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  دكتر عباس بازرگان 

  تهراندانشگاه ريزي آموزشي  مديريت و برنامهگروه استاد 

  

  چكيده

در گذشته، در دسترس بودن سرمايه، نيروي كار و مواد اوليه از جمله عوامل اصلي 

اما در آغاز هزارة سوم، دستيابي به دانش، اشاعه . شد پيشرفت كشورها محسوب مي

لذا، . اي در سرنوشت كشورها پيدا كرده است كننده و كاربرد آن جايگاه بسيار تعيين

همچنين، نياز به تدوين و . ر اين زمينه انكارناپذير استجايگاه آموزش عالي د

هاي آموزشي و درسي كه بتواند هماهنگ با تحوالت ياد شده به  اجراي برنامه

به ضمن اشاره در اين مقاله ابتدا، . نيازهاي جامعه پاسخ دهد، در اولويت است

امه درسي ويژگي هاي برنامه درسي ميان رشته اي به هدف ارزشيابي اين نوع برن

گيرد و سرانجام،  هاي ارزشيابي آن مورد نظر قرار مي سپس مالك. اشاره خواهد شد

  . شود اي بيان مي رشته چهار سطح ارزشيابي برنامة درسي ميان

ارزشيابي، سطح   اي، مالك رشته ميان ،ارزشيابي، برنامه درسي: واژگان كليدي
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  مقدمه

. حاضر آن است كه دانش بيش از پيش در زندگي جوامع اهميت يافته است هاي عصر يكي از ويژگي

بنياد توجه اغلب كشورها را به خود  محور و نيز ساختن جامعة دانش به عبارت ديگر، اقتصاد دانش

از اين رو، بخش آموزش عالي در توسعة كشورها، بيش از پيش اهميت يافته است . جلب كرده است

)World Bank 2002 .(ين اهميت بدان علت است كه در گذشته، در دسترس بودن سرمايه، نيروي ا

شد، اما در آغاز هزارة سوم،  كار و مواد اوليه از جمله عوامل اصلي پيشرفت كشورها محسوب مي

اي در سرنوشت كشورها پيدا كرده  كننده دستيابي به دانش، اشاعه و كاربرد آن جايگاه بسيار تعيين

از اين رو، نياز به تدوين و اجراي . آموزش عالي در اين زمينه انكارناپذير استلذا، جايگاه . است

هاي آموزشي و درسي كه بتواند هماهنگ با تحوالت ياد شده به نيازهاي جامعه پاسخ دهد، در  برنامه

  .اولويت است

كنندة كاربرد  هاي اصلي توليد كننده، اشاعه دهنده، و تسهيل ها به عنوان سازمان از آنجا كه دانشگاه

، مرتبط كردن دانش )يادگيري مداوم( 1هاي دستيابي به دانش رود، در ايجاد فرصت دانش به شمار مي

بر اين . دهي و يادگيري نقش بسزايي دارد فرايندهاي ياد 3و كيفيت 2كسب شده با نيازهاي اجتماعي

اساس، بيانية جهاني آموزش عالي در قرن بيست و يكم، در رابطه با مفهوم مرتبط كردن آموزش عالي 

هاي آموزش عالي يادآور  با نيازهاي اجتماعي، عالوه بر نكات ديگر، چهار وظيفة زير را براي نظام

  :UNESCO 1998)(شده است 

برحسب (اي  رشته هاي ميان رتبط كردن آموزش عالي با نيازهاي فردي و اجتماعي از طريق برنامهم )١

هايي براي  تناسب اينكه انتظارات جامعه از آموزش عالي چيست و آموزش عالي چه نوع فعاليت

 ):رساند برآوردن اين انتظارات به انجام مي

 ؛)مباحث(جدايي  .١

 ؛)از وجود مباحث( 4آگاهي .٢

 ؛)برقراري ارتباط هماهنگ ميان مباحث(مباحث  5هماهنگي .٣

 ؛)القاء مباحث در يكديگر(مباحث  6سازي آشيانه .٤

                                                
1. Access  
2. Relevance  
3
. Quality 

4. Isolation  
5. Awareness 

6
. Harmonization 
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 ؛)تدريس موازي يا همزمان مباحث( 7هماهنگي زماني .٥

 ؛)اي تدريس مشترك مباحث چندرشته(اشتراك  .٦

هاي  شود، سپس مباحث رشته رشته، در ابتدا تدريس مي هر موضوع به صورت تك( 8همبستگي .٧

