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  دوره ) فیزیولوژي ورزشی( بدنی تربیتبرنامه درسی رشته  ارزشیابی کیفیت

  کارشناسی ارشد از دیدگاه دانشجویان

  3سوران درخشانی ،2روس اسدیانسی ،1موسی پیري

  چکیده

کیفیت  یابیارزش پژوهش حاضر، از هدف .فرایند مورد استفاده بهبود کیفیت برنامه درسی است ترین مهم ارزشیابی :هدفزمینه و  

محتوا، هدف،  برنامه درسیتأکید بر عناصر عمومی  با دوره کارشناسی ارشد )یگرایش فیزیولوژي ورزش( یبدن تیترببرنامه درسی 

 .بودو راهبردهاي ارزشیابی  )یادگیري، راهبردهاي مدیریتی- راهبردهاي یاددهی( ییاجراراهبردهاي 

دولتی کردستان، همدان،  يها دانشگاهجامعه آماري شامل دانشجویان . بودپیمایشی  –یحاضر از نوع توصیف پژوهش :هامواد و روش

 يبرا .نفر انتخاب شدند 100نسبی  يا طبقه تصادفی گیري نمونهبه روش که  بود 94-95آذربایجان شرقی و غربی در نیمسال تحصیلی 

استفاده  يو صور ییمحتوا ییپرسشنامه از روا ییروا برآورد يبرا. استفاده شد )1388( ینیحس سؤالی 68پرسشنامه  از ها دادهگردآوري 

مورد  SPSS افزار نرمبا استفاده از  ها داده .دین گردییعت 97/0رونباخ در حد ک يب آلفایق ضریز از طرین نامه پرسش ییایپا. شد

  .قرار گرفت وتحلیل تجزیه

اما ؛ است شده برآوردنیازها و انتظارات دانشجویان در حد متوسط  ،با هدف و محتوا پژوهش حاضر نشان داد که در ارتباط جینتا :ها افتهی

نتوانسته است  درسی یابی برنامهشو راهبردهاي ارز )یري، راهبردهاي مدیریتییادگ -راهبردهاي یاددهی( ییاجرادر ارتباط با راهبردهاي 

  .سازد برآوردرا  ها آننیازها و انتظارات 

فعال و مشارکتی توجه دارند و  يها روشو کمتر به استفاده از  شود یمسنتی استفاده  تدریس يها روشاز  کالس در :گیري نتیجه

 .ردار نیستروش ارزشیابی از شفافیت الزم برخو

 

  ، فیزیولوژي ورزشبدنی تربیتارزشیابی، کیفیت، برنامه درسی، : ها کلیدواژه
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  مقدمه

آموزش  یابیج ارزینتا» تیشفاف« وسیله به ،یعموم ينسبت به تقاضا نظام آموزشی عالی هر جامعه، پاسخگو بودن

گذاري در منابع انسانی  ترین روش سرمایهمؤثر توان میعالی را  آموزش ).1(است  شیدر حال افزا شدت به، یعال

، نقش اساسی و محوري در فرایند توسعه ملی و ها مهارتافزایی و ارتقاي نگرش و  دانست که با آموزش، دانش

عامل و محرك اصلی در توسعه  ترین مهم عنوان به و کشور دارد یافتگی توسعهایجاد موازنه بین ابعاد مختلف 

آموزشی نیز بیش از  هاي نظاماخیر توجه به مفهوم کیفیت و کاربرد آن در  هاي سال در .)2( شود میقلمداد جوامع 

در  »1بهبود مستمر کیفیت«به پیدایش و کاربرد رویکرد  توان میاین کاربردها  ازجمله. پیش گسترش یافته است

ت که به میزان زیادي اس چندبعديمفهومی  ،ازنظر یونسکو کیفیت در آموزش عالی). 3(آموزش عالی اشاره کرد 

). 3(نظام دانشگاهی، مأموریت یا شرایط و استانداردهاي رشته دانشگاهی بستگی دارد ) زمینه(به وضعیت محیطی 

بر . نظام آموزشی ارزیابی کرد) دهنده عوامل تشکیل(بر مبناي هر یک از عناصر  توان میکیفیت نظام آموزشی را 

، کیفیت را 2استفاده از دیدگاه سیستمی و با استفاده از الگوي عناصر سازمانی این اساس در فرایند ارزیابی درونی با

