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 آموزشي آن دانشكده هايگروهارزشيابي كيفيت دانشكده بر مبناي ارزيابي دروني 

 2هيني فراهاني، محسن فرم1مجيد دارابي

 چكيده

و  هاي آموزشي قرارگرفتهها ازجمله سازمانامروز كيفيت در رأس امور اغلب سازمان

هاي متفاوتي از آن ارائه شده است كه بخصوص در حوزه نظام آموزش تعاريف و برداشت

 حال براي تعيين و سنجش آن در نظامتحقق اشتراك نظر و توافق را مشكل نموده است، بااين

يله هم وستواند راهگشا باشد تا بدينوزشي، تدوين قالب و چارچوبي براي بررسي آن ميآم

نظر داشته باشند؛ همه عوامل مؤثر و هم همه افراد درگير در اين نظام، فرصت اظهار و اعمال

بعالوه آنكه در اين تفكر تشخيص شرايط وضعيت موجود پديده موردبررسي و نيز 

به شرايط و وضعيت مطلوب بر اساس شرايط و امكانات و  ريزي براي رسيدنبرنامه

بندي توان به اين جمعشود در اين فرايند ميبيني ميهاي موجود نظام آموزشي پيشتوانمندي

و سيستمي، اهداف، انتظارات و  مندنظامرسيد كه با پي گيري و نهادينه كردن يك چارچوب 

 ي درونيارزيابكنند. در قالب محقق شدن پيدا ميشده، شانس و شرايط يينتعمعيارهاي از قبل 

ارزشيابي كيفيت دانشكده يك دانشگاه دولتي اين امر موردتوجه است. هدف كلي اين تحقيق 

روش تحقيق در  هاي آموزشي آن دانشكده است.هاي ارزيابي دروني گروهبر مبناي گزارش

 جامعه موردمطالعهارزشيابي است.  نوعي از نوع مطالعاتازنظر هدف كاربردي و بهاين مطالعه 

هاي ارزيابي دروني دانشكده كه توسط دفتر مطالعات، در اين پژوهش شامل كليه گزارش

تحقيقات و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور تائيد شده است. در اين تحقيق 

 محتواييل هاي ارزيابي دروني دانشكده مورد تحليگزارش نشده و كليهگيري انجامنمونه

راي ب است،ليست فرم و چكگيري متغيرها، ها و اندازهآوري دادهابزار جمعقرارگرفته است. 

 با ،شوداستفاده مي ميانگين و هاي آماري توصيفي مثل فراوانياز روشها دادهوتحليل تجزيه
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وبيت لباشد براي قضاوت در خصوص سطح مطعنايت به اينكه اين مطالعه از نوع ارزشيابي مي

، مطلوبيت هر يك از ابعاد در }ها و نشانگرها عوامل، مالك موردبررسي{در هر يك از ابعاد 

ميانگين در مطلوب (، نسبتاً )5/2تر از ميانگين در محدوده پاييننامطلوب (سه وضعيت 

مورد قضاوت قرار گرفت. نتايج  )5/3-5ميانگين در محدوده مطلوب () و 5/2- 5/3محدوده 

ها و نيز تجميع كلي در سطح مطلوبيت نسبي است. در بين وضعيت كلي همه گروه نشان داد

آموختگان در سطح نامطلوب هاي آموزشي تنها عامل دانشعامل موردبررسي در اين گروه 9

 ها دارد.عامل ديگر نتايج حاكي از مطلوبيت نسبي عامل 8شده است ولي براي ارزيابي

 يابي دروني گروه آموزشيارز ، دانشكده،ارزشيابي، كيفيت ها:كليدواژه
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 مقدمه

خصوصاً آموزش عالي صورت  موضوع آموزش، تحوالت زيادي در هزاره جديد در

الشعاع ها را نيز تحتاهداف دانشگاهو  اي موارد حتي رسالتپاره در كهيطورگرفته است به

1وبر قرار داده است.
را شامل موارد زير سوم ها در هزاره هفت چالش اصلي دانشگاه )1999 (

 5حرفه آكادميك، - 4دانشجويان و تدريس، -3 ها،رسالت -2حال تغيير، محيط در -1:داندمي

و  متحدهمقايسه بين اياالت -7 نظارت و سرپرستي، -6آموزش عالي، گذاري درسرمايه -

شود ه ميمشاهد كهطوري)؛ به1391ترجمه اميري، به نقل از جامي،  1999اروپاي غربي (وبر،

ضمن اينكه  ،گيرداي آموزش عالي را در برميهاي ذكرشده درواقع بيشتر بخشهچالش

)، عالوه بر موارد فوق به كيفيت آموزش اشاره 2،1996(راتكليف متخصصان ديگري نيز مانند

 دارند.

بهبود يك نظام آموزشي (گروه ، دانشكده ، دانشگاه) پس از رفع و اصالح كژي و كاستي 

دهد . لذا ، جهت برطرف كردن هرگونه نارسايي و كاستي در يك نظام هاي آن رخ ميفعاليت

) كه در قالب فرايند 1373، قدم اول تشخيص نارسايي و علل و عوامل آن است (مشايخ ، 

 شود.ارزشيابي آموزشي انجام مي

 ةنامدهد كه آيا برباشد و نشان ميآموزشي مي ةعطف هر برنام ةارزشيابي نقطدرواقع 

شيابي ارز ديگريانببه ؟انجام شده به اهداف از قبل تعيين شده خود دست يافته است يا نه

. باشدآموزشي مية ريزي و اجراي برنامسوم هر برنامه پس از انجام مراحل برنامه ةمرحل

دهند كه به اين نكته برسند كه آيا كار انجام شده جهت انجام ميبنابراين ارزشيابي را ازآن

تواند آمده ميدستاطالعات به). 1383جاجرمي، (بازده مطلوب را داشته و مفيد بوده يا خير؟ 

ثير أثير مثبت يا منفي را در جريان آموزش دارند تعيين كند و بعد عواملي كه تأعواملي كه ت

 ).2003گومز، ( ثير منفي روي آموزش دارند را تغيير دهدأمثبت دارند حفظ و عواملي كه ت
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 :كندسه دليل براي اهميت ارزيابي بيان مي 1پاتريك كركلد دونا

 هاي آموزشيها در مورد تداوم يا پايان يافتن برنامهگيريتوجيه نمودن تصميم- 1

 ههاي آيندبخشيدن به برنامه بهبود ايراههبه دست آوردن اطالعاتي در مورد  -2

ها به اهداف سازمان كمك اي كه آنهاي آموزشي با نشان دادن نحوهحفظ برنامه -3

 همان).(ندنكمي

 و دستيابي عالي آموزش كيفيت ارتقاي جهت يراخ در دو دهه توجهيقابل هايكوشش

، 1994، (كرافتاست آمده عمل از كشورها به در بسياري دانشگاهي هاينظام هايهدف به

عنوان فرايندي سيستماتيك و در قالب به{از ارزيابي ) باوجوداين استفاده1376، بارزگان

 جز در اياالت ، بهعالي آموزش هاينظام درباره قضاوت چارچوبي هدفمند و قابل اجرا}براي

بر  گذشته دو دهة كشورها به امر در اغلب اين ندارد؛ انجام طوالني ايآمريكا سابقه متحده

 هايدر نظام ايجاد تحول براي1990و  1980 هايدر سال اروپايي گردد؛كشورهايمي

اند، پرداخته عالي آموزش در واحدهاي ارزيابي انجام به طور گسترده به دانشگاهي

 عمل به اييافته سازمان هاياخير كوشش هاينيز در سال آسيايي كشورهاي برخيهمچنين

 ).1996، هارمن1994، اند (كرافتآورده

 آموزش مورد نظر قرار گيرد، ارزيابي عالي آموزش در باره سيستمي ديدگاه نانچهچ 

 شود، نوعي كار برده به دانشگاهي درونداد، فرآيند، برونداد و پيامد نظام تواند دربارهمي عالي

