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چکیده
هدف پژوهش حاضر «شناسایی مشکالت فرایند ارزشیابی برنامههای
درسی از نظرکارشناسان و مدیران برنامه ریزی درسی وزارت آموزش
و پرورش» بوده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
کارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی نظری و فنی
حرفهای ( 09نفر) و مدیران دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی
(72نفر) بود .به دلیل محدود بودن جامعه آماری نمونهگیری انجام
نشد وکل جامعه به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت.
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه ساختار
یافته بود .پرسشنامه شامل بررسی نظرات کارشناسان در مورد
مشکالت فرایند ارزشیابی برنامههای درسی و راهکارهای رفع این
مشکالت میشد .مصاحبه ساختار یافته جهت سنجش نظر مدیران
به کار گرفته شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط  2نفر
از استادان برنامه ریزی درسی و  5نفر ازکارشناسان دفتر برنامه
ریزی و تألیف کتب درسی مورد تأیید قرار گرفت .برای اندازهگیری
پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر
 = 9/88به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل سؤاالت پژوهش ،آمار
مستقل برای مقایسه میانگین کسب شده
توصیفی ،و آزمون
توسط کارشناسان نظری و فنی ـ حرفهای مورد استفاده قرار گرفت.
مدیران و کارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی
مهمترین مشکالت و موانع فرایند ارزشیابی برنامههای درسی را عدم
انجام نیازسنجی ،نداشتن مدارس تجربی ،طوالنی بودن فرایند
ارزشیابی ،عدم وجود استانداردهای ارزشیابی ،عدم حضور
متخصصان ارزشیابی و برنامه ریزی در ترکیب شورای برنامه ریزی،
تأثیر کنکور سراسری بر اجرای آزمایشی برنامههای دوره متوسطه،
ناهماهنگی میان نتایج ارزشیابی پایانی و تغییر برنامهها و به کار
نگرفتن نتایج ارزشیابیهای انجام شده توسط افراد خارج از دفتر
تألیف میدانند.
واژگان کلیدی :ارزشیابی ،برنامههای درسی ،کارشناسان ،مدیران،
گروههای برنامه ریزی درسی

* نویسنده مسؤول :فائزه حیدری
وصول02/7/27 :

پذیرش02/0/78 :

α

شناسایی مشکالت فرایند ارزشیابی برنامههای درسی و 721 / ...

مقدمه

ارزشیابی ،بخشی از چشمانداز خردورزانهای است که در
آن مفاهیم ،فنون و یافتهها برای ایجاد انگیزه پیشرفت و
بالندگی خود برنامه به کار گرفته میشوند (
) .بنابراین ،ارزشیابی باید جهتگیری صریح ارزشی
داشته باشد و طراحی آن با هدف کمک به ارتقای علمی و
بهبود برنامهها از طریق خود ارزشیابی صورت پذیرد.
ارزشیابی ،یکی مؤلفههای مهم و در عین حال محوری در
برنامه ریزی درسی است .دلیل این امر نیز این است که
برنامه ریزی درسی ،همانند سایر زمینههای تربیتی ،نیازمند
بررسی و کنترل کیفیت است .از این رو ،ضروری است تا
تمام ابعاد و عناصر برنامههای درسی مورد بررسی و مطالعه
دقیق قرار گیرد و بر پایه این بررسی ،اصالحات الزم در
برنامه درسی یا اجزای آن صورت پذیرد .پیش از اقدام به
تدوین اهداف ،محتوا و روشها در ابتدا باید نیازهای
آموزشی را مورد بررسی قرار داد .بررسی نیازهای آموزشی و
حتی بازبینی این فرایند در قلمرو ارزشیابی است .عالوه بر
این ،هنگامی که نیازها مشخص شد ،باید هدفها ،محتوا،
روشها و مکانیزم اجرایی برنامه را تعیین نمود .ارزشیابی از
هریک از این اجزای برنامه درسی کمک میکند تا کیفیت
آنها را مورد بررسی قرار داده ،اصالحات و تجدید نظرهای
ضروری را اعمال نماییم (فتحی واجارگاه .)2181 ،به عالوه،
ارزشیابی فرایندی پویا و مستمر است که در تمام مراحل
برنامه ریزی انجام میشود و نتایج حاصل از آن به صورت
بازخورد موجب اصالح و بهبود برنامه خواهد شد (احمدی،
 .)2181فرمهینی فراهانی پنج کارکرد مهم را برای
ارزشیابی برنامههای درسی به این ترتیب ذکر میکند 2 :ـ
تشخیص  7ـ تجدید نظر دربرنامه درسی  1ـ مقایسه
برنامهها  1ـ پیشبینی نیازها  5ـ تعیین میزان دستیابی به
اهداف (فرمهینی فراهانی به نقل از گودرزی.)2188 ،
طراحان برنامههای درسی همیشه ایجاد اهداف و برنامههای
عالیتری را مد نظر دارند تا در سایه آن بتوانند چشم انداز
مطلوبتری برای برنامههای درسی ترسیم کنند .تغییر هر
برنامه درسی به دنبال جبران کمبودها و نارساییهای برنامه
قبلی است .این مهم تحقق نخواهد یافت مگر با به کارگیری
صحیح و همیشگی ارزشیابی .رویکرد ارزشیابی برنامههای