علمی، دانشجویان،  اعضاي هیئت(بر اساس هر یک از عوامل نظام آموزشی عالی یعنی کیفیت درونداد  توان می

برونداد  ؛ کیفیت)یادگیري، پشتیبانی، مدیریتی-تدریس(؛ کیفیت فرایند )برنامه درسی، امکانات و تجهیزات

و ارزیابی  موردتوجه...) اشتغال و(و کیفیت پیامد ...) و ها طرحکتب، مقاالت، ( تولیدشدهدانش  ؛)آموختگان دانش(

هایی براي بهبود کارایی و کیفیت اجراي  بنابراین در مؤسسات آموزشی عالی، باید در جستجوي راه ؛)4( قرار دارد

توجه  عنوان حلقه مفقوده و یا الاقل کم در آموزش عالی به ، برنامه درسیمتأسفانه .هاي درسی بود ها و برنامه دوره

طور جدي و گسترده وارد مباحث آموزش عالی و  ویژه کیفیت آن است، چراکه به در مطالعات آموزش عالی و به

در  ها آنو حتی عمل به آن نشده و تالش و همت الزم هم براي بررسی، ارزشیابی، اصالح و تغییر  گذاري سیاست

و  کننده تعیینآموزش عالی نقش  هاي نظامعنوان قلب  به برنامه درسیاین میان،  در .دستور کار قرار نگرفته است

به عبارت . کنند میآموزش عالی از نظر کمی و کیفی ایفا  هاي رسالتو  ها هدفغیرقابل انکاري در راستاي تحقق 

به نیازهاي در  ها دانشگاهبودن  گو پاسخن پیشرفت و انعکاس از درسی آیینه تمام نماي میزا هاي برنامه، تر روشن

  ).5(حال تغییر جامعه هستند 

حساسیت و اهمیت ارزشیابی در برنامه . درسی است ریزي برنامهمهم و حساس فرایند  هاي مؤلفهارزشیابی از      

پیچیدگی و ظرافت خاصی  آن دسته از اموري که داراي خصوص بهروست که هیچ فعالیت انسانی  درسی ازآن

ارزشیابی برنامه درسی به بررسی اثربخشی و ). 6(فارغ از بررسی کیفی و بهبود مستقر باشند  توانند نمیهستند 

صریح و  یريگ جهتبنابراین، ارزشیابی باید  ؛)7(و حیات برنامه درسی به آن بستگی دارد  پردازد میکارایی برنامه 

از طریق خود ارزشیابی صورت  ها برنامهباهدف کمک به ارتقاي علمی و بهبود ارزشی داشته باشد و طراحی آن 

تربیتی، نیازمند بررسی و کنترل  هاي ینهزمدرسی، همانند سایر  یزير برنامهدلیل این امر نیز این است که . پذیرد

طالعه قرار گیرد و بر و م موردبررسیدرسی  يها برنامهرو، ضروري است تا تمام ابعاد و عناصر  ینازا. کیفیت است

پیش از اقدام به تدوین اهداف، محتوا . صورت پذیرد آنیا اجزاي  برنامه درسیپایه این بررسی، اصالحات الزم در 
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بررسی نیازهاي آموزشی و حتی بازبینی این فرایند . قرارداد موردبررسیباید نیازهاي آموزشی را  در ابتدا ها روشو 

   .در قلمرو ارزشیابی است

. باید به برآوردن شدن نیازها و انتظارات دانشجویان منجر گردد افتد میآنچه در برنامه درسی اتفاق  طورکلی به     

 هاي برنامهدر بررسی  ي زمینهدر این . اند داشتهبرخی از نتایج پژوهشی در این رابطه دستاوردهایی را به همراه 

نورآبادي و همکاران . عات زیادي صورت گرفته استر جهان و ایران مطالسمختلف در سرا هاي رشتهدرسی 

به  "اي علوم انسانی در نظام دانشگاهی رشته یانمارزیابی کیفیت برنامه درسی "در پژوهشی تحت عنوان ) 1393(

ي تدریس و ها روش، ها سرفصلشامل اهداف، محتوا و (ي برنامه درسی ها مؤلفهاین نتیجه رسیدند که تمامی 

در پژوهشی تحت ) 2007(ساندرز ). 8(نیاز به بازنگري و تحول بنیادي دارد ) ي بازآموزيها ورهدو نیز  ارزشیابی