 ارزيابي توانمي قرار گيرد، مورد قضاوت ياد شده از عوامل ايمجموعه در آن را كه از ارزيابي

 نهاد. نام دانشگاهي

 براي رويكرد عمده ، پنجعالي آموزش از ارزيابي حاصل هايتجربه به باتوجه 

رويكردها  ). اين1996، گيرد (هارمنقرار مي مورد استفاده عالي آموزش كيفيت ارزيابي

 عبارتند از:

                                                           

1-Donald.L.Kirkpatrik  
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 )(خود ـ ارزيابي دروني ـ ارزيابي الف 

 بيروني ـ ارزيابي ب 

 عملكرد از نشانگرهاي با استفاده عالي آموزش رفتار نظام آماري ـ تحليل پ 

 تخصصي و نهادهاي ، كارفرمايانآموختگان، دانشاز دانشجويان ـ نظرسنجي ت 

 . آموختگاندانش و توانش ، نگرشدانش ـ آزمودن ث 

 به نفعو ذي ربطنياز افرادذي بر اساس را كه ارزيابي كردهايروي ) برخي1997( پاتون

 نامد. اينكاربرد ـ گرا مي پردازند را رويكردهايمي آموزشي هايپديده در بارة قضاوت

ـ گرا هستند و بروني دروني ارزيابي . رويكردهاياست نظري اساسيرويكردها داراي  ، كاربرد 

 )1379الهي، باشند(بازرگان، فتح آبادي، عينبرخوردار مي ظرين و از اساسي

با توجه به مطالب فوق، براي نمايان كردن كيفيت يك واحد سازماني آموزش عالي 

(گروه آموزشي، دانشكده، دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي) الزم است شواهدي عرضه شود 

هاي آن است؛ براي مثال، اگر اسب با هدفهاي آن واحد متنها و فعاليتكه نمايان كنند برنامه

منظور قضاوت درباره كيفيت يك دانشگاه باشد، الزم است اطالعات الزم براي پاسخ دادن به 

كاركردها و وظايف دانشگاه . 2هاي دانشگاه چيست؟ هدف. 1 هاي زير عرضه شود:سؤال

ي هر يك از كاركردها هاي عملكردهدف. 3ها چه اهميتي دارند؟ كدامند و هر كدام از آن

آيا دانشگاه يك نظام سنجش كيفيت را . 4اند؟ ها تحقق يافتهچيست؟ تا چه ميزان اين هدف

آيا دانشگاه ترتيبي اتخاذ كرده . 5براي نمايان ساختن كيفيت و ارتقاي آن ايجاد كرده است؟ 

زش يابي آموهاي خود را به قضاوت (يكي از نهادهاي بروني) ارزتا بتواند كيفيت فعاليت

 مند شود؟ها بهرهعالي برساند و از توصيه آن براي ارتقاي علمي فعاليت

هاي فوق بايد از دانش ارزشيابي آموزشي استفاده كرد براي پاسخ دادن به سئوال

 ).1382(بازرگان، 

 الگوي اعتبار سنجيآموزش عالي،  ارزشيابي آموزشي يكي از الگوهاي پر استفاده در

به منظور به دست آوردن تصويري كمي از عوامل مورد ارزيابي جهت رتبه  الگواست اين 
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 ،الگوي اعتبارسنجياول قسمت در ). Hermanetal.1987بندي يا طبقه بندي به كار ميرود (

 تا جنبه هاي قوت وضعف در آينه ديدن اقدام به ارزيابي ميكند نظام دانشگاهي به منظور خود

رزيابي ا ارزيابي دروني يك رهيافت مشاركتي در ها بپردازد.را دريابد و به اصالح ضعف خود

جهت شرح و بيان پيشرفتها، حل  تواندشود،كه ميبرنامه محسوب مي بازنگري موسسه يا و

 رود بكار آن مسائل و ترغيب به تغيير وضعيت موجود جهت بهبود و ارتقاء

 ).1387(ميرزامحمدي،

 شي تصوير شود و به مجموعهزد كه كيفيت آموفراهم مي آور ارزيابي دروني شرايطي را 

راه را براي  دهد تا در راه دستيابي به اهداف بلند مدت خود تالش كند وآموزشي امكان مي

 ).1390به نقل از جامي،  ،1ايجاد يك برنامه توسعه درسازمان، بازنگاه دارد (تيون

 به اجراايران شكي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پز در 1376درسال اين طرح ابتدا 

ارزيابي با توجه به ويژگيها و  - نتايج رضايت بخش آن بر اين امرصحه نهادكه خود درآمد.

تواند سازوكاري مناسب در جهت بهبود مستمر كيفيت نظام مي زمينه نظام آموزش عالي

 ربا تصويب قانون بودجه كشو 1379ارتقاء آن باشد. بدنبال اين امر از سال  و آموزش عالي

ارزيابي دروني در بخش آموزش عالي غيرپزشكي نيزموردتوجه قرار گرفت  رويكرد

گروه آموزشي در دانشگاههاي مختلف موفق به اتمام  700تاكنون بيش از  ).1381(محمدي،

طرح ارزيابي دروني شده اند و گزارش آنرا هم تدوين و به تائيد رسانده اند. اطالعات موجود 

تواند در حركت كيفي نظام ورت استخراج و تحليل نقش موثري ميدر اين گزارش ها، در ص

 هاي آموزشي داشته باشد. 

موضوع  1384دانشگاه موردمطالعه هم در راستاي سياست بهبود كيفيت آموزشي از سال 

هاي آموزشي هاي آموزشي شروع نموده و هم اكنون در اكثر گروهارزيابي دروني را در گروه

سيده است و گزارش آن به تائيد رسيده است. بديهي است استخراج و اين طرح به اتمام ر

                                                           

1.Thune.C 
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هاي آموزشي، نقش به سزايي در تجميع و بهره گيري از اطالعات موجود در اين گروه

شناسايي وضع موجود و حركت به سمت وضع مطلوب در هر يك از مولفه هاي موردبررسي 

هيات علمي، دانشجويان، فرايند  ها و اهداف، ساختار سازماني و مديريت،يعني رسالت

تدريس و يادگيري، دانش آموختگان، امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي و پژوهش 

تواند ضمن ارائه سيماي هر يك از مولفه هاي در دانشكده مبنا و اساسي دارد؛ اين امر مي

اي شته هر اهميتريزي و جهت گيري براي وضع مطلوب باشد لذا با توجه به براي برنامه

ها اثير آنو ت مستقيم و غيرمستقيم آن برشاخه هاي مختلف علوم تاثير علوم پايه و آموزشي

گ فرهن توسعه در عرصه هاي مختلف صنعت،و فناوري  شاخصهاي توسعه علمي و بر رشد

سياري از ها بسيار زياد است بطوريكه در باهميت توجه كيفيت ارائه و آموزش آنو... 