درسی به عنوان یکی از ضرورتهای آموزش و پرورش تلقی
میشود .زیرا شواهدی وجود دارد که درسطح جهان و کالن
جامعه ،کارایی نظامهای آموزشی مورد تردید قرار گرفته
است .ارزشیابی باعث شناسایی نیازها ،هدفگذاری نظامهای
آموزشی و درسی ،تدوین برنامههای درسی و در نهایت
اصالح و بهبود برنامههای درسی و وضعیت آموزشی و
پرورشی میگردد (امین زاده .)2187 ،برنامههای درسی پایه
و اساس دسترسی نظام آموزشی به اهداف مورد نظرخویش
است .لذا شناخت نقاط قوت و ضعف و در نهایت اصالح و
بهبود آن برای دستیابی طراحان ،سیاستگذاران و مدیران
نظام برنامه ریزی درسی کشور به اهداف مورد نظر از
مهمترین وظایف ارزشیابی برنامههای درسی است .زیرا
وجود یک نظام ارزشیابی صحیح و توانمند امکان اثربخشی
وکارایی برنامههای درسی را افزایش میدهد (حیدری،
 .)2188ارزشیابی ،فرایند مداومی است که شامل همه
مراحل برنامه ریزی ،و ذینفعان شامل مدیران،
سرمایهگذاران ،معلمان و یادگیرندگان است .فرایند
ارزشیابی موفق باید از اولین مرحله برنامه ریزی (نیازسنجی
و تعیین اهداف) اجرا ،مرحله تحویل و پایان فعالیت برای
تأیید موفقیت یا تغییر بروندادها انجام پذیرد.کرافورد
ارزشیابی هم قسمتی از برنامه است و
(
هم ناظر بر آن (.

) اگر

ارزشیابی در مرحله تهیه ،تولید و اجرا ـ برای تمام مسائل
یادگیری و نه تنها یادگیری دانشآموزان ـ انجام گیرد،
فاصله بین ابزار و هدف کاهش یافته ،شانس موفقیت برنامه
) این در حالی است
درسی افزایش مییابد (.
که اکثر ارزشیابیهای انجام شده در ایران مربوط به برنامه
درسی اجرا شده است ،یعنی ارزشیابی پس از تولید برنامه و
کتاب درسی و در مرحله اجرا انجام میشود ،این روند از
سال  2115که ارزشیابی از برنامههای درسی در ایران
مرسوم شده است ،تاکنون ادامه دارد (احمدی .)2181 ،به
عنوان مثال ،به نمونههایی از این ارزشیابیها اشاره میشود:
«ارزشیابی از اجرای برنامههای درسی پایه دوم راهنمایی در
سال تحصیلی  57ـ « .»2152ارزشیابی از اجرای آزمایشی
فارسی پایه دوم ابتدایی  89ـ  « .»2120ارزشیابی از
اجرای برنامه درسی مبانی کامپیوتر  »2182و « ارزشیابی از
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اجرای برنامه درسی جدید فارسی اول راهنمایی  82ـ
( .»2181گزارش دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی در
فاصله سالهای  2152تا  .)2182همان طور که مالحظه
میشود ،ارزشیابیهای انجام شده در مرحله اجرای آزمایشی
برنامه صورت گرفته است .همچنین اکثر ارزشیابیهای انجام
شده به همین شیوه و از اجرای آزمایشی برنامههای درسی
صورت میگیرد و مشکالت و نارساییهای برنامههای درسی
در این مرحله را شناسایی میکند .در حالی که از ارزشیابی
به عنوان حلقه مهم و تأثیرگذار فرایند برنامه ریزی درسی
یاد میشود که باید در تمام مراحل برنامه ریزی حضور
داشته باشد .دلیل این امر را میتوان موانع ،مشکالت و
نارساییهایی دانست که احتماالً فرایند ارزشیابی برنامههای
درسی در عمل با آن مواجه است .مجموع این نارساییها،
موانع و مشکالت سبب شده است که فرایند ارزشیابی به
درستی اجرا نشود و به اهداف مورد نظر خویش نرسد و یا
یافتههای حاصل از آن با تردید روبهرو گردد .بنابراین الزم
است که موانع ،مشکالت و نارساییهای فرایند ارزشیابی
برنامههای درسی ،از جنبههای گوناگون مورد بررسی قرار
گیرد و راهکارهای کاربردی جهت رفع آنها ارائه شود .بر
اساس آنچه گفته شد ،مسأله اساسی در این پژوهش ،ابتدا
شناسایی و بررسی مشکالتی است که بر سر راه ارزشیابی
برنامههای درسی وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و سپس
ارائه راهکارهای پیشنهاد شده از سوی مدیران و کارشناسان
گروههای برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش که
شاید از طریق آنها بتوان به اصالح و بهبود فرایند ارزشیابی
برنامههای درسی کمک کرد و به سیاستگذاران ،دست
اندرکاران و مدیران دو دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب
درسی دردو شاخه نظری و فنی حرفهای که عمالً
تصمیمگیری برای به کارگیری فرایند ارزشیابی در مراحل،
طراحی ،تولید و اجرای برنامههای درسی را بر عهده دارند،
آگاهی داد .معلمان به عنوان مجریان اصلی برنامههای
درسی که اطالعات مربوط به مشکالت اجرایی برنامههای
درسی را در اختیار برنامه ریزان درسی قرار میدهند ،گروه
دیگری هستند که از یافتههای این پژوهش بهرهمند
خواهند شد.

