برنامۀ درسیاصلی فرایند عمومی آموزش (مدرس، دانشجو، محیط آموزش و  هايمؤلفهتوجه به  -

ها اعم از ارزیابی، اجرا، مدرس، استانداردهاي آموزشی و ..بر  مؤلفه(که همه برنامۀ درسیمنشور بودن  -
 آن اساس شکل میگیرد)

 با نظام نظري کاربردي-علمیمحیط کار وجه ممیزه  -

 رديکارب-علمی هايآموزشتوجه به اصل شغل محور بودن (تربیت نیروي انسانی مورد نیاز مشاغل)در  -
آن( اعم از پذیرش دانشجو، اجرا  هايمؤلفهدرسی با همه  هايبرنامهلزوم توجه به انعطاف پذیر بودن  -

 و ..)
  برنامۀ درسیتوجه به ثابت نبودن نظام  -
 دانش آموختگانافزایش توانایی و مهارت در  -

 آن بر مدار و محور شغل و ویژگیهاي شغلی هايمؤلفهبا همه عناصر و  برنامۀ درسیطراحی  -

 جهت گیري آموزش بر اساس حوزه هاي شغلی -
 ضرورت شناسایی نیازهاي بازار کار -
 ضرورت تبدیل نیازهاي بازار کار به نیازهاي آموزش -
 آنالیز توانمندیهاي شغل به محتوا و استانداردها رسیدن)(از ریزيبرنامهمهندس معکوس بر  -

عدم زیاد آموزي وکم آموزي(هدف دانشمند کردن فرد نیست بلکه توانمند کردن فرد در یک حوزه  -
 شغلی خاص است)

 تربیت حالل مسئله در یک شغل خاص نه مسائل عمومی جامعه -عدم قید در آموزش و  -

 و شرایط خاص و مختصات خاصآموزش خاص براي آدمهاي خاص  -

ري، قبلی(مدرس، محیط یادگی مؤلفهپنجم در کنار چهار  مؤلفهتوجه به  متقاضی یا بهره بردار به عنوان  -
 ) در فرایند آموزش و ارزشیابیبرنامۀ درسیدانشجو و 

 تعامل با دستگاههاي متقاضی -
 زشیابیتوجه به انتظارات و توقعات و انتظارات دستگاه متقاضی در ار -

درسی در  هايبرنامهخاص هر شغل در طراحی و تدوین  هايمهارتتحلیل شغل و لحاظ کردن  -
  کاربردي-علمیدانشگاه جامع 

 ي شغلهامهارتتوجه به  -
 برنامۀ درسی(آموزش بر اساس شاستگی محوري) در طراحی  CBETتوجه به مدل  -
 درسی بر اساس تحلیل شغلی ریزيبرنامه -
 توجه به شایستگی هاي شغلیضرورت  -
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طور ه) ب3که در جدول شماره ( شدند استخراج فرعی مایه درون 144 بافت، مایه اصلی براي درون
 کامل آمده است.

 درون مایه اصلی فرایند

 اجراي طی در که است انفعاالتی و فعل تمامی ،يفرایند شرایط  از منظور حاضر، پژوهش در
 ریتمدی کیفیت مدرسان، تدریس هاي شیوه مطلوبیت از اعم آن از ارزشیابی و برنامۀ درسی نظام

 اههايدستگ تجهیزات و امکانات منابع، از بهینه استفاده و مدیریت مدیریتی، مختلف سطوح در
 شگرای ،)کار واقعی محیط(کارگاهی و آزمایشگاهی تجهیزات آموزشی، فضاي از اعم کشور اجرایی

 اقعیو کاربرد و اجرایی هايدستگاه شغلی نیازهاي رفع راستاي در آموزشی نوآوریهاي از استفاده به
 شرو منظور به. است متقاضی هايدستگاه و بردارانبهره خواست و نیاز با متناسب عمل در علم

:  قالب در را مصاحبه سؤاالت از سؤال سه کاربردي-علمی برنامۀ درسی نظام در شرایط این شدن
 کرد؟ ایجاد کاربردي-علمی در درسی هايبرنامه ارزشیابی از یک نظام براي توانمی چگونه -1
 است؟ الزم کاربردي-علمیدرسی  هايبرنامهاز  ارزشیابی نظام ایجاد براي ساختارهایی چه -2
 ارد؟د نیاز امکاناتی نوع چه به کاربردي-علمی دانشگاه در برنامۀ درسی ارزشیابی از نظام اجراي -3

 آمده دست به مختلف کدهاي از فهرستی پژوهش، از بخش این در .شد سازيپیاده و طراحی
 ها،داده نمودن مکتوب از بعد،  بنابراین شوند. مضامین مرتب قالب در کدها این بایستی و ،است