هاي زيادي را به عمل گذاريرهاي توسعه يافته ساالنه در اين حوزه سرمايهدانشگاههاي كشو

با بهره جويي از علوم پايه، زمينه هاي توسعه را در قلمرو صنعتي، علمي و فني  مي آورند و

 شوند كهبه وجود آورده اند و اكنون بسياري از اين كشورها سرآمد كشورهايي محسوب مي

به همين منظور در اين تحقيق طرح هاي ارزيابي دروني تائيد  .در توليدعلم شاخص هستند

شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور در دانشكده علوم پايه مورد تحليل و تجميع قرار 

مي گيرند تا بتوان از نتايج كلي اين تركيب به اين سواالت پاسخ داد كه فراواني كاربرد عوامل، 

هاي آموزشي دانشكده موردمطالعه چگونه ر گروهها و نشانگر هاي مورد ارزيابي دمالك

ها و نشانگر هاي مورد ارزيابي در است؟ و در ادامه ميزان مطلوبيت هر يك از عوامل، مالك

هاي آموزشي دانشكده موردمطالعه چگونه است؟ و نيز پيشنهادهاي ارائه شده براي بهبود گروه

العه در مورد هر يك از عوامل در هاي آموزشي دانشكده موردمطكيفيت آموزشي در گروه

 هاي آموزشي، دانشكده و دانشگاه چگونه است؟سطح گروه
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 مفاهيم و تعاريف كيفيت در نظام آموزش عالي 

ز توان گفت بهبود كيفيت اها قرارگرفته و ميامروز كيفيت در رأس امور اغلب سازمان  

كيفيت اغلب براي تعريف ،  باشد .مهمترين وظايفي است كه هر مؤسسه با آن روبرو مي

باشد. واژه كيفيت مترادف با اصطالحاتي است كه توسط پيچيده و براي سنجش مشكل مي

براي تفكيك ماهيت اشياء به كار مي رفت . كيفيت يك شئي شامل » ارسطو « و » افالطون «

 ).unesco,1996خواصي بود كه آن را از انواع اشياي ديگر متمايز مي ساخت(

كيفيت  هاي متفاوتي را برايزه آموزش و نظام آموزش عالي تعاريف و برداشتدر حو  

شود كه كيفيت يك مفهوم خود نمايانگر (مشخص و روشن توان يافت . اگر چه تصور ميمي

باشد . اين گفته شايد قديمي به ) است ، اما تعيين آن در قالب چارچوبي خاص مشكل مي

تواند تحت تأثير عوامل مشاهده كننده قرار دارد، كه مينظر برسد كه زيبايي در چشم فرد 

توان گفت كه كيفيت درچشم مشاهده كننده و يا فراواني قرار داشته باشد، مانند زيبايي مي

 ). peters,1999درذهن مصرف كننده قرار دارد (

درواقع كيفيت و ارتقاي آن هدف متعالي هر نظام دانشگاهي است كه بي توجهي به   

شود . در زمينه كيفيت در آموزش عالي وجب اتالف منابع انساني و مادي بي شماري ميآن م

ها تمركز و توجه به بخش خاصي از نظام تعاريف متفاوتي ارائه شده است و هر يك از آن

آموزش عالي دارد. طبق نظرات قبل معتقديم كه منشاء كيفيت را بايستي در مجموعه هاي 

هاي آموزشي يدي جست ، كه بتدريج كاربرد آن در سازمانهاي تولصنعتي و سازمان

 كنند :موردتوجه واقع شده است و بر اين اساس ، كيفيت را بر پاية معيارهاي زير تعريف مي

 الف ) نيازهاي مصرف كنندگان (مشتريان )  

 ب ) تناسب با اهداف (مقاصد ) مورد نياز   

 ج ) فرايند بهبود مستمر  

 ).Eage,1996ه اهداف در بهترين زمان ممكن (د ) دستيابي ب  
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داند نوعي با آن درگير هستند، ميعنوان موضوعي كه همه افراد بهكيفيت را به» 1فرز«  

و بيان مي كند كه نيمي از كيفيت هميشه باعينيت همراه نيست و با ذهنيت افراد حركت مي 

نيست . بنابراين ، هم تعاريف گيري كند و به همين خاطر به راحتي قابل سنجش و اندازه

توانند معتبر و صحيح باشد هنجارمدار و هم تعاريف معيار مدار در مورد كيفيت مي

)Richardson,1998.( 

سازمان جهاني استاندارد ، كيفيت را عبارت از : مجموع ويژگيها و خصوصيات يك    

اي بيان شده يا اشاره شده فرآورده يا خدمت كه نمايانگر توانايي آن در بر آوردن خواسته ه

) تعريف ديگراز كيفيت كه  1995(2). ميدل هارست 59: 1388داند(بازرگان ،باشد ، مي

متناسب با ويژگيهاي عناصر با خواسته هاي مورد نظر است ، دارد. او با اشاره به اينكه كيفيت 

باشد ، ضرورت ، تبيين و توصيف سطح يا استانداردي از رضايت يك توليد يا جريان كارمي

 ) : Middle Hurst,1995داند(توجه به اين امر را ناشي از دو هدف مي

 الف ) ضرورت كسب اطمينان از ايمني و استحكام مواد توليد ؛   

 ب ) گسترش نياز به ضرورت تفكيك توليدات و خدمات در بازار رقابت جهاني ؛  

د ارائه تعريفي از كيفيت كه مورتوان نتيجه گرفت كه با توجه به آنچه ذكر شد ، مي  

قبول همگان باشد ، امكان پذير نيست . عده اي علت اين تفاوت را استفاده آن در دو مفهوم 

عنوان يك مفهوم مطلق ، كيفيت شامل چيزهايي كه نشان دهندة مطلق و نسبي مي دانند. به

د ؛ چرا كه باشنمي كيفيت با باالترين استاندارد ممكن است ، بوده و قابل برتري رقابتي

باشد . به نظر مي رسد با اين تعريف ، تنها ها ميارزشمند و حامل اعتبار براي دارندگان آن

درصد معدودي از مؤسسات قادر به ارائه چنين تجربيات آموزشي با كيفيت باال به يادگيرندگان 

خدمات  محصول و عنوان چيزي نشأت گرفته ازخود مي باشند.اما در مفهوم نسبي ، كيفيت به

است. در اين مورد كيفيت حد تالش مؤسسات از چيزي بين خوب بودن و عالي را نشان 
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دهد . در اين تعريف ، يك نظام آموزشي با كيفيت ، نظامي است كه استانداردهاي (معيارها) مي

 ها را ، برآورده مي سازد. در اين تعريف كيفيت ميزان مطابقت با هدفتعريف شده براي آن

). ازجمله تعاريف ديگري كه از كيفيت در آموزش عالي ارئه شده 1381باشد(محمدي ، مي

در  ازنظر يونسكو كيفيت« باشد كه داراي چندين جنبه است. مي» يونسكو« است ، تعريف 

آموزش عالي مفهومي چند بعدي است كه به ميزان زيادي به وضعيت محيطي (زمينه ) نظام 

شرايط و استاندارد هاي رشته دانشگاهي بستگي دارد. بر اين اساس،  دانشگاهي ، مأوريت يا

. با توجه »توان گفت كه كيفيت از يك نظرية عمومي يا يك الگوي كلي به دست مي آيد نمي

ازنظام است . اين حالت ، نتيجه » حالت ويژه اي « به مطالب يادشده ، كيفيت نظام آموزشي 

است كه پاسخگوي نيازهاي اجتماعي معين در يك  يك سلسله اقدامات و عمليات مشخص

نقطه زماني و مكاني خاص باشد. در اين تعريف كيفيت نظام آموزشي عبارت است از ميزان 

 تطابق وضعيت موجود با يكي از حالتهاي زير :

 الف : استانداردها (معيارهاي ) از قبل تعيين شده ،  

 ب : رسالت ، هدف و انتظارات .  

توان بر مبناي هر يك از عناصر ( عوامل تعريف كيفيت نظام آموزشي را مي بر حسب اين

تشكيل دهنده ) نظام آموزشي ارزيابي كرد . يعني چنان چه عناصر نظام آموزشي ( درونداد ، 

يفيت توان كها ميفرايند ،محصول ، برونداد و پيامد ) را در نظر بگيريم بر اساس هر يك از آن

 يف كرد :را به شرح زير تعر

كيفيت دروندادها : عبارت است از ميزان تطابق دروندادهاي نظام ( ويژگيهاي رفتار   

ورودي ،قابليت هاي مدرسان ، برنامه درسي ، و غيره) با استانداردهاي از قبل تعيين شده يا 

 هدفها ( انتظارات) .