روش پژوهش

این پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای کمی و از
نظرهدف از جمله تحقیقات کاربردی است .روش پژوهش از
نوع توصیفی ـ پیمایشی است .جامعه آماری مورد مطالعه در
این پژوهش کارشناسان و مدیران دفتر برنامه ریزی و تألیف
کتب درسی وزارت آموزش و پرورش در دو دفتر(نظری و
فنی ـ حرفهای) در سال 2188شامل کارشناسان ( 09نفر)
نفر و مدیران گروههای مختلف درسی ( 72نفر) بود که به
دلیل محدودیت جامعه آماری ،نمونهگیری صورت نگرفت
وکل جامعه به شیوه سرشماری مطالعه شد.
ابزارهای اندازهگیری :در این پژوهش از یک پرسشنامه
محقق ساخته برای کارشناسان و یک مصاحبه ساختار یافته
برای مدیران استفاده شد .پرسشنامه شامل  11سؤال در
مقیاس لیکرت بود .روایی صوری و محتوایی ابزارهای
اندازهگیری توسط  2نفر از استادان رشته برنامه ریزی
درسی و  5نفر از کارشناسان خبره در زمینه ارزشیابی
برنامههای درسی مورد تأیید قرارگرفت .اعتبار (پایایی)
پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد و
ضریب آن برابر 9/88به دست آمد.
مصاحبه به صورت ساختار یافته در راستای سؤاالت
پژوهش انجام شد .فرم مصاحبه شامل دو سؤال پیرامون
مشکالت ارزشیابی برنامههای درسی در مراحل طراحی،
تولید و اجرا و راهکارهای رفع این موانع و مشکالت بود.
مصاحبه توسط پژوهشگر به صورت زنده ضبط شد .اطالعات
به دست آمده از مصاحبه به ترتیب اولویت مشکالت مد نظر
مدیران گروههای درسی و راهکارهای رفع این موانع و
مشکالت ارائه شده است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها :دادههای حاصل از
پرسشنامه پس از جمعآوری ،با استفاده از بسته
تجزیه و تحلیل شد .بر اساس سؤاالت
نرمافزاری21
پژوهش ،در سطح آمار توصیفی از آمارههایی مانند (فراوانی،
درصد و میانگین) و در سطح آمار استنباطی از آزمون ،
مستقل) برای مقایسه نظرات کارشناسان دو دفتر نظری و
فنی ـ حرفهای استفاده شد.
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يافتههاي پژوهش

سؤال اول :از نظرکارشناسان برنامه ریزی درسی وزارت
آموزش و پرورش تا چه حد باید فرایند ارزشیابی ،در
طراحی ،تولید و اجرای برنامههای درسی به کار گرفته
شود؟
میانگین کارشناسان شاخه نظری  1/11و میانگین
کارشناسان شاخه فنی ـ حرفهای  1/21است .بر مبنای
آزمون مستقل انجام شده ،چون  9/95بزرگتر است،
میتوان قضاوت کرد که بین نظرات کارشناسان نظری و
فنی ـ حرفهای پیرامون لزوم به کارگیری فرایند ارزشیابی
در مراحل طراحی ،تولید و اجرای برنامههای درسی تفاوت
معنادار وجود ندارد .یعنی به نظر کارشناسان دو شاخه
نظری و فنی ـ حرفهای فرایند ارزشیابی باید در کلیه مراحل
برنامه ریزی درسی به کار گرفته شود.
سؤال دوم :مشکالت و موانع پیش روی فرایند ارزشیابی
برنامههای درسی از نظرکارشناسان برنامه ریزی درسی
وزارت آموزش و پرورش کدامند؟
میانگین کارشناسان شاخه نظری1/17و میانگین
کارشناسان شاخه فنی ـ حرفهای  1/11است .بر مبنای
آزمون مستقل انجام شده ،چون  9 /95بزرگتر است،
میتوان قضاوت کرد که بین نظرات کارشناسان نظری و
فنی ـ حرفهای در مورد موانع و مشکالت پیش روی فرایند
ارزشیابی برنامههای درسی ،تفاوت معنادار وجود ندارد.
یعنی به نظرکارشناسان دو شاخه نظری و فنی ـ حرفهای
موانع و مشکالت ذکر شده ،در مقابل فرایند ارزشیابی
برنامههای درسی قرار دارند.
سؤال سوم :راهکارهای پیشنهادی از نظرکارشناسان
برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش برای کاهش
موانع و محدودیتهای ارزشیابی برنامههای درسی کدام
است؟
با اطمینان  ) >9/95( %05تفاوت معناداری بین
نظرات دو گروه در مورد متغیرهای مورد مطالعه وجود
ندارد .میانگین کارشناسان شاخه نظری  1/11و میانگین
کارشناسان شاخه فنی ـ حرفه ای  1/12است .بر مبنای
آزمون مستقل انجام شده ،چون  9/95بزرگتر است،
میتوان قضاوت کرد که بین نظرات کارشناسان نظری و