 قرار پایه مضمون ذیل در داریمعن کدهاي تا شد تالش اولیه، هايایده ثبت و مکرر مطالعه با و
جدول  قالب در هامصاحبه از مستخرج پایۀ مضامین نهایی و شده ادغام شکل نهایت و در ،گیرد

 .) آمده است4( شماره
 هاي متخصصان در درون مایه فرایندهاي حاصل از ترکیب مصاحبهجدول استخراج بخشی از درون مایه -4جدول 

 ایه هاي فرعیدرون  درون مایه اصلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توجه به دو مرحله بودن طراحی شامل طراحی، بررسی و تصویب. -
 دانشگاهها در تصمیمات ضرورت دخالت دستگاه -
 ضرورت توجه به اجراي دقیق دروس کارورزي و کاربینی -
 هاگیرياي در تصمیمهاي نسبی منطقهتوجه به نیازها و مزیت -
  مدرسانآزادي عمل نسبی  -
 ضرورت توجه به رشد آموزش در جوار صنعت -
درسی در  هايبرنامهها و ساز و کار اجراي تر به زیر ساختضرورت توجه ویژه -

 هاي جوار صنعتمحیط
 هاي متقاضی و بهره برداررفع مشکالت موجود با تعامل با دستگاه -
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 فرایند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ستدرسی دانشگاه هايبرنامهاصل بر عدم تمرکز در طراحی، اجرا و ارزشیابی  -
 توجه به ساختارها و فرایندها -
جهیزات امکانات و تتوجه به فلسفه ایجاد دانشگاه، که رفع نیاز دستگاه متقاضی به کمک  -

 خود دستگاهاست.
و واحدهاي استانی  کاربردي-علمیالزام به پیروي از ساختار متمرکز در دانشگاه جامع  -

 آن به جهت عدم بلوغ الزم
 هايبرنامهها و ضرورت ارزشیابی در دانشگاه  جامع  به جهت تخصصی بودن دوره -

 درسی دانشگاه (مخصوصا محیط واقعی کار)
شدن مراکز آموزشی مخصوصاً مراکز خصوصی از ماموریتشان به جهت محور شدن دور  -

 سود و فایده براي آنان
 نگرش دو گانه و متفاوت ستاد دانشگاه و واحد هاي استانیش با مراکز آموزش مجري -
تدوین برنامه  هاي درسی این دانشگاه عمدتا توسط صاحبان  صنایع و حرف و توجه  -

 مسئله در بحث ارزشیابیویژه به این 
 توجه به مثلت دانشگاه، مرکز و دستگاه متقاضی -
 توجه به ضرورت وجود خبرگان حوزه هاي شغلی بعنوان مدرس در دانشگاه، -
 2و1ضرورت توجه به دروس کاربینی، کارورزي  -
 ضرورت وجود محیط واقعی کار یا حداقل شرایط شبیه سازي شده -
 تنوع دوره ها -
 مراکز گستردگی -
 توجه به استانداردهاي تعریف شده در برنامه -
 توجه به ضرورت سامانه اي شدن نظارت و ارزیابی دانشگاه -
منحرف شدن  نظارت و ارزشیابی دانشگاه از هدف اصلی خود(تربیت نیروي انسانی  -

 مورد نیاز متقاضی و کارفرما) و گرفتار شدن صرفا درخدمات آموزشی
 متقاضی و بهره بردار در طراحی برنامه هاضرورت حضور  -
 آزمایشگاهی و کارگاهی هايآموزشبر  تأکید -
 ها در ارزشیابی مؤلفهضرورت توجه به همه  -
 با نظام سیبت و فاخاخشوله به جهت داشتن متقاضی کاربردي-علمیشباهت نظام ارزیابی  -
 عدم وجود نظام ارزشیابی -
 تولی گري و ستادي بودن -
 تدوین استاندارد و نظارت بر آن -
 نبود بازخورد اجرا -
 برنامۀ درسیارتباط تنگاتنگ نظام ارزشیابی آموزشی با نظام  -
 فقدان توجه به امکانات اجرا در دادن مجوز به مراکزمجري -
 فقدان توجه به شرایط پذیرش در پذیرش دانشجو -
 واجدشرایطنداشتن محیط کار، آزمایشگاه و کارگاه و مدرس  -
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 هايمصاحبه ترکیب از حاصل اصلی و فرعی هايمایه درون استخراج ) نتایج4( شماره جدول
تخصصان، م با ساختارمند نیمه مصاحبه از حاصل هايیافته تحلیل نتایج به توجه با. دهدمی نشان را

) بطور 4که در جدول شماره( شدند استخراج فرعی مایه درون 179  فرایند، مایه اصلی درون  براي
  کامل آمده است.