يري يادگ – كيفيت فرايندها : عبارت است از ميزان رضايت بخشي فرايندهاي ياددهي 

 سازماني و پشتيباني ) . –و ساير فرايندها ( ساختاري 
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كيفيت محصول : عبارت است از اينكه تاچه اندازه بروندادهاي واسطه اي نظام (نتايج  

امتحانات نيمسال تحصيلي ، ارتقاء از يك پايه تحصيلي به پايه باالتر و... ) رضايت بخش 

 هستند.

است از اينكه تا چه اندازه نتايج نظام آموزشي ( دانش كيفيت برونداد ها : عبارت   

آموختگان ، نتايج پژوهش ها و آثار علمي ديگر و خدمات تخصصي عرضه شده ) در مقايسه 

يفيت ك با استانداردهاي از قبل تعيين شده ( با هدفها و انتظارات ) رضايت بخش هستند 

ر دانش آموختگان ( از ديدگاه خودشان پيامدها : عبارت است از اينكه وضعيت اشتغال به كا

، استخدام كنندگان و به طور كلي جامعه استفاده كننده از خدمات آنان ) تا چه اندازه رضايت 

 ).1388بخش است ( بازرگان ، 

رو  كنند . از اينكيفيت را اساساً در رابطه با مقبوليت فردي و اجتماعي تعريف مي  

ة توان از زاويا بسوي خاصي مدنظر قرار دهيم ،كيفيت را ميها رزماني كه مجبوريم دانشگاه

شود نه ممتنع اند ونه كامالً همان شيوة خاص تعريف كرد. تعاريفي كه از كيفيت ارائه مي

مثبت و بي نقص . در حقيقت اين تعاريف در مجموعه آموزش عالي و همچنين بين اين نظام 

 ).Lemaitre,2002جاد مي كند(و ساير فعاالن اجتماعي نوعي تعادل قدرت اي

توان نتيجه گرفت كه كيفيت مفهومي متأثر از ارزشهاست كه در ذهن افراد بنابراين ، مي  

مختلف ، داراي معاني گوناگوني است و ارائة تعاريف متفاوت از كيفيت به نظام ارزش گزاري 

 افراد نسبت به اين موضوع بستگي دارد.

 

 ي آن در آموزش عالي لزوم توجه به كيفيت و ارزياب

ن سه عامل اساسي موردتوجه مديريت  همواره به عنوا » 1هزينه و بهره وري« كيفيت ،  

ها و مؤسسات بوده است . اما بحث كيفيت بيش از دو عامل ديگر موردتوجه و دقت سازمان
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مل انوعي تحت تأثير عقرارگرفته ، چرا كه نظر بر اين است كه عوامل هزينه و بهره وري به

كيفيت قرار مي گيرند . اگر كيفيت به طور مطلق بهبود يابد ، باعث كاهش هزينه و افزايش 

 ).1379، ترجمه حسين زاده ،  1995بهره وري است (ساموئل كي ، 

كيفيت آموزشي و پژوهشي ازجمله نگراني هاي است كه هميشه نظامهاي دانشگاهي   

ي قابل توجه اي نيز در زمينه ارتقاء مستمر كنند .كوششهابراي دست يابي به آن تالش مي

كيفيت آموزش عالي و دست يابي به هدفهاي نظام دانشگاهي در دو دهة اخير، در بسياري 

 ). 1379ازكشورها به عمل آمده است (بازرگان و همكاران ، 

زماني كه كيفيت مراكز آموزش عالي خوب و مطلوب نباشد ، آيندة خوبي هم ازنظر  

ازنظر فني آن كشور نخواهد داشت ، ويا مسلماً رضايت بخش نخواهد بود . علمي و هم 

ود و در شكيفيت پايين آموزش ، باعث بوجود آمدن فقر، نيروي انساني متخصص و ماهر مي

هاي رشد و توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي آن كشور با مشكالت نتيجه اهداف برنامه

ها و مؤسسات آموزش عالي كشور را زير ع دانشگاهزيادي روبرو خواهد شد و اين موضو

ها همانا، گرفتن استراتژي هاي سنجيده سؤال مي برد ، چرا كه نقش مهم و اسا سي دانشگاه

و قابل اجرا جهت توسعه و تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر جهت رشد و پيشرفت 

 باشد.كشور مي

ك مؤسسه آموزش عالي بايستي درگير بنابراين ، در پاسخ به اين سئوال كه چرا ي  

يفيت عنوان جستجوگر بهبود كفرايندهاي بهبود و تضمين كيفيت باشد ؟ بايد آموزش را به

 مورد شناسايي و الزامات كيفيت را موردتوجه قرار داد. 

 

 الگوي اعتبارسنجي 

اعتبار سنجي فرايندي است كه طي آن اعتبار و منزلت علمي، پژوهشي و آموزشي يك 

نظام دانشگاهي، از طرف يك هيأت ارزيابي كننده (شوراي عالي اعتبار سنجي، مؤسسات 

هاي غير دولتي و ...) با توجه به حرفه اي، انجمن هاي علمي، نهادهاي رسمي، سازمان
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شود و با استفاده از ابزارهايي چون سنجش و استانداردهاي تعيين شده، به آن نظام اعطا مي

ستمر شاخص هاي كمي و كيفي ارزيابي و سرانجام مورد قضاوت و و ارزيابي م 1نظارت

ها يا مؤسسات آموزشي و پژوهشي از حداقل گيرد كه آيا دانشگاهتصميم گيري قرارمي

 استانداردها در برهه اي از زمان برخوردار هستند يا خير؟ 

مي  يورتن و ساندرز اعتبارسنجي را با سابقه ترين سيستم بررسي تخصصي و ارزياب 

، كه نمايندگي هاي ملي و منطقه اي اعتبارسنجي به 1800دانند كه شروع آن اواخر سالهاي 

متحده آمريكا جانشين نظامهاي اروپاي شرقي جهت بازرسي ازمدارس شدند تدريج در اياالت

به نيروي مؤثري درنظام آموزش عالي اين كشورتبديل شدند، مي  1930و در خالل سالهاي 

 ).1390به نقل از جامي،  Worthen&Sanderدانند (

 فرايند الگوي اعتبارسنجي

شود: الف ) ارزيابي دروني و ب ) ارزيابي الگوي اعتبارسنجي از دو قسمت تشكيل مي

 بيروني؛ 

ارزيابي دروني مرحله آغازين كاربرد الگوي اعتبار سنجي است؛ ارزيابي دروني:  -الف

ود درآينه ديدن اقدام به ارزيابي ميكند تا جنبه هاي در اين مرحله نظام دانشگاهي به منظور خ

قوت و ضعف خود را دريابد و به اصالح ضعفها و تقويت قوت ها بپردازد. در اين مرحله از 

ارزيابي نظام دانشگاهي (گروه، دانشكده، دانشگاه)، خود اعضا به صورت بندي سؤالهاي 

ها ياز را تعيين كرده و پس از تحليل آنهاي مورد نارزيابي پرداخته، روشهاي گردآوري داده

جي خودسن ارزيابي، -كه گاهي اوقات خود ارزيابي دروني به قضاوت درباره خود مي پردازند.