به این نتیجه رسیدند که هم  "در دانشکده باهاما المللی بینبررسی کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی "عنوان 

یکی از  بدنی تربیتاین راستا،  در). 9( تندها و جامعه داش اساتید و هم دانشجویان تأکید زیادي بر ارتباط بین برنامه

جهان به  يها دانشگاهو در واقع جزء حیاتی در برنامه آموزشی  شود یمآموزش عالی محسوب  يها برنامهاهداف 

اساسی براي بهبود و  عامل تواند یم بدنی تربیت يها برنامهو موفقیت در  ها برنامهاهمیت کیفیت  .رود یمشمار 

ي تخصصی پویا در حال ها حوزهیکی از  عنوان بهورزشی  فیزیولوژي ).10(باشد ي افراد جامعه ورسالمت و بهره

مهم علوم  هاي رشتهاز  یکیورزش به  يولوژیزیش فیه امروزه گراک ییتا جا). 11(گسترش در قلمرو آن است 

 یانیشا موردتوجهر یال اخچند س یط ویژه بهز یران نین رشته در ایا. است شده تبدیلالمللی  در سطح بینورزشی 

به  با توجهورزش  يولوژیزیرشته ف. آید شور به اجرا درمیکهاي  شتر دانشگاهیدر ب اکنون هماست و  قرارگرفته

 9ه کآید  ران در مقطع ارشد به اجرا درمییدانشگاه ا 15ش خاص بوده و در یگرا 5 ينون داراکه دارد، اک یتیاهم

صرف آن  يت برخوردار است، اجرایاما آنچه از اهم ؛پذیرد دانشجو می مانز همز ین يترکدانشگاه در مقطع د

درسی  هاي برنامه. ان استیازها و انتظارات دانشجویزان برآوردن نیآن از لحاظ م یت برنامه درسیفکیه کست، بلین

ن، یبنابرا ؛)12( دارددر تحقق اهداف آموزش عالی از نظر کمی و کیفی  اي کننده تعییندر نظام آموزش عالی نقش 

و  آموختگان دانشدر این میان . رندیمستمر قرار گ يو بازنگر یابید همواره مورد ارزیبا یدرس هاي برنامه

ش یافزا ؛ وکنند یمکلینیکی ایفا  هاي یتموقعفیزیولوژي ورزشی بالینی نقش مهمی در  ویژه به نظران صاحب

بر اساس شواهد . است ناپذیر اجتنابضرورت  یک، یق آموزش عالیان از طریدانشجو یو عمل یت علمیظرف

دروس  ،آمریکاي شمالی شناسی حرکتو  بدنی تربیتکارشناسی علوم  دورهدرسی  يها برنامه اکثرموجود، در 

ضرورت بنابراین ؛ وجود ندارد بخشی توانتئوري و عملی الزم براي آمادگی افراد در فیزیولوژي ورزشی بالینی و 

 ها آنعیت کلینیکی از نباید در موق، اند نگذراندهرا  شناسی حرکتو  بدنی تربیتالزم در علوم  افرادي که دروس دارد

  ).14، 13( استفاده شود

 يها رشتهدر مقایسه با بسیاري از  فیزیولوژي ورزش گرایش ،بدنی تربیتمختلف  هاي گرایشدر بین      

کاربردي و عملی دارد و در کشورهاي اروپایی در مقطع کارشناسی ارشد در کشور ماهیت  ویژه بهدانشگاهی 

. علوم انسانی است يرشاخهیزاما در ایران رشته فیزیولوژي ورزش  شود یمزیرشاخه علوم پزشکی محسوب 

به اینکه  با توجه، تاکنون تصویر دقیقی از چگونگی کیفیت برنامه درسی در این رشته شکل نگرفته است و رو ازاین

فیزیولوژي ورزش پیامدهاي  کارآمد النیالتحص فارغمت و بهداشت افراد سروکار دارد نبود فیزیولوژي ورزش با سال

کیفی زندگی  در تغییراتاین رشته  يها بازتاببه اهمیت تأثیر  توان یممنفی براي جامعه دارد و سرانجام 
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براي  مؤثرينقش  تواند یمفیزیولوژي ورزش  برنامه درسیبررسی کارآمدي  عالوه به. اشاره کرد آموختگان دانش