فنی ـ حرفهای پیرامون راهکارهای رفع موانع و مشکالت
فرایند ارزشیابی برنامههای درسی ،تفاوت معنادار وجود
ندارد .یعنی به نظر کارشناسان دو شاخه نظری و فنی ـ
حرفهای ،راهکارهای ارائه شده برای افزایش موفقیت فرایند
ارزشیابی برنامههای درسی و نیز کاهش موانع و
محدودیتها مفید وکاربردی است.
برای سنجش تفاوت میانگین دو گروه از آزمون
مستقل استفاده شد .نتایج حاصل نشان میدهد که از نظر
آماری ،با اطمینان  ) >9/95( %05تفاوت معناداری میان
نظرات دو گروه پیرامون متغیرهای مورد مطالعه وجود
ندارد.
نتایج به دست آمده از مصاحبه
جمع بندی مشکالت ارزشیابی برنامههای درسی با
استناد به نظرات  79نفر از مدیران گروههای مختلف دفتر
برنامه ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش
نتایج حاصل از مصاحبه با مدیران دفاترمختلف برنامه
ریزی و تألیف کتب درسی نشان میدهد که فرایند
ارزشیابی برنامههای درسی با موانع و مشکالت مختلفی در
مراحل طراحی ،تولید و اجرا روبهرو است که به طور خالصه
بیان میشود.
2ـ عدم نیازسنجی برای تدوین ،اصالح یا تغییر
برنامههای درسی از مشکالت و مسائل مهم مد نظر مدیران
وکارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی است که
همه آنها به آن اذعان دارند و معتقدندکه بیشتر مسائل
مبتال به فرایند برنامه ریزی درسی درکشور ما به دلیل عدم
انجام نیازسنجی به شیوه علمی است.
7ـ بروکراسی اداری باعث کندی مراحل طراحی،
تدوین ،تولید و اجرای برنامههای درسی شده است که این
امر سبب میگردد تا یک برنامه ،پیش از اجرا تغییر یابد و
منجر به هدر رفتن زمان ،امکانات و منابع مالی زیادی گردد.
1ـ ضعف علمی معلمان در زمینه اجرای برنامههای
جدید سبب میشود که برنامه اجرا شده به اهداف مورد نظر
دست نیابد
1ـ عدم نظارت دفتر تألیف بر تعدادی از برنامههای
ارزشیابی شده ،باعث ایجاد تردید در نتایج به دست آمده
برای کارشناسان و مدیران گروههای مختلف برنامه ریزی و
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تألیف کتب درسی شده است که منجر به عدم به کار
گیری نتایج حاصل از ارزشیابی از سوی آنان میشود.
ـ عدم انجام ارزشیابی تکوینی به دالیل مختلفی از
جمله زمان اندک برای اجرای آزمایشی برنامهها ،کمبود
منابع مالی موجود ،کمبود نیروی متخصص ،گستردگی
جغرافیایی کشور و عدم دسترسی به تمامی مناطقی که
برنامه در آنها اجرا میشود بر میگردد که این امر خود
منجر به ایجاد مشکالت بزرگی مانند عدم شناسایی نقاط
قوت و ضعف برنامه اجرا شده میشود.
 1ـ همکاری نکردن برخی اعضای هیأت علمی
دانشگاهها به دلیل ضعف بنیه مالی دفتر تألیف
 2ـ مشکالت ناشی ازعدم حضور متخصصان
ارزشیابی و برنامه ریزی درسی در ترکیب اعضای شورای
برنامه ریزی
 8ـ تصمیمات شتاب زده و بدون پشتوانه پژوهشی و
نیازسنجی به شیوه غیر علمی برای تدوین ،اصالح یا
تغییر برنامههای درسی
 0ـ از برنامه ریزی و ارزشیابی برنامهها درحوزه ی
فنی ـ حرفهای برداشت ناصحیح میشود و این برنامهها با
برنامههای درسی شاخه نظری مقایسه میشوند.
 29ـ نظارت کافی بر اجرای برنامهها صورت
نمیگیرد و خطاهای احتمالی نادیده گرفته میشود.
 22ـ عدم وجود استانداردی که بر پایه آن بتوان به
قضاوت در مورد قسمتهای مختلف یک برنامه درسی در
فرایند ارزشیابی آن پرداخت .این امر سبب میشود که
گروههای مختلف درسی بر اساس تجارب خویش و به
طور سلیقهای عمل کنند.
 27ـ متمرکز بودن نظام آموزشی و گستردگی
جغرافیایی کشور
 21ـ عدم اعتقاد اعضای شوراهای برنامه ریزی به
ارزشیابی برنامههای اجرا و کسب شده به دلیل انجام این
ارزشیابیها توسط افراد خارج از شورای برنامه ریزی
راهکارهای پیشنهادی مدیران گروههای درسی ،پس
ازتحلیل متن مصاحبه به این شرح بیان میشود:

 85درصد ( 22نفر) از مدیران گروههای برنامه یزی و
تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش راهکارهای
زیر را برای بهبود فرایند ارزشیابی برنامههای درسی ارائه
دادند.
 2ـ انجام نیازسنجی به شیوه علمی با استفاده از
دیدگاه معلمان و متخصصان و نیازهای فراگیران و
نیازهای غالب جامعه
 7ـ توجیه والدینی که فرزندانشان در مدارسی
تحصیل میکنند که برنامهها در آنجا به صورت آزمایشی
اجرا میشود
 1ـ تأسیس واحدهای وابسته به دفتر تألیف و برنامه
ریزی کتب درسی در مراکز استانها جهت جلوگیری از
اتالف وقت و سرمایه در زمان ارزشیابی برنامههای درسی
و نیز افزایش اعتبار علمی ارزشیابیهای انجام شده
 1ـ در نظر گرفتن مشوقهای مختلف برای معلمان و
مدیران مجری طرح اجرای آزمایشی برنامههای درسی
 5ـ جلب اطمینان و اعتماد معلمان از این لحاظ که
با پاسخگویی واقعی به پرسشنامهها ،امنیت شغلی آنان به
خطر نمیافتد.
1ـ برگزاری دورههای آموزشی کافی برای توجیه
کارشناسان و طراحان برنامههای درسی جهت افزایش
دانش و آگاهی آنان در زمینه ارزشیابی برنامههای درسی
 2ـ توجه بیشتر مسؤوالن ذیربط ،به مقوله بسیار
مهم ارزشیابی برنامههای درسی
 8ـ توجه به نظرات و دیدگاههای متخصصان و افراد
ماهر و با تجربه در جهت بهبود فرایند ارزشیابی
برنامههای درسی
 0ـ برگزاری دورههای ضمن خدمت اثربخش برای
معلمان و مدیران مجری اجرای آزمایشی برنامههای
درسی برای افزایش دانش و آگاهی آنان و نیز توجیه آنها
پیرامون اهمیت ارزشیابی برنامههای درسی جهت
جلوگیری از مقاوت آنها در برابر اجرای برنامه

شناسایی مشکالت فرایند ارزشیابی برنامههای درسی و 737 / ...

جدول 2ـ توزیع فراوانی پاسخهای کارشناسان پیرامون لزوم استفاده از فرایند ارزشیابی در مراحل طراحی ،تولید و اجرای برنامههای
درسی
گویهها 


کامالًموافقم 
فراوانی

درصد

موافقم 
فراوانی

درصد

مخالفم 
فراوانی

کامالًمخالفم 

درصد

فراوانی

درصد

میانگین  میانگین× 52

ویژگیارزشیابیدرمرحله
اجرایسراسریبرنامهدرسی
نشاندادنمیزانکاراییکلیه

05

00/6

33

31/8

ـ

ـ

7

7/ 7

3/36

83

اجزاوعناصرتشکیلدهنده
برنامهاست .
3/30
پسازارزشیابیازبرنامهدرسی
میتوانبراییکدورهسهتا