 ه ياسسؤبازنگري م ارزيابي و يك رهيافت مشاركتي در؛ شودبازنگري گروهي ناميده مي و

ت موجود غيب به تغيير وضعيجهت شرح و بيان پيشرفتها، حل مسائل و تر تواندبرنامه كه مي

 ). 1387(ميرزامحمدي، رود آن بكار جهت بهبود و ارتقاء
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جموعه و به م هشي تصوير شدزفراهم مي آورد كه كيفيت آمو ارزيابي دروني شرايطي را 

راه را براي  دهد تا در راه دستيابي به اهداف بلند مدت خود تالش كند وآموزشي امكان مي

هايي . ارزيابي دروني تأكيد فراوان بر برنامهنگاه دارد ه درسازمان، بازايجاد يك برنامه توسع

دارد كه از طريق آن برنامه ها، مأموريت، جايگاه، اهداف و نقاط قوت و ضعف مجموعه 

شود و آن مجموعه براي تضمين و بهبود كيفيت خود، روشهاي مفيدي را آموزشي معين مي

 ).1390از جامي، به نقل  1،1996تيوناتخاذ مي نمايد(

در ارزيابي دروني، درواقع هدف آن است كه دست اندركاران نظام (برنامه) نسبت به 

هدفهاي نظام و مسايلي كه در تحقق اين هدفها وجود دارد، آگاهي بيشتري به دست آورند 

كيفيت  ريزي آينده جهت بهبودسپس ميزان دستيابي به آن را بسنجد تا بر آن اساس به برنامه

ردازند. به عبارت ديگر در ارزيابي دروني، ميزان تطابق هدف هاي نظام (برنامه) با وضعيت بپ

). با 1388شود (بازرگان، ريزي ميهاي آينده برنامهموجود آن ارزيابي و بر اساس آن فعاليت

توجه به مطالب فوق، ارزيابي دروني مبتني بر نظريه تغيير است، در اين نظريه تأكيد بر ايجاد 

تغييرات براي بهبودي است و يا به عبارت ديگر، انجام ارزيابي دروني در يك واحد آموزش 

 عالي وسيله اي جهت ايجاد تغييرات براي بهبود كيفيت آموزش عالي است. 

ارزيابي دروني نوعي فرايند يادگيري است و اساساً به گونه اي طراحي شده است تا 

به انجام مقايسة فعاليتها، خدمات، فرايندها، محصوالت  افرادي كه درگير فرايند هستند، قادر

عنوان مبنايي و نتايج كار خود گرداند آن هم به گونه اي كه نقاط قوت و ضعف خود را به

باز شناسند. ارزيابي دروني براي شناختن » 3خود ـ تنظيمي« و يا » 2خود ـ بهبودي«براي 

توان براي اعمال تغييراتي و، اين ديدگاه را مياي بهتر و هوشمندتر مي باشند. از اين رراهه

 ). 1390به نقل از جامي،  ,Jacksonكه روش يا عملكرد را بهبود خواهد بخشيد، به كار برد(
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بديهي است كه ارزيابي با توجه به هدف و منظور عامل با مجري ارزيابي براي مقاصد  

ظام آموزشي مهمترين هدف آن مختلفي به كار برده شده است. شايد در زمينه آموزش و ن

آگاهي از وضعيت موجود و فاصله آن با وضعيت مطلوب پديده يا موضوع مورد ارزيابي 

هاي حاصل از اجراي فرايند ارزيابي، با يك است، كه بدان وسيله بتوان با اتكا به داده

نابع ت و مريزي جامع و راهبردي به بهبود وضعيت موجود و حداكثر استفاده از امكانابرنامه

 ).1383موجود در رسيدن به مقاصد و اهداف مورد نظر بپردازد( بازرگان،محمدي، 

چنانچه ارزيابي دروني از طرف اعضاي هيأت علمي و كاركنان يك نظام آموزشي پذيرفته 

عنوان يك ابتكار عمل از متن يك نظام با هدف تقويت وحمايت از خالقيت هاي شود و به

واند تريزي جهت ارتقاي كيفيت و فعاليت هاي آن نمود پيدا كند، ميدرون گروهي و برنامه

به تغيير وضعيت موجود و اصالح نقاط ضعف و بهبود و ارتقاي كيفيت نظام يا برنامه مورد 

 ). 1381ارزيابي منجر شود (محمدي، 

 اتوان گفت ارزيابي دروني رهيافتي مشاركتي و فرايند ـ محور است كه تنهبنابراين، مي 

د. آگاه دانچشم به نتايج و تدوين يك گزارش نداشته، بلكه نحوه اجرا و راه را نيز مقصد مي

شدن از وضعيت خود از طريق خرد و تفكر جمعي و روح همكاري و مشاركت در قالب 

ريزي شده از نيازها، هاي جمعي وگروهي و رسيدن به اوج شناخت آگاهانه و برنامهفعاليت

فعاليتها و عملكرد مطلوب و قابل قبول در يك جمع دانشگاهي كه به  اهداف، برنامه ها،

باالترين مدارج علمي رشته تخصصي خود دست يافته اند و آنگاه كوشش در جهت رفع 

ود. شكژيها و كاستي ها و حصول مطلوب ها، از مهمترين دستاوردهاي اين فرايند محسوب مي

بهبود كيفيت نظام و منجر به يادگيري اين خود آگاهي و فعاليت جمعي است كه موجب 

شود. پس با توجه به آنچه كه گفته شد، نكتة اصلي درارزيابي دروني، رغبت و سازماني مي

همكاري اعضاي هيأت علمي يك گروه آموزشي جهت اجراي اين امر و فراهم آوردن زمينه 

يابي دروني در يك گروه باشد. بنابراين، در انجام ارزبهبود و ارتقاي واحد مورد ارزيابي مي

آموزشي بايد ديد كه آيا اعضاي هيأت علمي و كاركنان آن گروه از رغبت و تمايل الزم براي 
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اجراي اين امر برخوردارند و سپس مبادرت به انجام چنين امري نمود چرا كه اگر ارزيابي 

يير جام تغدروني را شكلي از عمل تحقيق و بررسي منظم كه توسعه سازماني را حمايت و ان

درسازمان را تسهيل مي نماند، قلمداد كنيم، در نتيجه افراد مجري ارزيابي دروني، فقط 

ريزي جهت مسئوليت اجرا و تحليل مسائل را ندارند، بلكه بايد برمبناي نتايج حاصله به برنامه

حل مسائل ورفع نقاط ضعف و اجراي راه حلهاي ممكن بپردازند. بنابراين، الزم است كه 

د ريزي جهت بهبولسفه و ضرورت ارزيابي دروني را درك و متعهد به اجراي آن و به برنامهف

و ارتقاي كيفيت گروه بر مبناي نتايج حاصله شده بپردازند. رهيافت ارزيابي دروني براي 

بيني كننده، مقاصد تكويني نيز سودمند است. بنابراين، اگر اين امر به خوبي انجام شود، پيش

كننده، و فرايندي فعال و پويا خواهد بود، كه اگر چه مبنايي را براي مقايسه برنامه  پيش گيري

با ديگر برنامه ها يا يك برنامه ايده ال فراهم نمي كند، نشان دهندة اين مطلب است كه چگونه 

يك برنامه تحت بازنگري، وضعيت خاص خود را مي يابد؟ را نمايان مي سازد و همين امر 

 ). 1390به نقل از جامي، Cowinريزي راهبردي براي گروه باشد(ناي يك برنامهتواند مبمي

 

اجراي الگوي اعتبار سنجي دو هدف عمده دارد : الف) بهبود   ارزيابي بيروني: -ب

كيفيت؛ و ب) پاسخگويي به افراد ذي ربط. هرچند براي تحقق هدف (الف) اجراي ارزيابي 

نابراين چنانچه عوامل مورد نظر در ارزيابي دروني با دروني الزم است، اما كافي نيست. ب

توان به ارزيابي عوامل منظورشده براي رعايت حداقل كيفيت (الزامات) منطبق باشد، مي

بيروني پرداخت. ضرورت ارزيابي بيروني به آن جهت است كه علي االصول جامعه علمي 

را  يابي دروني تائيد هيأت همگنانبراي اطمينان كيفيت آموزشي يك نظام، عالوه برنتايج ارز