برنامه درسی  اهمیت ارزشیابی دهنده نشانمتخصصین فیزیولوژي ورزش داشته باشد همه این عوامل  يساز آماده

و کمبودهاي آموزشی و  ها ضعف شناساییدر  مؤثراز این طریق گام  توان یمفیزیولوژي ورزش است چرا که 

آن است تا مشخص سازد  ین پژوهش در پیور، اکمذ يها چالشبا توجه به . کمک به برطرف کردن آن برداشت

ا یت موجود از کیفیت الزم برخوردار است یدر وضع که آیا برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژي

ان را برآورده سازد یازها و انتظارات دانشجویورزش توانسته است ن يولوژیزیف یا برنامه درسی، آدیگر عبارت بهر؟ یخ

 نه؟ا ی

  ها روشمواد و 

رشته  کارشناسی ارشد یه دانشجویانجامعه آماري شامل کل. پیمایشی بود –توصیفی پژوهش حاضر از نوع

در آذربایجان شرقی، غربی، کردستان و همدان  هاي استاندولتی  هاي دانشگاه) گرایش فیزیولوژي( بدنی تربیت

نفر  100ی و مورگان، حجم نمونه برابر با سدول کرجبر اساس ج. ندنفر بود 130 تعداد به 94-95سال تحصیلی 

 سؤالی 68پرسشنامه از ، ها داده گردآوريبراي  .شدندنسبی انتخاب  يا طبقه تصادفی گیري نمونهبه روش که 

، )3( نمره، متوسط )2( نمره، کم )1(خیلی کم نمره  هاي گزینهبا لیکرت  يا درجهپنج  مقیاس در) 1388( ینیحس

مبناي تشخیص کیفیت برنامه درسی در نظر  عنوان به) 3( معیاراستفاده شد و ) 5(و خیلی زیاد نمره ) 4(زیاد نمره 

 ییروا برآورد يبرا. بود شده گرفتهقوت در نظر ) 3(ضعف و نمره بیشتر از ) 3(کمتر از  ينمرهکه در آن  شده گرفته

رونباخ در حد ک يب آلفایق ضریز از طریامه ننپرسش ییایپا. استفاده شد يو صور ییمحتوا ییاز روا نامه پرسش

   .دین گردییتع 97/0

فراوانی، براي آمار توصیفی از . مورد ارزیابی قرار گرفت 21 ي نسخه SPSS افزار نرمبا استفاده از  ها داده     

با توجه به تک . استفاده شد يا نمونهتک   t از آزمون استنباطی آماراستفاده شد و در میانگین و انحراف استاندارد 

  .در نظر گرفته شد 05/0در سطح  داري معنیمقدار . در نظر گرفته شد 3، میانگین فرضی ها دادهبودن  اي نمونه

 
  :ها افتهی

نفر  38و  زن) درصد 62معادل (نفر  62 موردمطالعهنمونه  نفر 100ه از ک در بررسی آمار توصیفی مشخص شد

در  دانشجویانمیانگین نظرات نشان داد که  اي نمونهتک  tج آنالیز آماري نتای. اند بوده مرد) درصد 38معادل (

نیازها و انتظارات در مؤلفه هدف برنامه درسی با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداري وجود ندارد  برآورد

)64/0=P .( ه استشد برآوردي هدف برنامه درسی در حد متوسط نیازها و انتظارات دانشجویان در مؤلفهلذا 

نیازها  برآوردهمچنین نشان داد که میانگین نظرات دانشجویان در  اي نمونهتک  tنتایج تحلیل آماري  .)1جدول (

بنابراین محتواي ). P=52/0(محتواي درسی با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداري ندارد  ي مؤلفهو انتظارات در 

جدول (ساخته است  برآوردنیازها و انتظارات دانشجویان را درسی فیزیولوژي ورزشی در حد متوسطی  هاي برنامه

نیازها و انتظارات در مؤلفه راهبردهاي  برآوردمیانگین نظرات دانشجویان در نتایج همچنین نشان داد که در  ).1

 یادگیري برنامه درسی فیزیولوژي ورزشی با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداري وجود دارد-یاددهی

)001/0=P( . برآوردیادگیري برنامه درسی  - ي راهبردهاي یاددهینیازها و انتظارات دانشجویان در مؤلفهبنابراین 