پنجسالهآنرابدونارزشیابی

1

1/ 8

73

70/6

27

23/3

38

83/10

03/3

مجددبهکارگرفت .
باتوجهبههزینهبربودن

طرحهایارزشیابیمیدانیبهتر

استارزشیابیبرنامههایدرسی

درمقیاسکوچکصورتگیرد

3

3/ 3

8

8/ 1

35

33/3

38

03/3

3/30

83/10

ونتایجبهجامعهتعمیمداده
شود .
ارزشیابیمجموعیبهاندازه
ارزشیابیتکوینیبرنامههای


30

38/1

38

03/3

6

6/ 1

ـ

ـ

3/28

82

درسیمهماست .
انجامارزشیابیمجموعی
(پایانی)درخصوصعملکردو

30

38/1

38

03/3

6

6/ 1

ـ

ـ

3/28

82

بازدهبرنامهضروریاست .
باتوجهبهوقتگیربودن

ارزشیابیمرحلهای،ارزشیابیدر


2

2/ 2

23

20/6

7

7/ 7

01

60/6

3/78

11/0

مرحلهیاجراکافیاست .
بهنظرمنارزشیابیجزءجدایی
ناپذیرکلیهمراحلبرنامهریزی

33

36/1

03

65

3

3/ 3

ـ

ـ

3

10

است .
برنامههایدرسی
ارزشیابی 
فرایندیاستجهتجمعآوری

اطالعاتبرایتصمیمگیری .


33

36/1

78

25

71

78/1

27

23/3

2/61

66/10
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جدول  7ـ توزیع فراوانی پاسخهای کارشناسان پیرامون مشکالت فرایند ارزشیابی برنامههای درسی
گویهها 

اجرایآزمایشیبرنامههایدرسیدوره

متوسطهازکنکورسراسریمتأثراست .

موافقم 

کامالًموافقم 

کامالًمخالفم 

مخالفم 

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

13

87/7

1

75

8

8/ 8

ـ

ـ

میانگین 
3/12

میانگین×
 52
13

مقاومتمعلماندربرابراجرای
برنامههایدرسیجدیدازعواملمهم


61

13/3

73

70/0

1

75

ـ

ـ

3/63

17

برنامههااست .
ناکامیاین 
بیننتایجارزشیابیپایانیوتغییر
برنامههایدرسیهماهنگیوجود


13

87/7

0

0/ 0

72

73/3

ـ

ـ

3/65

15

ندارد .
عدمحضورمتخصصارزشیابیو
برنامهریزیاز مشکالتعمدهاست .
برایانجامارزشیابیبرنامههایدرسی
زمانکافیاختصاصنمییابد .

دربسیاریازمواردبرنامههایجدید
هایقبلیمقایسهنمیشود .

بابرنامه

63

15

73

70/00

8

8/ 8

0

0/00

3/ 0

81/0

01

60/0

73

73/3

70

76/6

3

3/33

3/32

80/0

03

08/8

27

23/3

76

71/1

ـ

ـ

3/37

80/20

ترینمرحلهارزشیابیبرنامهها،


مشکل
ارزشیابیبرنامهدرسیکسبشده

60

12/2

0

0/ 0

75

77/7

75

77/7

3/38

83/0

است .
نیازسنجیبرایتدوینبرنامههای

درسیبهشیوهعلمیانجامنمیشود .

کمبودوقتبرایارزشیابیبرنامههای

اعتبارآنهامیکاهد .

درسیاز
ارزشیابیپایانیدربسیاریازمواردبه
دلیلبارمالیزیادانجامنمیشود .


65

66/6

73

73/3

1

75

8

8/ 8

3/38

83/0

07

06/66

23

20/0

72

73/3

3

3/ 3

3/33

83/0

05

00/0

76

71/1

71

27/7

6

6/ 6

3/23

87

اعضایشورایبرنامهریزیبه
ارزشیابیافرادخارجازسازمان

32

36/6

35

35/33

77

72/2

1

1/11

3/78

11/0

پژوهشاعتمادندارند .
دورههایآموزشیبرایمعلمانمجری

برنامههایجدیدناکارآمدوناکافی


30

38/8

32

36/6

1

75

3

3/33

3/78

11/0

است .
درمواردبسیاریمدیرانومعلمان
مدارسمجریاجرایآزمایشیبرنامهها

همکاریالزمراباارزشیابانبهعمل

31

37/7

71

78/8

23

20/0

73

73/3

2/86

17/0

نمیآورند .

مسؤوالنومدیرانارشدتوجهاندکی
بهاهمیتفرایندارزشیابیبرنامهها

دارند .

26

28/8

71

27/7

37

33/3

73

70/0

2/63

60/10

شناسایی مشکالت فرایند ارزشیابی برنامههای درسی و 733 / ...
جدول 1ـ توزیع فراوانی پاسخهای کارشناسان پیرامون راهکارهای رفع موانع و مشکالت فرایند ارزشیابی برنامههای درسی

گویهها 

همکاریمعلماندرکلیهمراحلارزشیابی
ضروریاست .
وجوداستانداردهایارزشیابیبرایارزشیابی
برنامهضروریاست .
مدارستجربیازضروریاتاجراوارزشیابی
برنامهدرسیاست .
مهمترینمسألهدراجرایآزمایشیبرنامهآماده
سازیمعلماناست .
همکاریمدیرانمدارسبرایموفقیتآمیزبودن
اجرایبرنامههاضروریاست .

بهعلتپراکندگیجغرافیاییکشور،بهتراست
هابهاستانهاواگذارشود .