 ).1388نيز طلب مي كند (بازرگان،

همانگونه كه اشاره شد الگوي اعتبارسنجي داراي دو قسمت است؛ ارزيابي دروني  

توان مرحلة اول كاربرد الگوي اعتبارسنجي است؛ زماني كه ارزيابي دروني انجام شده باشد مي

ه الً اعتبارسنجي مترادف با ارزيابي بيروني در نظر گرفتبه انجام ارزيابي بيروني پرداخت. معمو
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)، از اعتبارسنجي ـ فرايند بازنگري خارجي كيفيت در  2000شود. در تعريف آيتون (مي

 عنوان مكمل ارزيابي درونيتوان اين نكته را يافت كه ارزيابي بيروني بهآموزش عالي ـ مي

ارزيابي دروني و بيروني همپوشي و كنش بايستي به صورت يك چرخه انجام شود؛ چرا كه 

ها و مؤسسات آموزش عالي به متقابلي در جهت بهبود و توسعه راهبردهاي درون دانشگاه

ها و بهبود سطوح خدمات ارائه شده و تضمين اينكه بودجه و منظور بهبود كيفيت فعاليتها آن

وص ، دارند. كواين در خصگيردمنابع دريافتي به مناسب ترين صورت مورد استفاده قرار مي

انجام ارزيابي بيروني، آنرا براي مقاصد پاياني و بررسي مسائل مالي مؤسسه مناسب دانسته و 

بيان مي كند كه ارزيابي بيروني بصورت سنتي، بر مقاصد پاسخگويي، تخصيص منابع، كنترل 

جاد يروني) را ايو توجيه برنامه، متمركز بوده است و يكي از پيامدهاي اين روش (ارزيابي ب

ع داند. درواقحالت دفاعي و پريشاني در اعضاء و كاركنان سازمان يا برنامه مورد ارزيابي مي

ارزيابي بيروني تضميني براي اين امر است كه دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي، الزامات 

 كنند. ها را فراهم ميمراجع عمومي و ذي صالح و تأمين كننده بودجه وهزينه آن

نابراين اگر اين فرايند مبتني بر ارزيابي دروني و بوسيله مديران ارشد و مسئولين سطوح ب

باالي وزارتخانه مورد حمايت قرارگرفته و از طرف اعضاء علمي و كاركنان نظام مورد ارزيابي 

پذيرفته شود، مبنايي را براي تغيير در نظام آموزش عالي در جهت بهبود وضعيت نظام فراهم 

داند ضمن تأكيد برانجام ارزيابي بيروني، ضرورت آن را از اين جهت مي» كارتن«يد. مي نما

هاي خود به وضعيت و شرايط بين المللي و عقايد و نظرات ها بايستي در فعاليتكه دانشگاه

اجتماع و جامعه توجه داشته باشند و در قبال جامعه و بازار كار (كه بوسيله كارفرمايان نمايان 

پاسخگو باشند؛ هرچند كه طبيعت اين فشارها، تضادها و تعارضاتي را ببار  شود)مي

ها با ارزشهاي دانشگاهي سروكار دارند و همين امر ممكن است دليل خواهندآورد، چرا كه آن

اصلي ايجاد اين تناقضات و تعارضات باشند. ذكر اين نكته ضروري است كه هر چند ارزيابي 

االري اداري داشته و در مواقعي به علت عدم رايج بودن فرهنگ بيروني، تمايل به ديوان س
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، به 1شود (نووارزيابي در نظام آموزشي، يك تهديد براي مؤسسه و اعضاء آن محسوب مي

 ). 1390نقل از جامي، 

با انجام ارزيابي دروني قبل از آن و جلب مشاركت و همكاري اعضاء هيأت علمي و 

فاده هاي آن استتوان از نتايج آن جهت بهبود سازمان و فعاليتميكاركنان نظام مورد ارزيابي، 

كرد. همانطوري كه پيشتر در خصوص انجام اعتبار سنجي در نظام آموزش عالي اشاره شد، 

در صورتي كه فرهنگ ارزيابي در نظام آموزش رايج و استانداردهاي از قبل تعيين شده در 

يابي بيروني و سپس به تعيين رتبه نظام در ميان توان بر آن اساس به ارزدسترس باشد، مي

توان با اجراي چندين نظام مورد ارزيابي پرداخت. اما اگر اين استانداردها موجود نياشد، مي

ارزيابي بيروني بر اساس الزامات، ضمن اطمينان به جامعه علمي نسبت به كيفيت آموزشي و 

ندي صرف نظر و از آن صرفًا جهت سنجش تائيد آن بوسيله هيأت همگنان، از انجام رتبه ب

 ).1387صالحيت نظام استفاده كرد( ميرزامحمدي، 

صي عنوان يك حوزة تخصتوان گفت كه ارزيابي آموزشي بهدر زمينه پيشينه پژوهش مي

شمسي رواج پيدا  1350مستقل در ايران براي اولين بار در دانشگاه بوعلي همدان در دهة 

ها ترجمه قاله و جزوه در اين زمينه چاپ ومنتشرگرديد، ازجملة آنكرد. به دنبال آن چند م

كتاب ارزيابي آموزشي وكاربردآن در سواد آموزي تابعي اثر ه.س.بوال بوسيلة دكتر بازرگان 

 ).1379باشد (كيامنش ،(كه خود ازپايه گذاران اين رشته در دانشگاه بوعلي همدان بود)، مي

علوم، تحقيقات و فناوري تحت عنوان ارزيابي و  ، طرحي در وزارت1379در سال   

ها و مؤسسات آموزش عالي به تصويب رسيد كه در آن تأكيد بر اجراي اعتبارسنجي دانشگاه

الگوي اعتبارسنجي در ارزيابي نظام آموزش عالي كشور بود.در بخش غير پزشكي آموزش 

هاي ارتقاء كيفيت فعاليتعالي كشور ايران در دانشگاه تهران با هدف ترويج ارزيابي و 

                                                           

1. Nevo - p 
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تأسيس گرديده وچندين طرح پژوهشي به صورت پايان  1374آموزشي وپژوهشي در سال 

 ال:عنوان مثنامه هاي تحصيلي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا به اجرا در آمده است كه به

بررسي وطراحي الگوي مناسب « ) پژوهشي تحت عنوان1376در سال (» ميرزامحمدي«  

» محمدي« انجام داده است .  » ي ارزيابي كيفيت آموزش در مراكز آموزش وزارت نيروبرا

ارزيابي دروني گروه آموزشي رياضي « ) با عنوان 1381پايان نامه ارشد خود را در سال(

) 1378درسال (» كيذوري «انجام داده است.  » (محض ـ كاربردي) دانشگاه صنعتي اميركبير

طراحي الگوي مناسب براي ارزيابي دروني « خود را تحت عنوان موضوع پايان نامة ارشد

» اسحاقي «انتخاب نمود .  » گروه پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي دانشگاه تهران 

زي ريارزيابي دروني كيفيت گروه مديريت و برنامه« ) پژوهشي تحت عنوان 1385درسال(

عنوان ) پژوهش ديگري به1380نيز در سال (» نودهي« انجام داد .   » آموزشي دانشگاه تهران 

نجام داده ا» طراحي رويكرد مناسب براي ارزيابي دروني كيفيت آموزشي مراكز تربيت معلم «