 گرمداخلهدرون مایه اصلی شرایط 
-علمی برنامۀ درسی، شرایطی است که  اجراي نظام  گرمداخلهدر این پژوهش منظور از شرایط 

و ارزشیابی از آن متاثر می گردد و عموماً با محوریت استانداردهاي ارزشیابی از آن یاد   کاربردي
اعم از استاندارد دقت، تناسب، مفید بودن و نهایتاً کاربردي و عملی بودن، که براي روشن  شودمی

 به شرح ذیل: سؤالبا طرح سه شدن این مسئله در مصاحبه سعی بر این شد 
 قابل ارزشیابی است؟ چگونه؟ کاربردي-علمیدر  برنامۀ درسیدقت ارزشیابی از نظام  -1
 قابل ارزشیابی است؟چگونه؟ کاربردي-علمیدر  امۀ درسیبرنتناسب ارزشیابی از نظام  -2
ی قابل ارزشیاب کاربردي-علمیدر  برنامۀ درسیکاربردي  و عملی  بودن ارزشیابی از نظام  -3

 است؟ و چگونه؟
 دهاک این بایستی و است آمده دست به مختلف کدهاي از فهرستی پژوهش، از بخش این در 

ایده  تثب و مکرر مطالعه با و داده ها، نمودن مکتوب از بعد ،بنابراین. شوند مرتب مضامین قالب در
 ادغام شکل نهایت در و گیرد قرار پایه مضمون ذیل در معنادار کدهاي تا گردید تالش اولیه، هاي
 است. )آمده5جدول شماره ( قالب در هامصاحبه از مستخرج پایۀ مضامین نهایی و شده
 
 
 
 

درسی دانشگاه به جهت عدم فهم و شناخت  هايبرنامهاجرایی نشدن اصل انعطاف در  -
 صحیح دستگاههاي باال دستی از رسالت این دانشگاه

عدم رعایت شرایط پذیرش در دانشگاه(هم علمی و هم کاربردي) اولی باید متمرکز و  -
 دومی باید به صورت اعتبار بخشی باشد.

 هم به فرایند و هم محصول در ارزشیابیضرورت توجه  -
 توجه به تاثیر عوامل بیرونی (متقاضی و بهره بردار) برطراحی و اجراي برنامه ها -
 عدم انعکاس بازخورد از اجراي برنامه ها در مراکز به دانشگاه -
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 گرهاي متخصصان در درون مایه مداخلههاي حاصل از ترکیب مصاحبهبخشی از درون مایه جدول استخراج -5جدول 

 هايمصاحبه ترکیب از حاصل اصلی و فرعی هايمایه درون استخراج ) نتایج5شماره ( جدول
تخصصان، م با ساختارمند نیمه مصاحبه از حاصل هايیافته تحلیل نتایج به توجه با. دهدمی نشان را

 هاي فرعیدرون مایه درون مایه اصلی
 
 

 

 

 

 

 

 گرمداخله 

 درسی متناسب با اهداف و تغییرات شغل هايبرنامهضرورت بازنگري  -
 درسی هايبرنامهتوجه به حوزه شغلی و عوامل اجرا در ارزیابی  -
 موضوع در حوزه شغلی متخصصانضرورت توجه به خواست متقاضی و بهره برداران ونظر  -
و کارفرما از عوامل اجرا در ارزیابی   ضرورت توجه به نظر دانشجو، مدرس، مدیران گروه، دانش آموختگان -

 درسی  هايبرنامه
 برداران ضرورت رصد کانون فارغ التحصیالن از کیفیت دانش آموختگان از نگاه بهره -
 ضرورت توجه به دو بعد فرایندي و محصول در ارزشیابی -
 ضرورت توجه به عوامل بیرونی(قانون گذار و بهره بردار) در ارزشیابی -
 ضرورت توجه به عوامل درونی(تعریف استاندارد، نظارت بر نحوه اجرا و ارزیابی آن) در ارزشیابی -
به جهت چند الیه بدن  هانظامضرورت وجود سیستم هوشمند نظارتی در کنار ساختارها، فرایندها و  -