 ؛)شود تنيده عرضه مي هم ه با آن به طريق بههمبست

بخش كوچكي از فرايند تدريس ـ يادگيري كه مكمل بخش ( 9اي مكمل تكميلي يا به صورت برنامه .٨

شود، اما سعي در مكمل بودن اين بخش در فرايند  اي تدريس مي رشته اصلي است، به صورت تك

 ؛)است

 ).ها عرضه شود به طوري كه مباحث فراتر از رشتهتدريس چند رشته در كنار يكديگر ( 10اي چندرشته .٩

نگر و با توجه  هاي مختلف به طور جامع ها از ديدگاه رشته عرضة مباحث دربارة پديده( 11اي رشته ميان .١٠

 ).ها در درك پديدة مد نظر به وجه اشتراك رشته

ها از  ربارة پديدهاي، سعي بر آن است كه يادگيري د رشته ، در اين سطح از برنامة ميان12اي فرارشته .١١

تنيده و انسجام  طريق ساختن دانش در ذهن يادگيرنده رخ دهد، عالوه بر اين، مباحث به طور درهم

 . شود يافته تدريس مي

 

 

 

 

  اي فرارشته .١١

  اي رشته ميان. 10                    

  اي چندرشته. 9                     

  تكميلي. 8                    

  همبستگي.7                  

  اشتراك.6                  

  همبستگي.5                   

                                                
7. Nesting  
8. Temporal   Co – ordination  
9. Sharing                 

10. Correlation 

11. Complementary Program                  

12. Multi – disciplinary 
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  سازي آشيانه.4                 

  هماهنگي.3                  

  اگاهي. 2                   

  جدايي.1                 

  

  تنيدگي در برنامة هم سلسله مراتب به. 1شكل 

  اي رشته مياندرسي 

  

تنيدگي  هم اي، ميزان به رشته شود، در هر برنامة درسي ميان مالحظه مي) 1(همان طور كه در شكل    

اي  رشته در بهترين حالت، به صورت ميان. ريزي و اجرا شود تواند به اشكال گوناگون برنامه مباحث مي

يابي به اين دو حالت، مستلزم اما دست. شود اي اجرا مي تر از آن، به صورت فرارشته و مطلوب

ريزي تفصيلي فرايند ياددهي ـ يادگيري، ارزيابي تكويني اجراي برنامه، و نيز ارزيابي مستمر  برنامه

  .هاي دانشجويان است آموخته

داد،  درون: اي متشكل از كيفيت عوامل زير است رشته از ديدگاه سيستمي، كيفيت برنامة درسي ميان   

از طرف ديگر، به منظور پي بردن به كيفيت برنامة درسي . و پيامدهاي برنامهداد،  فرايند برون

  : اي، بايد سه جنبة برنامه درسي را به شرح زير ارزشيابي كرد رشته ميان

  برنامة درسي مصوب؛. الف

  برنامة درسي اجرا شده؛. ب

  .برنامة درسي كسب شده. ج

  

ناي ارزشيابي برنامه هاي ميان رشته اي است، زيرب) قصد شده( از آنجا كه برنامة درسي مصوب   

شود و سپس،به ارزشيابي دو جنبة ديگر پرداخته مي  معموالً ابتدا، برنامة درسي مصوب ارزشيابي مي

  .شود

اي، ابتدا هستة اصلي برنامة  رشته همان طور كه قبالً اشاره شد، در طراحي هر برنامة درسي ميان   

به . شود هاي اقماري آن شناسايي مي پس از آن، موضوع.ود ش درسي و موضوع اصلي مشخص مي

هاي  عالوه بر آن، رابطة هر يك از موضوع. هاي يادگيري برنامة درسي بيان مي گردد دنبال آن، هدف

سپس، مباحث و محتواي هر موضوع براي . شود اقماري با هستة اصلي و با خودشان توصيف مي

ضمناً منابع مورداستفاده براي . شود ازهاي آن يادآوري ميني هاي توصيف شده و پيش  پوشش  هدف
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ها  از جمله اين فعاليت.شود هاي ياددهي ـ يادگيري پيشنهاد مي يادگيري آن مباحث ذكر و فعاليت

ها، تدوين الگوي مفهومي مباحث و تشكيل پوشة  توان به تالش و تمرين براي دستيابي به هدف مي

    .اشاره كردتوسط دانشجويان ) كار(عملكرد 

   

  اي رشته برنامة درسي ميان 13ارزشيابي  

هاي ارزشيابي مد  در اين بخش ابتدا، به هدف ارزشيابي برنامة درسي اشاره خواهد شد، سپس مالك