  ).1جدول (نشده است 
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ي نیازها و انتظارات در مؤلفه برآوردنتایج همچنین نشان داد که بین میانگین نظرات دانشجویان در      

نیازها و لذا ). P=001/0(جامعه تفاوت معناداري وجود دارد  راهبردهاي مدیریتی برنامه درسی با میانگین فرضی

  ).1جدول (نشده است  برآوردي راهبردهاي مدیریتی برنامه درسی انتظارات دانشجویان در مؤلفه

نیازها و  برآوردمیانگین نظرات افراد نمونه آماري در  تک متغیره نشان داد که tهمچنین نتایج تحلیل آماري      

در مؤلفه راهبردهاي ارزیابی برنامه درسی فیزیولوژي ورزشی با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداري انتظارات 

نشده  برآوردلذا نیازها و انتظارات دانشجویان در مؤلفه راهبردهاي ارزیابی برنامه درسی  ).P=001/0(وجود دارد 

  ).1جدول (است 

  

   برنامه درسی فیزیولوژي ورزشی در پژوهشمتغیرهاي  تک نمونه اي tآزمون . 1جدول 

  شاخص آماري

  متغیر

انحراف 

  میانگین±معیار

 pمقدار  tمقدار 

  64/0  - 46/0 96/2±65/0  درسی ي هدف برنامه

  52/0  64/0 04/3±67/0  ي درسی محتواي برنامه

 -راهبردهاي یاددهی

  یادگیري

58/0±19/2 73/13 -  *001/0  

  001/0*  - 8/6 57/2±62/0  راهبردهاي مدیریتی

  001/0*  - 12/5 66/2±64/0  راهبردهاي ارزشیابی

  05/0تفاوت معنادار در سطح *     

 
  گیري نتیجه بحث و

درسی فیزیولوژي ورزشی در حد  هاي برنامهتحقیق حاضر این بود که هدف و محتواي  هاي یافته ترین مهماز 

 هاي مؤلفهها و انتظارات دانشجویان در اما نیاز. ساخته است برآوردمتوسطی نیازها و انتظارات دانشجویان را 

  . نشده است برآوردیادگیري، راهبردهاي مدیریتی و ارزیابی برنامه درسی -راهبردهاي یاددهی

 در مؤلفه هدف دانشجویان با میانگین فرضی میانگینبین  تفاوت آن است که کننده بیانپژوهش  هاي یافته     

نیازها و انتظارات  در حد متوسطتوانسته  )فیزیولوژي ورزشی( برنامه درسی در هدفمؤلفه و  نبوده معنادار

قرار  بررسی موردژي را درسی فیزیولو هاي برنامهمحتوا و اهداف  اي مطالعهتاکنون  .دانشجویان را برآورده سازد

قادري پژوهش  جیپژوهش با نتااین یافته . است قرارگرفته ررسی موردبمختلف هاي در رشته هرچندنداده است 

کیفیت کلی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی از دیدگاه اعضاي  ندکه نشان داد )1393( شکاريو 

اما نتایج متناقضی نیز در این زمینه ؛ )15( استهمسو  حد نسبتاً مطلوب بوده، نشجویان درعلمی و دا یئته

عناصر برنامه درسی نیاز به  کهنشان داد  درسی مختلف يها رشتهدیگر مطالعات دیگر در نتایج . است شده گزارش

درسی در  هاي برنامهتفاوت نوع  آمده دست بهعلت تفاوت نتایج  ترین مهمشاید  .)16،17 ،8( بازنگري دارد
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 گیري تصمیمعنصر برنامه درسی است که درباره آن  ترین مهم هدف اولین و هرحال به. مختلف باشد هاي رشته

و  ها روشانتخاب محتوا،  ازجمله بعدي هاي گیري تصمیمو  ها فعالیتبه کلیه  شده تعیین هاي هدف زیرا شود؛ می

از طرفی این احتمال وجود دارد که . آورند میو بین اقدامات گوناگون وحدت به وجود  دهند میجهت  مواد آموزشی

 .یازهاي جامعه اطالعات کاملی ندارندن ودانشجویان از ارتباط واقعی بین اهداف برنامه درسی فیزیولوژي ورزشی 

 معنادار دانشجویان با میانگین فرضی در مؤلفه محتوا تفاوت میانگینکه  دهد مینشان  آمده دست بهدیگر نتایج 