 ، واحد هاي استانی و پراکندگی جغرافیایی مراکز)مؤسساتدانشگاه(ستادي، 
 صرفاً بانک اطالعاتی بودن سامانه هاي موجود دانشگاه -
 استعداد سنجی از ورودیها -
 ورودي هر رشتهضرورت فیلتر براي  -
 ارزشیابی بر اساس محیط کار نه نمره -
 کاربردي-علمیدرسی  هايبرنامهتوجه به نقش دانشجو، مدرس و مخصوصا محیط کار در  -
 وظیفه دانشگاه مشاوره و راهنمایی دادن به دستگاههاي متقاضیست -
 تناسب حوزه شغلی و رشته تحصیلی -
 ارزشیابیست هايشاخصدستگاه متقاضی و بهره بردار تعیین کننده  -
 تعیین شایستگی اجراي دوره از سوي مرکز -
 تعیین شایستگی دانشی، مهارتی و نگرشی فارغ التحصیل در حوزه شغلی -
 ها. مؤلفهتوجه ویژه به نظر دستگاه متقاضی در همه  -
 ارزشیابی دانش، مهارت و نگرش دانشجو، مدرس، مرکز و ...ضرورت وجود مرکز صالحیت حرفه اي براي  -
 مهارتی هايآموزشاي براي هفته 16مناسب نبودن سیستم  -
 هاي مهارتیمناسب نبودن برگزاري آزمون براي سنجش آموخته -
 ها و بخشنامه ها به دانشگاه مهارتی(نوعی آفت است)تحمیل شدن آیین نامه -
 استانداردها، مالك ها و معیارهاي ارزشیابی متناسب با اهداف و برنامه هاتعریف و تدوین درست  -
 کاربردي-علمیقابل سنجش بودن استاندادرهاي دقت، تناسب و کاربردي بودن در  -
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) 5که در جدول شماره ( شدند استخراج فرعی مایه درون 39 ،گرمداخلهمایه اصلی  درون براي
  .طور کامل آمده استهب

 درون مایه اصلی پیامد

گاه درسی در دانش هايبرنامهدر این تحقیق براي مشخص شدن موقعیت پیامد ارزشیابی از نظام 
 با طرح دو سال در قالب:تالش شد  کاربردي-علمیجامع 

چه فوایدي دارد؟ و  کاربردي-علمیمطلوب در دانشگاه  برنامۀ درسیایجاد یک نظام ارزشیابی  -1
 ؟شودمی کاربردي-علمیچگونه ارزشیابی موجب تضمین کیفیت در دانشگاه  -2

امهاي گ کاربردي-علمی برنامۀ درسینسبت به مشخص شدن شرایط پیامدي ارزشیابی از نظام  
 برداشته شود.  مؤثري
 این بایستی و است آمده دست به مختلف کدهاي از فهرستی پژوهش، از بخش این در   
 و مکرر مطالعه با و ها،داده نمودن مکتوب از بعد ،بنابراین شوند. مضامین مرتب قالب در کدها
 نهایت و در ،گیرد قرار پایه مضمون ذیل در داریمعن کدهاي تا گردید تالش اولیه، هايایده ثبت

 ) آمده است.6جدول شماره ( قالب در هامصاحبه از مستخرج ۀپای مضامین نهایی و شده ادغام شکل
 متخصصان در درون مایه پیامدهاي هاي حاصل از ترکیب مصاحبهجدول استخراج بخشی از درون مایه -6جدول 

 

 فرعی هايمایهدرون  درون مایه اصلی

 پیامد

 ضرورت توجه به بعد سواد و بعد مهارت در ارزشیابی محصول -
 مالک نبودن دانشگاه   -
 مدیریت دانشگاه بر منابع -
 ضرورت وجود سیستم هاي نظارتی و استاندارد نویسی قوي جهت مدیریت بر منابع -
 تضمین کیفیت -
 ضرورت وجود ارزیابی درونی، بیرونی و اعتبار بخشی -
 ضرورت توجه به دروندادها، فرایندها، بروندادها و پیامدها -
 ضرورت رابطه سه جانبه بین بازار کار، دولت و دانشگاه -
 توجه به تفاوت نظارت و ارزشیابی -
 هاخانوادهو  هاسازمانمهارتی در  هايآموزشعدم اهمیت به مقوله مهارت و  -
 توسط سازمان استخدام کشوري کاربردي-علمی هايدورهبه رسمیت شناخته نشدن  -
 قابل رصد نبودن پیامدهاي سیستم -
 هاآموزشمدرس محور نبودن  -
 هاآموزشمحیط کار محور بودن  -
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 هايمصاحبه ترکیب از حاصل اصلی و فرعی هايمایه درون استخراج )  نتایج6( شماره جدول
تخصصان، م با ساختارمند نیمه مصاحبه از حاصل هايیافته تحلیل نتایج به توجه با. دهدمی نشان را

طور کامل ه) ب6که در جدول ( شدند استخراج فرعی مایه درون 18 پیامد، مایه اصلی درون  براي
  آمده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درسی دانشگاه مدرس محور و بخش عملی آن محیط کار  هايبرنامهبخش نظري  -
 محور .