  . شود اي بيان مي رشته گيرد و سرانجام، چهار سطح ارزشيابي برنامة درسي ميان نظر قرار مي

  

  هدف ارزشيابي برنامة درسي  

هدف ارزشيابي برنامة درسي آن است كه در فرايند تدوين و اجراي برنامه از طريق سنجش نيازها، به 

ها پرداخت و سپس امكان قضاوت منصفانه دربارة ساير اجزاي تشكيل دهندة  قضاوت دربارة هدف

مي و هاي ك اين كار از طريق گردآوري داده. گيري جهت بهبودي فراهم آورد برنامه را براي تصميم

ها بايد از جامعة دانشجويان، اعضاي هيئت علمي و  اين داده). Patton 1990(شود  كيفي انجام مي

  .گردآوري شود) 1385كافمن و هرمن (ساير ياران آموزشي 

  

  ارزشيابي برنامة مصوب  

دا هاي قبلي، براي ارزشيابي هر برنامة درسي، ابت به طور كلي، با توجه به مطالب بيان شده در بخش

هاي برنامه و  اي كه نمايانگر هدف بايد به ارزشيابي برنامة تصويب شده پرداخت؛ همان برنامه

اي، نه تنها اين مرحلة مقدماتي  رشته از طرف ديگر، در هر برنامة ميان. انتظارات مخاطبان آن است

وت دربارة برنامة ها اشاره شد، قضا شود، بلكه همان طور كه در بخش كيفيت اين گونه برنامه انجام مي

تنيده شده است؛ به عبارت  هم اي با تأكيد بر آن است كه  مباحث تا چه اندازه به رشته درسي ميان

  .تنيدگي قرار دارد هم هاي نردبان به ها و مباحث برنامة درسي در كدام يك از پلكان ديگر، موضوع

  :هاي زير پاسخ داد د به سؤالبا توجه به مطالب فوق براي ارزشيابي اين گونه برنامة درسي باي

آموختگان تا چه اندازه نيازهاي فرد و  بيني شده براي دانش هاي پيش هاي برنامة درسي و قابليت هدف .١

 كند؟ جامعه را برآورده مي

برنامة مرتبط ) اقمار(برنامه و رشتة فرعي ) هسته(تا چه اندازه محتواي برنامه، با توجه به رشتة اصلي  .٢

 تنيدگي قرار دارد؟ هم اي از نردبان به ريزي شده است و در چه پله تنيده برنامه هم بهبا آن، به صورت 

                                                
 .الزم به تذكر است كه در اين مقاله دو واژه ارزشيابي و ارزيابي به طور مترادف بكار رفته اند. 13
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ريزي شده، تحقق  بيني شده، راهبردها و فرايند ياددهي ـ يادگيري برنامه دادهاي پيش تا چه اندازه درون .٣

 كند؟ هاي آموزشي را تسهيل مي هدف

  

  اي رشته هاي ارزشيابي برنامة درسي ميان مالك  

توان هشت مالك را مد نظر قرار داد و با استفاده از  هاي ياد شده، مي راي پاسخ دادن به سؤالب

ها و  اين مالك). 38ـ  35: 1387بازرگان (هاي الزم پرداخت  ربط به گردآوري داده نشانگرهاي ذي

  :برخي نشانگرها به شرح زير است

  سازماندهي برنامة درسي . الف

 هدف برنامه؛ -

 برنامه؛ بندي ـ زمان

 ـ مدت زمان الزم براي اجراي برنامه؛

 ...).نيازها و  پيش(ـ شرايط پذيرش دانشجو در برنامة درسي 

  گيري برنامة درسي جهت. ب

  .ـ چارچوب نظري 

  ـ نگرش نسبت به آموزش عالي و تأثير آن در كارآفريني؛  

  شناختي در برنامة درسي؛ ـ فلسفة زيربنايي و معرفت

  ).علم و هنر ياددهي ـ يادگيري(پداگوژيك ـ ساختار 

  نظم منطقي و شفافيت برنامة درسي. پ

  گيري برنامة درسي و ساختار مباحث و مطالب آن؛ ـ جهت

  هاي ويژه؛ هاي كلي و هدف ـ رابطة ميان هدف غايي، هدف

برنامة شناختي و فرايند ياددهي ـ يادگيري مد نظر در  هاي غايي، فلسفة معرفت ـ رابطة ميان هدف