ارزشیابیبرنامه
طراحانبرنامههایدرسیبایدبرارزشیابی

مجموعینظارتکاملداشتهباشند .

کامالًموافقم 

مخالفم 

موافقم 

کامالًمخالفم 

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

میانگین 

62

68/1

37

23/3

1

1/8

ـ

ـ

3/67

06

62/2

33

31/8

ـ

ـ

ـ

ـ

3/62

38

03/3

35

33/3

1

75

3

3/3

3/33

31

02/2

30

38/1

8

8/1

ـ

ـ

3/33

31

33/3

32

30/0

72

73/3

1

1/1

3/73

32

31/8

28

37/7

71

27/7

ـ

ـ

3/26

32

30/6

38

03/3

75

77/7

ـ

ـ

3/23

باتوجهبهاحتمالسوگیریازجانباعضای
شورایبرنامهریزی،بهتراستارزشیابی
برنامههایدرسیتوسطافرادبیطرفانجام


07

06/6

71

27/7

27

23/3

1

75

3/06

شود .
درطرحهایارزشیابیهمانندطرحهایپژوهشی

تدوینفرضیهوآزمودنآنضروریاست .

01

60/0

76

71/1

23

26/6

7

7/7

3/1

برایارزشیابیبرنامههایدرسی،مناطقآموزش

وپرورشتهراننمونهمناسبیازکلکشوربه

20

21/0

ـ

ـ

20

21/0

35

33/3

2/8

شمارمیرود .

در ارزشیابییکبرنامهدرسیبایدبهفرایند
ارزشیابیپیشرفتتحصیلیدانشآموزانو

06

62/2

70

76/6

73

73/3

0

0/0

3/33

مشکالتبرنامهنیزتوجهکرد .
ارزشیابیبرنامههایدرسیبایدفاصلهبینسه

برنامهقصدشده،کسبشدهواجراشدهرابه
حداقلبرساند .

72

73/3

12

85

3

3/3

ـ

ـ

3/21
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جدول  1ـ آزمون

مربوط به مقایسه میانگین نمرات دو گروه (کارشناسان نظری و فنی ـ حرفهای) به سؤاالت پژوهش
کارشناسان نظری

کارشناسان فنی ـ حرفهای

=07N

= 93N

گروهها 


آماره 

میانگین

t

انحراف

Sig.

میانگین

t

انحراف

میزان
Sig.

استاندارد

)(2-tailed

3/70

7/187

5/11628

5/10

2/30

3/33

7/172

5/11351

5/81

3/27

7/171

الگوهایمورداستفادهدرارزشیابی 

3/26

7/615

5/81666

5/16

3/77

7/660

5/68616

مشکالتپیشرویارزشیابیبرنامهها 

3/62

5/615

5/18837

5/03

3/36

5/618
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متغیر 

میزانآشناییبافرایندارزشیابی 
لزوماستفادهازفرایندارزشیابیدر
مراحلبرنامهریزی 

راهکارهایارائهشدهبرایکاهش
مشکالت 

بحث و نتیجهگیري

در زمینه بررسی نظر کارشناسان پیرامون لزوم به
کارگیری فرایند ارزشیابی در طراحی ،تولید و اجرای
برنامههای درسی ،نتایج پژوهش نشان داد که از نظر
کارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی ارزشیابی
جزء جدایی ناپذیر از فرایند برنامه ریزی است و باید در
کلیه مراحل از طراحی تا اجرای برنامهها مورد استفاده قرار
گیرد .علی رغم این که ارزشیابی جزء جدایی ناپذیر فرایند
برنامه ریزی درسی است ،اما بسیاری از برنامههای درسی
تولید شده در ایران مورد ارزشیابی تکوینی و پایانی قرار
نمیگیرند .این یافته پژوهش با یافتههای پژوهش
طاهری ( ،)2187حیدری ( ،)2188مینگ هاوشین (
) هماهنگ است .یافتههای پژوهشی
حیدری و هاوشین ،اهمیت و ضرورت به کار گیری فرایند
ارزشیابی را در برنامه ریزی درسی نشان میدهد .نتایج
پژوهش در ارتباط با نظر کارشناسان و مدیران پیرامون
مشکالت و موانع پیش روی فرایند ارزشیابی برنامههای
درسی نشان داد که از نظر آنان ،فرایند ارزشیابی برنامههای

آلفا 

استاندارد

)(2-tailed

7/57

5/10015

5/30

71/676

5/05235

5/86

7/508

5/11

5/358
3/578

5/02

درسی در مراحل طراحی ،تولید و اجرا با مشکالت و
موانع متعددی روبهرو است .این یافته پژوهش با یافتههای
) .و
،
پژوهشی شین چانگ لین (
ویلسون (