 ها و قیدهاست.وجه ممیزه  دانشگاه شکستن چارچوبفرض و  -
 ضرورت توجه به انعطاف پذیر بودن دانشگاه -
 ضرورت طراحی چارچوب ارزشیابی منعطف -
 (نجات بخش است)برنامۀ درسیضرورت ایجاد نظامی ارزشیابی در کنار نظام  -
 در دانشگاه(آفت) برنامۀ درسیفقدان نظام ارزشیابی در کنار نظام  -
 نبود تضمینی بر کیفیت برنامه اي درسی اجرا شده -
ضرورت اجرا و پیاده سازي نظام آموزشی مبتنی بر صالحیت حرفه اي و  -

 شغلی(فقدانش آفت است)
 توجه به وجود قابلیت انطباق حداکثري خروجی سیستم با نیازها در دانشگاه -
 کاربردي-علمی هايآموزشموتور محرکه اقتصاد و توسعه ،  -
طراحی و پیاده سازي دقیق نظام ارزشیابی بستر ساز اطمینان خاطر براي بهره برداران  -

 و دستگاههاي متقاضیست
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 بحث و نتیجه گیري

 

 

 

 

 

 در بعد شرایط بافت، ضرورت توجه به :
 رسالت، اهداف ، فلسفه و ماموریت دانشگاه جامع -
 محیط واقعی کار همه عناصر و مولفه هاي برنامه درسی مخصوصا -

 فضاي فیزیکی، امکانات و تجهیزات کارگاهی، آزمایشگاهی و ... -

 منشور بودن برنامه درسی و قلب سایر فعالیت ها -

 نقش مهم برنامه هاي درسی در مقوله ارزشیابی -

 معادل بودن برنامه درسی با نظام آموزشی -

 تفاوت ماهوي نظام علمی کاربردي با سایر نظام هاي نظري -

 محور بودن برنامه هاي درسی، ایجابات شغلی و نظر کارفرمایان اصل شغل -

 اصل انعطاف پذیري برنامه هاي درسی -

 اصل اجتناب از کم اموزي و زیاد آموزي -

 اصل عدم قید در آموزش (حالل مسئله صرفا در یک شغل خاص) -

 خاص بودن برنامه هاي درسی و آموزش در علمی کاربردي -

هاي اجرایی، متقاضیان و بهره برداران در تمامی مراحل برنامه درسی از طراحی تا نقش تعامل دانشگاه با دستگاه -
 ارزشیبابی

 مهندسی معکوس در برنامه هاي درسی(از تجربه به متن و محتوا رسیدن) -

 تنوع برنامه هاي درسی، گستردگی و پراکندگی جغرافیایی مراکز -

 ورودي هاي سیستم اعم از دانشجویان و مدرسین -

 

 بعد شرایط فرایندي، ضرورت توجه به :در 
 فرایند طراحی، تدوین و تصویب برنامه هاي درسی در ارزشیابی -

 آموزش هاي عملی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کاربینی و کارورزي -

 محیط واقعی کار در اجراي برنامه هاي درسی -

 تعریف و  اجراي استانداردها و لحاظ کردن ان در ارزشیبابی برنامه هاي درسی -

و فاخاخشوله المان به جهت ارتباط با دستگاههاي  CBETوجود شباهت بین نظام علمی کاربردي با نظام  -
 متقاضاي و بهره برداران

 امکانات اجرا در صدور مجوز اجراي دوره   -

 نظام پذیرش دانشجو در ارزشیابی از برنامه هاي درسی -

 رسیاستفاده از مدرسین مجرب و مهارتی در اجراي برنامه هاي د -

 پررنگ نبودن مرز بین دروس نظري و عملی در حوزه اجراي برنامه هاي درسی -

 اجرا و ارائه برنامه هاي درسی با تاکید بر بعد عملی و مهارتی  -

 شرایط احراز شغل و ویژگی هاي شاغلین در اجرا و آموزش  برنامه هاي درسی -

 )ساختار سه ضلع(ستاد دانشاگاه، واحد هاي استانی و مراکز مجري -
 نیاز و مزیت هاي نسبی استان هاي مختلف در طراحی و اجراي برنامه هاي درسی -

           

 در بعد شرایط پیامد، ضرورت توجه به :
 مهارت و آموزش هاي مهارتی نزد سازمان ها و خانواده هاچالش کم اهمیت بودن مقوله  -

 چالش به رسمیت شناخته نشدن دوره هاي علمی کاربردي توسط  سازمان استخدام کشوري -

 مالک نبودن دانشگاه و صرفا نقش مدیریتش بر منابع و امکانات دستگاههها -

 اجراي ارزشیابی درونی، بیرونی و اعبتار سنجی در علمی کاربردي -

 مقوله بهبود کیفیت در ارزشیابی ها -

 بازنگري و به روز رسانی برنامه هاي درسی موجود متناسب با نیاز حوزه هاي شغلی -

 طراحی ، تدوین و تصویب  برنامه هاي درسی جدید مبتنی بر نیاز سنجی بازار کار و مشاغل -