اکثر  .در حد متوسط نیازها و انتظارات دانشجویان را برآورده سازد توانسته برنامه درسیمحتواي  مؤلفهو  نبوده

 ونگچنان چه . اند قرار داده موردتوجهبرنامه درسی را  هاي هدفعدم همخوانی محتوا با  همطالعات صورت گرفت

) 1380( علومیو ) 1384( باقريبرنامه درسی؛  هاي هدفبا  هاي سرفصلعدم ارتباط بین محتوا و ) 2002(

با نیازهاي جامعه را در ، متناسب نبوده محتوا و سرفصل ها سرفصلنبودن  روز به، شده ارائه کاربردي نبودن محتواي

زیرا  ؛برنامه درسی است هاي هدفپس محتوا وسیله تحقق  ).20 ،19، 18(  اند نمودهنتایج پژوهش خود گزارش 

 ها هدفچون . هدف، انتخاب محتواي آموزشی مناسب و مطلوب است نخستین گام براي ایجاد امکان براي تحقق

ل توجه به انتخاب محتوا همیشه یک عنصر مهم برنامه درسی در و به همین دلی شوند میمحتوا تأمین  وسیله به

  .نتیجه بین و محتوا در برنامه درسی باید همسویی وجود داشته باشد در .نظر بوده است

دانشجویان با میانگین فرضی در مؤلفه تفاوت میانگین  نشان داد که حاضربخش دیگري از نتایج پژوهش      

نتوانسته است  برنامه درسییادگیري -معنادار است و درنتیجه راهبردهاي یاددهی یادگیري - راهبردهاي یاددهی

ن یدر ا تحقیقات دیگرج پژوهش یج پژوهش حاضر با نتاینتا .نیازها و انتظارات دانشجویان را برآورده سازد

، همسو )22، 21( دیرا برآورده نما انیازها و انتظارات دانشجوینتوانسته ن يریادگی یاددهی يکه راهبردها خصوص

س یتدر يها روشد یبا اند کردهبیان که ) 2009(گاز و کیرك  )1384( يباقرج پژوهش یبا نتا همچنین .باشد می

در  که اساتید گفت توان یمدر تبیین این یافته پژوهشی ). 23، 19( .باشد می سورد، همیقرار بگ موردبازنگري

فعال و  يها روشاز  گیري بهرهبه تمایل و کمتر  کنند یمسنتی استفاده  يها روشهمچنان از  کالس درس

که دانشجویان باید  کند یماین در حالی است که نیاز امروز جامعه علمی و دانشگاهی ما ایجاب . مشارکتی دارند

 رنگ کمالبته این به معناي حذف یا . داشته باشند بر عهدهبیشتر در یادگیري خود درگیر باشند و مسئولیت آن را 

تدریس مختلف،  يها روشکه با استفاده از  رود یموظیفه و نقش اساتید نیست، بلکه از اساتید انتظار  شدن

دانشجویان را بیشتر درگیر سازند و فرایند اکتشاف و تحلیل را براي آنان تسهیل سازند؛ چراکه همواره از 

و لذا  رود یمل و موضوعات دانشجویان کارشناسی ارشد انتظار بیشتري در خصوص تحلیل و تسلط بر مسائ

نیز ) 2009(اوگور هارو لویت و  ،در این رابطه. راهکار مناسبی باشد تواند یمفعال تدریس و متنوع  يها روش

مربوط به بخش راهبردهاي  يها افتهیل یتحل از طرفی. )24(اند  کرده دییتأترکیبی و فعال را  يها روشاستفاده از 

معنادار است و  در راهبردهاي مدیریتی انگین دانشجویان با میانگین فرضیتفاوت می که نشان داد مدیریتی

این امر . نتوانسته است نیازها و انتظارات دانشجویان را برآورده سازد برنامه درسیدرنتیجه راهبردهاي مدیریتی 

ی اجراي برنامه پشتیبان اولیه و اصل عنوان بهآموزشی  يها گروهکه مدیریت و ساختار دانشگاه و  دهد یمنشان 

درسی، باید بیش از پیش خود را مسئول اجراي مطلوب برنامه درسی ببینند و در این زمینه خدمات حمایتی 

 يا حرفهدر راستاي بازآموزي و ارتقاء  تواند یماین خدمات . مناسب را نسبت به اساتید و دانشجویان اعمال کنند