ارزيابي دروني « ) تحت عنوان  1383در سال( » رهنما « است . تحقيق ديگري نيز توسط

جش اصلي پژوهشگر تحقيق سنصورت گرفته است كه هدف » كيفيت آموزشي دانشگاه شاهد

، فرمهيني فراهانيباشد . كيفيت آموزشي دانشگاه موردمطالعه از طريق ارزيابي دروني مي

ارزشيابي كيفيت دانشكده علوم انساني ") در تحقيقي با عنوان 1391دارابي و اسماعيلي (

يع و و تجم استخراجبه  "هاي آموزشي دانشكدهدانشگاه شاهد بر مبناي ارزيابي دروني گروه

گروه آموزشي دانشكده علوم انساني اقدام كرده اند.  12بهره گيري از اطالعات موجود در 

يابي گزارش ارزش"تحقيقي هم توسط بخش ارزشيابي سازمان سنجش آموزش كشور با عنوان 

 صورت گرفته است. "كيفيت دانشگاه شيراز بر مبناي نتايج ارزيابي دروني

 

 هدف كلي پژوهش

ارزيابي  هايي كيفيت يكي از دانشكده هاي دانشگاه موردمطالعه بر مبناي گزارشارزشياب

 هاي آموزشي دانشكدهدروني گروه



 

١١٨٧ 

 

 اهداف فرعي 

 هاي آموزشي دانشكده موردمطالعه بررسي عوامل مورد ارزيابي در گروه ·

 هاي آموزشي دانشكده موردمطالعه هاي مورد ارزيابي در گروهبررسي مالك ·

هاي آموزشي ن مطلوبيت هر يك از هاي عوامل مورد ارزيابي در گروهبررسي ميزا ·

 دانشكده موردمطالعه 

هاي آموزشي دانشكده بررسي ميزان مطلوبيت هر يك از مالك مورد ارزيابي در گروه ·

 موردمطالعه 

ي هاي آموزشبررسي پيشنهادهاي ارائه شده براي بهبود كيفيت آموزشي در گروه ·

 هاي آموزشيدر مورد هر يك از عوامل در سطح گروهدانشكده موردمطالعه 

ي هاي آموزشبررسي پيشنهادهاي ارائه شده براي بهبود كيفيت آموزشي در گروه ·

 دانشكده موردمطالعه در مورد هر يك از عوامل در سطح دانشكده و دانشگاه

ي هاي آموزشبررسي پيشنهادهاي ارائه شده براي بهبود كيفيت آموزشي در گروه ·

 شكده موردمطالعه در مورد هر يك از عوامل در سطح وزارتخانهدان

 

 روش شناسي پژوهش

نوعي از نوع مطالعات ارزشيابي ازنظر هدف كاربردي و بهروش تحقيق در اين مطالعه 

هاي ارزيابي دروني دانشكده ، از روش . در اين تحقيق، براي تحليل و تجميع گزارشاست

ها استفاده شده است با اين هدف كه يافته هاي محتواي آن تحليل مجدد گزارش ها با تحليل

مجددا بررسي و در شكل مجددي تركيب شوند پس اصل اساسي و عملي در اين روش؛ 

مند هدف اي براي تركيبتركيب نتايج و استخراج نتايج جديد و منسجم است. اين روش شيوه

نابراين ب درباره موضوع است. نتايج مطالعات متعدد براي رسيدن به يك نتيجه كلي بهتر

هاي آموزشي دانشكده در گروه هاي ارزيابي درونيهاي تحقيق كه مربوط به كلية گزارشداده
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 تك گزارش ها، در يك تحليلاست، پس از مرور و بررسي و تحليل محتوايي تكموردمطالعه 

 مجدد در اين گزارش تجميع مي گردد. 

هاي ارزيابي دروني دانشكده است مل كليه گزارشجامعه موردمطالعه در اين پژوهش شا

كه توسط دفتر مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور تائيد 

هاي ارزيابي دروني دانشكده گزارش نشده و كليهگيري انجامشده است. در اين تحقيق نمونه

رم و فگيري متغيرها، ها و اندازهدهآوري داابزار جمعقرارگرفته است . محتوايي مورد تحليل 

ا، در اين تحقيق شاخص هليست فرم و چكاست، بنابراين براي افزايش روايي ليست چك

ليست ها تهيه شد فرم ها و چكها ها و نشانگرهاي گزارش ها بررسي و بر اساس آنمالك

مل اواني عابراي شمارش فر ي ابزار به شكل صوري و محتوايي بررسي شده است.لذا رواي

شود همچنين براي محاسبه ميانگين ليست هايي تهيه ميها به صورت مجزا چكها، مالك

هاي در آن وارد و ليستي تهيه و اطالعات گزارشها نيز چكعامل ها، مالكميزان مطلوبيت 

 شود.مطلوبيت كل محاسبه مي در پايان ميانگين

تفاده اس ميانگين و توصيفي مثل فراوانيهاي آماري از روشها دادهوتحليل براي تجزيه

در ارزيابي دروني، متغيرهاي متعدد و متنوعي موردمطالعه و همچنين چون  ،شودمي

ها پرداخته ها به آنگيري قرار مي گيرند كه در اين پژوهش در قالب؛ عوامل، مالكاندازه

باشد براي قضاوت در عنايت به اينكه اين مطالعه از نوع ارزشيابي مي شود. و نيز بامي

، }ها و نشانگرها عوامل، مالك موردبررسي{خصوص سطح مطلوبيت در هر يك از ابعاد 

)،  5/2تر از مطلوبيت هر يك از ابعاد در سه وضعيت نامطلوب(ميانگين در محدوده پايين

) مورد  5/3-5) و مطلوب(ميانگين در محدوده 5/2- 5/3نسبتاً مطلوب(ميانگين در محدوده 

 گيرد.اوت قرار ميقض

 

  

 ١ ۵/٢ ۵/٣ ۵ 

 مطلوب نسبتاًمطلوب نامطلوب



 

١١٨٩ 

 

 يافته هاي تحقيق

ا بر هايي از موضوع هستيم تبراي ارزيابي هر موضوعي نياز به شناسايي ابعاد و يا جنبه

و مورد داوري و قضاوت قرار دهيم در  آوري، تحليلهاي مورد نياز را جمعها دادهاساس آن

 ود.شها و نشانگرها نام برده ميمالكارزيابي دروني اين ابعاد يا جنبه ها، تحت عنوان عوامل، 

هاي آموزشي دانشكده اوال چه عوامل، مالكهايي اين موضوع كه در هر يك از گروه

ها در ارزيابي ها به چه ميزان است؟ و موردبررسي قرارگرفته؟ و دوما فراواني هر يك از آن

 نظر بوده و در ادامهاز نكاتي بودند كه مد ها چگونه است؟ عوامل و مالكسوما سطح كيفيت 

 آيد؛ها مينتايج بررسي آن

هاي آموزشي هاي مورد ارزيابي در گروهبررسي فراواني كاربرد عوامل و مالك

 دانشكده موردمطالعه 
 1هاي آموزشي دانشكده موردمطالعه فراواني عوامل، مالكها و نشانگرهاي مورد ارزيابي در گروه  1جدول

ف
ردي

 

 عوامل
در  فراواني استفاده

 ارزيابي گروهها

هاي تعداد مالك

 عامل

تعداد نشانگرهاي 

 عامل

 21 11 3 عامل رسالت ها و اهداف 1

 69 26 3 عامل ساختار سازماني و مديريت 2

 43 25 3 عامل هيات علمي 3

 72 29 3 عامل دانشجويان 4

 25 14 3 عامل فرايند تدريس و يادگيري 5

 3 هاي درسيهاي آموزشي و برنامهعامل دوره 6
21 

 
20 

                                                           

فراواني هاي ذكر شده در مورد مالكها و نشانگرها، مجموع تعداد آنها در گروه هاي مورد بررسي است و در  -1 

 نتيجه غالبا مالكها و نشانگرها در اين جدول مشترك هستند تفكيك آنها در گروه ها، در ادامه مي آيد.