  .درسي

  بيني فرايند ياددهي ـ يادگيري در اجراي برنامة درسي پيش. ت

  هاي ياددهي ـ يادگيري مد نظر در برنامه؛ ـ تنوع فعاليت

  ـ نسبت ساعات عرضة مباحث به صورت و غير آن نسبت به زمان اختصاص يافته؛

  ها و مباحث تشكيل دهندة برنامة درسي؛ ـ موضوع

  ها؛ آموختهـ شيوة ارزشيابي 

  .ـ نوآوري در فرايند ياددهي ـ يادگيري
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  بيني شده در برنامة درسي هاي پيش ها و قابليت توانايي. ث

  هاي برقراري ارتباط شفاهي و نوشتاري؛ ـ مهارت

  هاي اقماري؛ و رشته) هسته(ـ توانايي در شناخت عناصر رشتة اصلي 

  اي؛ هرشت هاي ميان ـ آشنايي با چارچوب نظري و عملي دوره

  هاي مرتبط در برنامه؛ تنيدن رشته هم هاي به  ـ قابليت

  ...).به صورت جدا و پايان دوره، تلفيق شده، و (هاي عملي  ـ چگونگي كسب مهارت

  هاي اساسي در برنامة درسي پرورش صالحيت. ج

  ـ خودآموزي و يادگيري مداوم؛

  ـ توانايي تدوين نقشة مفهومي مباحث و مطالب؛

استدالل، حل مسئله، تفكر انتقادي، (كت از سطح پايين فرايند شناختي تا باالترين سطح ـ توانايي حر

  ؛)خالقيت

  هاي برنامة درسي؛ ها و نگرش مرتبط با هدف ـ پرورش ارزش

  .اي رشته هاي مرتبط با حيطة ميان هاي پژوهشي و توانايي طرح سؤال ـ مهارت

  ياي در برنامة درس در نظر داشتن عوامل زمينه. چ

در برنامة درسي ) و ويژگي آنها(هاي مرتبط  ـ توجه به جايگاه و سهمي كه هر يك از زيرجامعه

  تواند داشته باشد؛ مي

  ها؛ هاي مرتبط با مسائل و مشكالت زيرجامعه ـ پوشش موضوع

  .ها ـ كارورزي در رابطه با مسائل و مشكالت و زيرجامعه

  

  هاي عمومي ها و مهارت صالحيت حرفه. ح

  توانايي تلفيق نظريه با عمل؛ـ 

  ها در اوضاع متفاوت؛ ـ توانايي به كار گرفتن مهارت

  .ـ توانايي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در به كار بستن دانش

  

  اي اجرا شده رشته چهار سطح ارزشيابي برنامة درسي ميان  
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براي گردآوري  14 كيركپاتريكالگوي توان از  براي ارزشيابي برنامة درسي اجرا شده و كسب شده مي

بر اساس اين الگو، ارزشيابي برنامة درسي . ها، اطالعات، و نيز تحليل آنها استفاده كرد داده

  :شود اي در چهار سطح به شرح زير اجرا مي رشته ميان

 ها، محتوا، و فرايند اجراي برنامة درسي؛ ارزشيابي واكنش دانشجويان نسبت به هدف  . أ

هاي كسب شدة دانشجويان در مرحلة پاياني اجراي برنامة  ان يادگيري دانش و مهارتارزشيابي ميز  . ب

 درسي؛

 هاي كسب شده توسط دانشجويان در فرايند عمل؛ ارزشيابي ميزان به كار گرفتن دانش و مهارت  . ت

آموختگان در محيط بالفصل، از جمله آثار حاصل از به كار گرفتن دانش و  ميزان اثرگذاري دانش  . ث

  . هاي كسب شده در دنياي كار و محيط زندگي نگرش و مهارت

  

اي اجرا شده در هر يك از اين چهار سطح را مورد نظر  رشته در اينجا، ارزشيابي برنامة درسي ميان

 .دهيم قرار مي

  زشيابي واكنش دانشجويان نسبت به برنامة درسيار: سطح اول

منظور از ارزشيابي در اين سطح آن است كه نگرش دانشجويان نسبت به برنامة درسي 

به عبارت ديگر، مشخص شود تا چه اندازه برنامة درسي رضايت . اي بازنمايي شود رشته ميان

نامة  توان نوعي پرسش اي اين منظور ميبر. دانشجويان را فراهم كرده و عالقة آنان را برانگيخته است