 موتور محرکه اقتصاد و توسعه ، آموزش هاي مهارتی علمی کاربردي است -

 ت انطباق حداکثري خروجی سیستم با نیازهاي حوزه هاي شغلیقابلی -

 شرایط و کیفیت فارغ التحصیالن و خروجی هاي نظام علمی کاربردي -

 اخذ بازخورد از کیفیت مهارت خروجی هاي سیستم از کارفرمایان و صاحبان مشاغل -

 در بعد شرایط مداخله گر، ضرروت توجه به:
 وص، دولتی و عمومی)ماهیت متفاوت مراکز مجري ( خص -

 فقدان نگرش مشترك بین ستاد دانشگاه، واحد هاي استانی و مراکز مجري -

 چالش مداخله وزارت عتف در اجراي برنامه هاي درسی -

 ایجاد و طراحی چارچوب منعطف ارزشیابی متناسب با برنامه هاي درسی -

 صالحیت ها در اجراي برنامه هاي درسی  و ارزشیابی از برنامه ها -

 د و راه اندازي نظام هوشمند  ارزشیابی از برنامه هاي درسی ایجا -

 لحاظ نمودن سابقه و تجربه اندك  ایران در زمینه علمی کاربردي -

 هم به فرایند و هم به محصول در ارزشیابی برنامه هاي درسی -

ر بنهادینه شدن این نگرش  که ارزشیباي بستر ساز ارتقاء کیفیت ، کاهش هزینه ها، مدیریت صحیح  -
 منابع و مصارف و ...است.

 فقدان وجود نظام یا الگوي خاصی براي ارزشیابی در علمی کاربردي -

 فقدان درك و برداشت صحیح از نظام ارزشیابی در علمی کاربردي -

 ضعف در انعکاس بازخورد از اجراي برنامه هاي درسی به دانشگاه -

 شگاهچالش حاکم بودن نگاه عمومی به برنامه هاي درسی تخصصی دان -

 

مفهوم سازي 

ارزشیابی نظام 

 برنامه درسی علمی
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 گیريبحث و نتیجه

 در دانشگاه جامع برنامۀ درسیارزشیابی نظام  سازياین پژوهش با هدف مفهوم   
 از خارج و داخل در متخصصان و نظرانصاحب دیدگاه ،کاربردي انجام شد. بر این اساس-علمی

 و بحث مورد کاربردي-علمیدر دانشگاه جامع  برنامۀ درسیبا ارزشیابی نظام  ارتباط در دانشگاه
متخصصان  و نظرانصاحبنظرات  از حاصل اطالعات کیفی محتوایی تحلیل از .قرار گرفت بررسی

درون مایه فرعی به دست آمد. در  380گر و پیامد  ودرون مایه اصلی شامل بافت، فرایند، مداخله 4
ارتباط با درون مایه بافت باید ازعان نمود که ماهیت و محتواي این حوزه بیانگر وضعیت و شرایط 

و چگونگی ارزشیابی از آن در بستر  کاربردي-علمیهاي درسی در دانشگاه جامع موجود نظام برنامه
. همچنین، در ارتباط با درون مایه استد(بافت) در این نظام و موقعیت زمینه و دروندادهاي موجو

اه جامع هاي درسی در دانشگفرایند باید گفت این حوزه بیانگر چگونگی ایجاد نظام ارزشیابی برنامه
، ساختارهاي مورد نیاز براي ایجاد این نظام و نهایتاً امکانات الزم براي اجراي نظام کاربردي-علمی

 گر بیانگر چگونگی، میزان و قابلیتر در دانشگاه جامع می باشد. درون مایه مداخلهارزشیابی مورد نظ
هاي درسی در دانشگاه جامع سازي استانداردهاي الزم و مورد نیاز در ارزشیابی از نظام برنامهپیاده

 مۀ درسیبرنابیانگر مزایا و محاسن ارزشیابی از نظام نیز  باشند. درون مایه پیامدعملی کاربردي می
و نیز نحوه و چگونگی بستر سازي براي تضیمن کیفیت در این  کاربردي-علمیدر دانشگاه جامع 
 دانشگاه می باشد.

ا هو نیز فلسفه آموزش کاربردي-علمیموریت و ساختار دانشگاه جامع أبا عنایت به رسالت، م
ور بوده و مسئول فراهم آوردن درسی در این دانشگاه که تقاضا محور و شغل مح هايبرنامهو ماهیت 

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، موجبات تربیت نیروهاي انسانی متخصص مورد نیاز براي بخش
صنعتی و فرهنگی می باشد، مشارکت دستگاه هاي اجرایی براي ترمیم هرم شغلی کشور از 

رت بر جریان کار درسی آن است. یکی از وظایف مهم این دانشگاه نظا هايبرنامهبارز  هايشاخص
و  ،هاستها براي ارتقاء سطح این آموزشو مراکز آموزشی ذي ربط و ارزشیابی فعالیت مؤسسات