تدریس فعال  يها روشآموزشی  يها کارگاهدر  ها آنادن اساتید و همچنین فراهم ساختن شرایط جهت شرکت د
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میانگین دانشجویان با میانگین  بین مؤلفه ارزشیابی رد نشان داد که ها افتهیهمچنین بخش دیگري از  .باشد

نتوانسته است نیازها و انتظارات  برنامه درسیدرنتیجه راهبردهاي ارزشیابی  فرضی تفاوت معناداري وجود داشته،

در فرایندهاي  دارد میکه اظهار ) 2007( ساندرزاین یافته پژوهش با نتایج پژوهش  .یان را برآورده سازددانشجو

فردي دانشجویان، استفاده از منابع متعدد و متنوع در ارزیابی و همچنین  هاي تفاوتآموزشی و ارزشیابی باید به 

در تبیین این  .)9(است وجود داشته باشد همسو راهبردهاي ارزیابی مؤثر براي تعیین نتایج یادگیري دانشجویان

چندان مناسب نبوده و از شفافیت الزم  کاررفته بهروش ارزشیابی  سوي اساتیداز  گفت که توان مییافته پژوهشی 

 آموزشی هاي کارگاهبرگزاري  عدم عدم آگاهی دانشجویان از نظام فلسفه ارزشیابی، برخوردار نیست از دالیل آن

 آموزشی هاي کارگاه، عدم اثربخشی ).طراحی سؤال، محتواي سؤال و( ارزشیابیاز نحوه  اندرسبراي آگاهی م

، عدم ریزي برنامهنظر اساتید متخصص در نقاط قوت و ضعف برنامه در کمیته  به ارزشیابی، ترتیب اثر ندادن

صالح و نقاط ضعف ي مناسب براي رفع نواقص برنامه درسی، عدم توجه راهبردهاي ارزیابی به اهاسازوکار

موجود بر ارزشیابی مستمر، تأکید بیشتر بر ارزشیابی پایانی و نداشتن فرصت براي  يدانشجو، عدم تأکید محتوا

ارزشیابی کردن اساتید،  اي سلیقهاصالح نقاط ضعف، تأکید نکردن راهبردهاي ارزیابی بر یک نوع ارزشیابی، 

زیابی غلط، مشروط کردن ارزیابی به داشتن مقاله، عدم توجه به تحمیل کار به دانشجویان از طریق راهبردهاي ار

ارزشیابی صحیح و عادالنه، ناتوانی راهبردهاي ارزیابی در تفکیک افراد، عدم تعادل بین ارزشیابی هنجاري و 

 مالکی، عدم توجه راهبردهاي ارزیابی به انگیزه دانشجویان، عدم توجه سیستم دانشگاه به خودارزیابی دانشجو،

ناتوانی راهبردهاي اجرایی در بازخورد دادن در نواقص یادگیري دانشجویان، عدم فرصت براي ارزشیابی اولیه و 

تکوینی به علت زیاد بودن محتوا، نبود انگیزه براي تشخیص نقاط قوت و ضعف برنامه درسی با توجه به این 

  .دنیاز به تغییر و انتخاب روش مناسب دار ارزشیابی هاي روشمباحث 

منظور رفع کمبودها و تقویت نقاط قوت، بهتر است مسئولین  امید است با استفاده از نتایج این تحقیق و به     

از اساتید برجسته در تألیف کتب یا تدریس در مقطع  گیري بهرهتوجه کرده و با  شده ارائه نتایج به ربط ذي

با سوابق علمی و تحصیلی نامطلوب و یا  علمی هیئتتحصیالت تکمیلی و دوري از تهدیدهاي چون جذب اعضاء 

گروه و اصالح  برنامهتحول الزم در  چنین همو  ها برنامهدانشجو، تغییر ناگهانی در  رویه بیافزایش کمی 

 توان می شده ارائهآورند و با وارد شدن در این مسیر پیشرفت و توجه به پیشنهادهاي  موجود را به عمل هاي برنامه

نشر دانش ورزش جهت  و انتظار داشت که از طریق تربیت نیروي متخصص و کارآزموده بدنی تربیتاز گروه 

  .نماید ي نقشایفادانشگاه و سالمتی جامعه توسعه کیفیت نظام آموزشی 
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