سنجي را قبل از شروع برنامة درسي و سپس در جريان اجراي برنامه، در زماني مناسب، به اجرا  نگرش

  .درآورد و نتايج را مقايسه كرد

  

  ارزشيابي يادگيري دانشجويان: سطح دوم

هاي درسي  يان در برنامهمنظور از ارزشيابي در اين سطح، قضاوت دربارة ميزان يادگيري دانشجو

الزم به تذكر است كه يادگيري، با توجه به نوع دانش و سطوح شناختي . اي اجرا شده است رشته ميان

تواند در رابطه با يكي از  هاي آموزشي بلوم، يادگيري مي بندي جديد هدف بر اساس طبقه. دهد رخ مي

و در شش سطح از ) ها و دانش فراشناختي دانش واقعيات، دانش مفاهيم، دانش شيوه(چهار نوع دانش 

 1تركيب اين چهار نوع دانش و شش سطح فرايند شناختي در جدول. فرايند شناختي به دست آيد

  .نشان داده شده است

                                                
1.  Kirkpatrick 
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در اين شيوه، . ها استفاده كرد توان از شيوة ارزشيابي مستمر آموخته در سطح دوم ارزشيابي، مي   

توان از  هاي استفاده شده مي از جمله روش. نمايان و مستند شودهدف آن است كه لحظات يادگيري 

اين ارزشيابي . هاي درسي، الگوي مفهومي درس، تهية پاور پوينت و امثال آن نام برد تهية گزارش

  .شود ها براي عرضة بازخورد براي بهبود كيفيت يادگيري انجام مي مستمر آموخته

  

يادگيري بر حسب نوع دانش و فرايند شناختي براي هاي آموزشي و  بندي هدف طبقه. 1جدول

  اي رشته ارزشيابي برنامة درسي   ميان

 فرايند شناختي

 

 نوع دانش

بوجود 

 آوردن

بخاطر  درك كاربرد تحليل ارزيابي

 اوردن

 آميختن
رتبه بندي 

 كردن
 نظم  دادن

دسته بندي 

 كردن

خالصه 

 كردن

فهرست 

 كردن

دانش 

 واقعيات

 توصيف تفسير آزمايش تشريح ارزيابي برنامه ريزي
دانش 

 مفهومي

 جدول بندي پيش بيني محاسبه تمايز نتيجه گيري تركيب
دانش شيوه 

 ها

به واقعيت 

 رساندن
 اقدام

به انجام 

 رساندن
 اجرا ساختن

كاربرد 

 مناسب

دانش 

 فراشناختي

  

  )Anderson, et al 2001:منبع(

  

هاي پاياني  توان به اجراي آزمون اي، مي رشته همچنين در اين سطح از ارزشيابي برنامة درسي ميان   

براي اين منظور . هاي برنامه قضاوت كرد پرداخت و ميزان يادگيري دانشجويان را نسبت به هدف

  .ها استفاده كرد توان از الگوي ارزشيابي تحقق هدف مي

  

  هاي كسب شده توسط دانشجويان در فرايند عمل و مهارت به كار گرفتن دانش. سطح سوم
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سطح سوم ارزشيابي با استفاده از الگوي كيركپاتريك به منظور قضاوت در اين باره است كه 

هاي كسب شدة  اند از دانش و مهارت اي تا چه اندازه موفق شده رشته دانشجويان برنامة درسي ميان

به عبارت ديگر، اين سطح از ارزشيابي برنامة درسي . كنندخود را در محيط كار و زندگي استفاده 

انجام اين نوع ارزيابي مستلزم آن است . كند اي به طور مشخص، اثربخشي آن را نمايان مي رشته ميان

ها و اطالعات الزم را ـ كه بتواند نمايانگر به كار بستن دانش، نگرش، و  كه پس از اجراي برنامه، داده

  . انشجويان در اوضاع كاري و زندگي روزمره باشد ـ گردآوري و تحليل كردهاي جديد د مهارت

  ارزشيابي نتايج اجراي برنامة درسي. سطح چهارم

اي، منظور ارزيابي آن است كه دربارة آثار و نتايج  رشته در اين سطح از ارزشيابي برنامة درسي ميان

آموختگان اين  قضاوت به عمل آيد كه دانشهايي  حاصل از اجراي برنامة درسي در محيط و سازمان

به عبارت ديگر، هدف از ارزشيابي در اين سطح آن است . شوند برنامه در آنها به فعاليت مشغول مي

  .كه آثار منتظره و غيرمنتظرة اجراي برنامه نمايان شود

  