در این راستا و در جهت تحقق رسالت و ماموریت دانشگاه که نظارت و مدیریت بر منابع، امکانات 
 هايبرنامهکیفیت اجراي  ةکنندلذا فراهم آوردن موجباتی که تضمین ،هاستو تجهیزات دستگاه

 کاربردي عملی درسی در دانشگاه جامع برنامه نظام سازي ارزشیابی: مفهوم1نمودار 
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آموختگان در این دانشگاه باشد را ضروري و درسی از دیدگاه مختلف مجریان، کارفرمایان و دانش
 .نمایداجتناب ناپذیر می

 )Statute of the Comprehensive University of Applied Sciences, 1996.(  
 ز گذشت بیش از نیم قرن از فعالیتمروري بر ادبیات تحقیق بیانگر این مطلب بود که بعد ا

حرفه اي این دانشگاه ، پژوهشی که به تدوین چارچوب نظري بومی با استفاده از روش نظریه داده 
 در این دانشگاه منتج بشود صورت نگرفته است. تنها پژوهش برنامۀ درسیبنیاد براي ارزشیابی نظام 

انجام شده است که با بررسی  Ahmadi and Bahrami (2004) مرتبط با پژوهش حاضر توسط
ي الگوهاي ارزشیابی موجود سعی در ارائه یک الگوي مناسب براي ارزشیابی هاناو مطالعه کتابخ

. ندارداند، که جامعیت و شاملیت مورد نظر را نموده کاربردي-علمی هايدورههاي درسی برنامه
دوین و ارائه چارچوب براي ارزشیابی هاي مشابه دیگر هم صرفا تبیشترین وجه اشتراك پژوهش

ها و ابزارهاي پژوهشی خاص در یک محیط و نظام آموزشی دیگر و با روش برنامۀ درسیبراي یک 
 Nateghi et. پژوهشاستمتفاوت از روش و ابزار پژوهشی بکار گرفته شده در پژوهش حاضر 

al. (2008), Yarmohammadian et al. (2010), Hojjati et al. (2017), Adib et al 
 باشند. ؛ همگی موید این مطلب می ,(2018)

بیانگر این مطلب است که با توجه مطالعات و  )Mohammadi and etc )2015پژوهش
و با عنایت به  ،در کشورهاي مختلف کاربردي-علمیهاي هاي انجام شده در مورد آموزشبررسی

هاي متنوعی و با چالش ،توجهی برخوردار بودهدرخورهاي کاربردي در ایران از اهمیت آموزش کهاین
گویی، ارزشیابی، بهبود، ارتقاء و تضمین کیفیت مواجه است، لذا بحث کیفیت، بهبود از جمله پاسخ

  ةدهندهاي ارائهالزم است تا دانشگاه ،طلبد. بنابرایناي را میو ارتقاء آن توجه و نگاه ویژه
و مهارتی براي بهبود و ارتقاء کیفیت خود ارزشیابی و اعتبارسنجی شده و  ،هاي کاربرديآموزش

و معیارها و استانداردهاي جهانی و بین المللی بررسی  ،متناسب هايمؤلفهها با استفاده از کیفیت آن
و تصریح  تأییدشود. نتایج این پژوهش تا حدودي ضرورت اهمیت موضوع پژوهش حاضر را 

 کند.می
هاي درسی اعم از طراحی، اجرا اهش میزان خالء موجود بین مراحل مختلف برنامهبه منظور ک

در  هاي این پژوهشکه نتایج و یافته کاربردي-علمیهاي درسی در دانشگاه جامع و ارزشیابی برنامه
ولین و مسئ گردد مدیرانباشد، پیشنهاد میگر و پیامد بیانگر آن میابعاد چهارگانه بافت، فرایند، مداخله

هاي درسی دانشگاه را جدي گرفته و عمًال موضوع ارزشیابی از برنامه کاربردي-علمیدانشگاه جامع 
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اه، در دانشگ برنامۀ درسیدر دستور کار قرار دهند، الزمه اجراي اثربخش و کاراي ارزشیابی از نظام 
 در این خصوص باشد، ضروري استهاي دانشگاه میهماهنگی، تعامل و ارتباط تنگاتنگ همه بخش

ا سایر ب کاربردي-علمیهاي درسی نظام تدابیر الزم اندیشیده شود، نظر به ماهیت متفاوت برنامه
هاي مستخرج از پژوهش حاضر مؤلفههاي آموزش عالی، نسبت به لحاظ کردن دقیق همه ابعاد و نظام

د سال یکبار نسبت به هاي درسی دقت نظر الزم و کافی اعمال گردد. هر چندر ارزشیابی از برنامه
ر د برنامۀ درسیهاي مستخرج از پژوهش حاضر براي ارزشیابی نظام مؤلفهبروز رسانی ابعاد و 

 اقدام الزم صورت پذیرد. کاربردي-علمیدانشگاه جامع 
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Introduction 
 The curriculum planning system determines the condition of 

production, constituent elements, process and curriculum evaluation of 
curriculum planning. Therefore, the purpose of this study was to 
conceptualize the evaluation of the curriculum system in the University of 
Applied Sciences and Technology. Research Question: The main question 
of this research is how to conceptualize the evaluation of the curriculum 
system in the University of Applied Sciences and Technology? 