) .هماهنگ است .لین در پژوهش

خود با عنوان «ارزشیابی برنامه درسی دوره راهنمایی با
ستفاده از مدل ارزشیابی سیپ» ،به نتایج نظرسنجی از
استادان دانشگاه و معلمان دوره راهنمایی اشاره کرده است.
نتیجه به دست آمده از این پژوهش ،بر اصالح برنامه درسی
دوره راهنمایی ،بازآموزی معلمان و ایجاد انگیزه در آنان و
نیز مشارکت معلمان و متخصصان ارزشیابی در ارزشیابی
برنامههای درسی تأکید دارد.
ویلسون در پژوهش خود به این نتیجه رسید که برنامه
درسی دوره متوسطه با مشکالت و موانع مختلفی در مراحل
طراحی ،تولید و اجرا مواجه است .پس از بررسی نظرات
کارشناسان و مدیران پیرامون راهکارهای رفع موانع و
مشکالت فرایند ارزشیابی برنامههای درسی ،راهکارهای
کاربردی و مفیدی در مورد رفع موانع و مشکالت فرایند
ارزشیابی برنامههای درسی توسط آنها ارائه شد .این یافته

شناسایی مشکالت فرایند ارزشیابی برنامههای درسی و 730 / ...

تحقیق با یافتههای پژوهش کارشناسان دفتر تألیف کتب
درسی ( )2182وکارشناسان دفتر تألیف کتب درسی
) .هماهنگ است .کارشناسان
( )2185وترز (
دفتر تألیف در ارزشیابی از برنامههای درسی دوره راهنمایی
و ابتدایی راهکارهای اجرایی پیرامون رفع مشکالت فرایند
ارزشیابی این برنامهها ارائه دادند .ترز در پژوهش خود که
یک فرا ارزشیابی یا تجدید نظر در ارزشیابی برنامه درسی
است به این نتیجه رسید که برای بهبود کیفیت برنامه
درسی باید به طراحی مجدد ارزشیابی برنامهها پرداخت .به
عقیده وی ،از طریق ارزشیابی ،تواناییها و ضعفهای برنامه
درسی شناسایی شده ،برطرف کردن ضعفها و تقویت
تواناییها منجر به تکامل برنامه درسی میشود .در این
پژوهش ،او توصیههایی را برای بهبود و اصالح ارزشیابی
مانند دقت در به کارگیری روشهای ارزشیابی ،انجام
ارزشیابی با فاصلههای زمانی کوتاه ،آموزش معلمان و نیز
امکان سنجی جهت اجرای برنامههایی از این دست ،ارائه
داده است .همان طور که نتایج این پژوهش نشان میدهد،
دست اندرکاران امر برنامه ریزی درسی بر اهمیت وضرورت
به کارگیری فرایند ارزشیابی در کلیه مراحل برنامه ریزی از
طراحی تا اجرا تأکید دارند .این در حالی است که فرایند
ارزشیابی در حال حاضر ،تنها در مرحله اجرای آزمایشی
برنامههای درسی به کار گرفته میشود و دلیل این امر
وجود موانع و مشکالتی است که ارزشیابی برنامههای درسی
در عمل با آن روبهرو است و کارشناسان و مدیران دفتر
برنامه ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش وپرورش به
آنها اشاره کردند و راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه
دادند.
منابع

احمدی ،غالمعلی ( .)2181راهنمای عملی ارزشیابی
برنامههای درسی .تهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
احمدی ،غالمعلی ( .)2181فرایند ارزشیابی برنامههای
درسی .مجموعه مقاالت همایش ملی مهندسی اصالحات در
آموزش و پرورش .تهران :وزارت آموزش و پرورش.
امین زاده ،حسن محمد (  .)2187نقش ارزشیابی در میزان
بهرهوری و اثربخشی استانداردها در آموزش و پرورش .همایش
علمی استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و پرورش (با

رویکرد منابع انسانی) .تهران :دفتر بهبود کیفیت و راهبری
استانداردها.
حیدری ،شهریار ( .)2188نگرش معلمان ابتدایی شهر
سنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی .پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشگاه کردستان.
فتحی واجارگاه ،کوروش ( .)2181اصول برنامه ریزی درسی.
تهران :ایران زمین.
گزارش دفتر تألیف کتب درسی (2181ـ  .)2152سازمان
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
کارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی وزارت
آموزش و پرورش ( .)2185ارزشیابی برنامه درسی دوره راهنمایی
ازدیدگاه صاحب نظران و دبیران .سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
کارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی وزارت
آموزش و پرورش ( .)2182ارزشیابی برنامه درسی دوم متوسطه
از دیدگاه صاحب نظران و دبیران .سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
گودرزی و دیگران ( .)2188طراحی مدل ارزشیابی برنامه
درسی .تهران :دفتر تألیف کتب درسی.
طاهری ( .)2187ارزشیابی اجرای آزمایشی هدیههای
آسمانی پایه سوم ابتدایی .دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی
وزارت آموزش و پرورش.
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