، )90: 1378 بازرگان(توان از الگوي ارزشيابي اجراي عمل  براي انجام ارزشيابي در سطح الف، مي

همچنين به منظور ارزشيابي در سطح دوم، الگوي . پيشنهاد شده توسط پارلت و هاميلتون، استفاده كرد

همان طور كه قبالً اشاره شد، در ارزشيابي ). 90: 1378بازرگان (رود  گرا  به كار مي ارزشيابي هدف

بندي  رزشيابي با توجه به طبقهاي، الزم است ا رشته هاي درسي ميان يادگيري دانشجويان در برنامه

همچنين براي انجام ارزشيابي در سطح سوم، بايد به . انجام شود) 2شكل(هاي بلوم  جديد هدف

بازرگان . (شود هاي آزمايشي و شبه آزمايشي اجرا مي اين كار با استفاده از طرح. ارزشيابي پرداخت

هاي شبه  ارم، الزم است از طرحباالخره براي اجراي ارزشيابي در سطح چه). 154ـ153: 1387

  ).154ـ153: 1387بازرگان (هاي زماني، استفاده شود  آزمايشي، از جمله سري

 

 گيري  نتيجه

هاي نو و تأثير آنها در زندگي روزمره،  با توجه به تحوالت اجتماعي و اقتصادي و استفاده از فناوري

از آنجا كه آموزش عالي در . ه استهاي آموزشي، به ويژه آموزش عالي، متحول شد جايگاه نظام

بنياد جايگاه اساسي دارد، نوآوري در برنامة درسي و عرضة  محور و اقتصاد دانش ساختن جامعة دانش

هاي  از اين رو، تدوين و اجراي برنامه. اي بيش از پيش ضرورت يافته است رشته هاي ميان برنامه

محور و نيز توسعة پايدار استوار باشد،  جامعة دانش اي، كه بتواند بر حل مسائل ايجاد رشته درسي ميان

هاي حاصل  توان با توانايي اين الزام بدان علت است كه مسائل توسعة پايدار را نمي. الزامي شده است
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بلكه . اي تحليل كرد و براي آنها راه حل عرضه كرد رشته از دانش كسب شده از برنامة درسي تك

  . اي الزامي است رشته هاي ميان هاي حاصل شده از برنامه ش و تواناييبراي اين منظور، احاطه بر دان

اي به اين سؤال پاسخ  رشته در اين مقاله، ضمن بازنگري ضرورت طراحي و اجراي برنامة درسي ميان

از جمله عوامل تشكيل دهندة . توان كيفيت برنامة درسي را افزايش داد داده شده است كه چگونه مي

، »تنيدگي هم نردبان به«هاي مرتبط است كه ضمن عرضة رويكرد  تنيدگي رشته هم به كيفيت ياد شده،

سپس اين نكته مد نظر قرار گرفت كه . اي تحليل شده است رشته مراحل دستيابي به برنامة درسي ميان

ره در اين راستا، ضمن اشا. توان با توجه به سه جنبه قضاوت كرد اي مي رشته دربارة برنامة درسي ميان

سرانجام، چهار سطح براي ارزشيابي . ها و برخي نشانگرهاي آن، چگونگي اين كار بيان شد به مالك

در اينجا، يادآوري اين نكته ضرورت . اي اجرا شده و كسب شده عرضه شد رشته برنامة درسي ميان

اعضاي هيئت  ها و قابليت اي به ميزان چشمگيري به توانايي رشته دارد كه موفقيت برنامة درسي ميان

به عبارت ديگر، قبل از اجراي برنامة . اي بستگي دارد رشته علمي در عرضة مطالب به صورت ميان

تنيدن  هم اي توانايي به رشته اي، بايد اطمينان حاصل كرد كه گروه مجري برنامة درسي ميان رشته ميان

هاي درسي، استفاده  ين نوع برنامهعالوه بر آن، در فرايند تدريس ـ يادگيري، در ا. ها را دارند موضوع

رود كه دانشجويان به ساختن  ها انتظار مي الزامي است، زيرا در اين نوع برنامه 15از رويكرد سازاگرايي

هر چند در اين مقاله، چگونگي . اي به آنان منتقل شود رشته دانش بپردازند، نه اينكه دانش ميان

اي تحليل شده است، اما براي اجراي ارزشيابي به تدوين الزامات،  رشته هاي ميان ارزشيابي برنامه

  .ها نياز داريم ها، نشانگرها، و داده ريف دقيق مالكتع
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