 
 Method 
 The research has a qualitative approach and the grounded theory 

method has been used as the research method. This research, based on its 
purpose, is considered descriptive, and of a qualitative-functional type. 
The data collection method is semi-structured interview with 16 
knowledgeable elites. Sampling method was desirable cases, which means 
using people who have direct experience in evaluating university curricula. 
To validate the research, the review strategy of participants and experts 
has been used. To this aim, the coding system for the analysis was given 
to three researchers, whose agreement coefficient was 0.88. 
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Results 
 Qualitative content analysis of information gained from experts' 

opinions resulted in four main themes, including context, process, 
intervener and outcome. There were 16 sub-themes regarding Context 
(total of 144), 35 sub-themes regarding Process (total of 179), 10 sub-
themes regarding Intervener (total of 39), and 7 sub-themes regarding 
Outcome (total of 42). 

 
 Discussion 
 Evaluating the curriculum planning system requires an analysis of the 

elements and components and how they interact. Analyzing the important 
variables in this system, the experts have identified various components 
and by providing various models, have helped to create a common 
language to benefit from the results of curriculum evaluation. The results 
of this article are in line with the concept. The evaluation of the curriculum 
evaluation system at the Applied University of Science and Technology 
has been compiled and its main themes have been determined and 
specified separately. 

 
The aim of this study was to conceptualize evaluation of the 

curriculum system in the University of Applied Science and Technology. 
Accordingly, the views of experts and specialists inside and outside the 
university were sought and discussed in this regard. Based on the results 
obtained through qualitative content analysis, four main themes, namely  
texture, process, intervener and outcome and 380 sub-themes were  
identified. Concerning the context of the context, it should be noted here 
that the nature and content of this field reflects the current situation and 
conditions of the curriculum system in the University of Applied Science 
and Technology and the procedures for the evaluation of? how to evaluate 
it in the context of the context and inputs (context) in this system.  
Considering the theme? of the process, it should be further stated that this? 
field shows the procedures for the creation of a curriculum evaluation 
system in the University of Applied Science and Technology, the 
structures required to create this system, and the necessary facilities to 
implement the evaluation system in this type of university. In addition, the 
intervening themes indicate the procedures for, to what extent, and the 
ability to implement the necessary standards required in the evaluation of 
curriculum system in the University of Applied Science and Technology. 
The outcome themeor themes also expresses advantages and merits of 
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evaluating the curriculum system in the University of Applied Science and 
Technology, as well as how to lay the groundwork for quality assurance in 
this university. 

 
Considering the mission and structure of the University of Applied 

Science and Technology  and with regard to the philosophy of education 
and the nature of curricula in this university, which are demand- and job-
oriented and aims at provision of the necessary human resources for 
different economic, social, industrial and cultural sectors, participation of 
executive organs in repairing the country's job pyramid should be 
considered as one of the major indicators of curriculums in this university. 
One  Monitoring the work flow of relevant educational institutions and 
centers and evaluating their performances to improve the level of trainings 
within them should be considered as  an important mission of 
the University of Applied Science and Technology. . It is inevitable, 
therefore, to  determine factors which  can improve  quality of curriculum 
materials through gaining different perspectives of this university 
authorities, staff and graduates. 

 
A review of the relevant literature showed that after more than half a 

century from the inception of  the University of Applied Science and 
Technology, , no research has been conducted to develop a native 
theoretical framework, and based on grounded theory, for the evaluation 
of the curriculum system in this university. The only available study in this 
area  was conducted by Ahmadi et al. (2004) who tried to develop a 
standard  model for curriculum evaluation in this university through the 
use of a library study. The study, however,, did not have the desired 
comprehensiveness. The most common feature of other similar studies is 
establishment of a framework for evaluation of a specific curriculum in a 
specific educational context  and through the use of methods and tools 
different from those of this study. 

 
Based on the results of studies conducted onuniversities of applied 

sciences education in different parts of the world, and considering the fact 
that applied sciences education in Iran faces various challenges, such as 
accountability, evaluation, improvement, promotion and quality 
assurance, the discussion of quality, improvement and promotion requires 
special attention and consideration. (Mohammadi et al., 2016). Therefore, 
it is necessary to evaluate the performance of  universities offering 
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practical skills training in order to improve and enhance their quality in 
other educational environments an through the use of methods different 
from that of this study 
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