ضي مالكها و نشانگرها يكي تلقي شده اند در اين تحقيق فقط مالك ها بررسي شده در گزارش گروه ريا -2

 است.



 

١١٩٠ 

 

 45 16 3 آموختگانعامل دانش 7

 57 17 3 عامل امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي 8

 52 22 3 عامل پژوهش 9

 

، عوامل موردبررسي نه گانه ذكر شده در جدول فوق، در همه گروهها 1بر اساس جدول 

ا و نشانگرهاي كه مورد هموردبررسي قرارگرفته است. براي هر يك از عوامل، تعداد مالك

استفاده قرارگرفته است هم ذكر شده است. اطالعات ذكر شده در جدول فوق، نمايش داده 

 شده اند: 

هاي هاي مورد ارزيابي در گروهبررسي ميزان مطلوبيت هر يك از عوامل و مالك

 آموزشي دانشكده موردمطالعه 

هاي آموزشي دانشكده موردمطالعه ، ابتدا در ادامه با استفاده از نتايج ارزيابي دروني گروه

هاي مورد ارزيابي در هر يك از امتيازها و تحليل نتايج عوامل مورد ارزيابي و در ادامه مالك

 دهيم .عامل ها را موردبررسي قرار مي

 ود: شهاي ارزيابي دروني به صورت زير انجام ميبطور كلي فرايند تحليل درگزارش

درجه اي ليكرت) در تعداد  5ين هر سوال وزن هر گزينه (براي محاسبه ميانگ -1

 شود. دهندگان تقسيم ميهاي آن ضرب و سپس بر تعداد پاسخفراواني

 گردد.براي محاسبه ميانگين هر نشانگر ميانگين تمام سواالت آن نشانگر محاسبه مي -2

 گردد.اسبه ميبراي محاسبه ميانگين هر مالك ميانگين تمام نشانگرهاي آن مالك مح -3

 گردد.هاي آن عامل محاسبه ميبراي محاسبه ميانگين هر عامل ميانگين تمام مالك -4

براي محاسبه ميانگين عاملها (ميزان مطلوبيت كل عوامل) ميانگين تمام عامل ها  -5

 گردد.محاسبه مي

 تحليل كيفيت گروه آموزشي فيزيك –الف 
 آموزشي فيزيك ررسي گروهنتيجه كلي ارزيابي عوامل موردب  2جدول 



 

١١٩١ 

 

 سطح مطلوبيت ميانگين عامل عوامل رديف

 نسبتاً مطلوب 3,32 عامل رسالت ها و اهداف 1

 نسبتاً مطلوب 2,56 عامل ساختار سازماني و مديريت 2

 نا مطلوب 2,38 عامل هيات علمي 3

 نسبتاً مطلوب 2,92 عامل دانشجويان 4

 نسبتاً مطلوب 2. 89 عامل فرايند تدريس و يادگيري 5

 نا مطلوب 2,46 هاي درسيهاي آموزشي و برنامهعامل دوره 6

 نا مطلوب 1,44 آموختگانعامل دانش 7

 نسبتاً مطلوب 3,04 عامل امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي 8

 نا مطلوب 2,16 عامل پژوهش 9

 نسبتاً مطلوب 2,51 مجموع

 4مالك در وضعيت نسبتاً مطلوب و  5ن عامل، با عنايت به اطالعات جدول فوق، در اي

مالك در وضعيت نا مطلوب قرار دارد. ميانگين وضعيت كلي هم نسبتاًمطلوب است. اطالعات 

 ذكر شده در جدول فوق، نمايش داده شده اند:

 

 آموزشي زيست شناسي تحليل كيفيت گروه -ب
 زيست شناسي آموزشي نتيجه كلي ارزيابي عوامل موردبررسي گروه  3جدول 

 سطح مطلوبيت ميانگين عامل عوامل رديف

 مطلوب 3,983,9 عامل رسالت ها و اهداف 1

 مطلوب 3,53,5 عامل ساختار سازماني و مديريت 2

 مطلوب 3,93,9 عامل هيات علمي 3

 نسبتاً مطلوب 2,92,9 عامل دانشجويان 4

 مطلوب 3,683,6 عامل فرايند تدريس و يادگيري 5

 مطلوب 3,533,5 هاي درسيبرنامه هاي آموزشي وعامل دوره 6



 

١١٩٢ 

 

 نسبتاً مطلوب 2,632,6 آموختگانعامل دانش 7

 نسبتاً مطلوب 2,752,7 عامل امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي 8

 نسبتاً مطلوب 3,23,2 عامل پژوهش 9

 نسبتاً مطلوب 3,2 مجموع

 مالك 4مالك در وضعيت مطلوب،  5با عنايت به اطالعات جدول فوق، در اين عامل، 

در وضعيت نسبتاً مطلوب قرار دارد. ميانگين وضعيت كلي هم نسبتًامطلوب است. اطالعات 

 ذكر شده در جدول فوق، نمايش داده شده اند:

 آموزشي رياضي تحليل كيفيت گروه -ج
 آموزشي رياضي نتيجه كلي ارزيابي عوامل موردبررسي گروه  4جدول 

 سطح مطلوبيت ميانگين عامل عوامل رديف

 نا مطلوب 2,172,1 امل رسالت ها و اهدافع 1

 نسبتاً مطلوب 2,82,8 عامل ساختار سازماني و مديريت 2

 نسبتاً مطلوب 2,962,9 عامل هيات علمي 3

 نسبتاً مطلوب 2,72,7 عامل دانشجويان 4

 نسبتاً مطلوب 2,952,9 عامل فرايند تدريس و يادگيري 5

 لوبنا مط 2,492,4 هاي درسيهاي آموزشي و برنامهعامل دوره 6

 نسبتاً مطلوب 2,752,7 آموختگانعامل دانش 7

 نسبتاً مطلوب 2,822,8 عامل امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي 8

 نامطلوب 2,152,1 عامل پژوهش 9

 نسبتاً مطلوب 2,64 مجموع

 3مالك در وضعيت نسبتاً مطلوب و  6با عنايت به اطالعات جدول فوق، در اين عامل، 

قرار دارد. ميانگين وضعيت كلي هم نسبتاًمطلوب است. اطالعات مالك در وضعيت نا مطلوب 

 ذكر شده در جدول فوق، نمايش داده شده اند:



 

١١٩٣ 

 

همانطور كه اشاره شد براي هر يك از عوامل، مالكهايي توسط گروهها براي ارزيابي 

سطح كيفيت فعاليت هاي گروه انتخاب و بر اساس آن شاخص ها و سواالت مناسب انتخاب 

 شد.

 

 آموزشي  ايسه كيفيت گروههايمق

ها ذكر و نمره ارزيابي هاي موردبررسي به تفكيك مالكدر ادامه براي هر يك از گروه 

ها هم ذكر مي گردد الزم به ذكر است كه در گزارش گروه رياضي مالكها و نشانگرها يكي آن

س نبوده است ها در دسترتلقي شده اند و در گزارش موجود از اين گروه نيز نمرات مالك

هاي آموزشي فيزيك و زيست شناسي موردبررسي قرار لذا در ادامه فقط اطالعات گروه

 خواهد گرفت:
 هاي آموزشي فيزيك و زيست شناسيدر گروه عامل رسالت ها و اهدافهاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك  5جدول 

 عامل رسالت ها و اهدافهاي مالك رديف
 ميانگين عامل

 زيست فيزيك

 4,62 3 وجود اهداف تدوين شده در گروه آموزشي 1

 3,58 - جامعيت و صراحت اهداف تدوين شده در گروه آموزشي 2

 4,01 4 اعضاي گروه در تدوين و تصريح اهداف مشاركتدخالت و  3

4 
استقالل گروه در تدوين و تحليل اهداف(آموزشي، پژوهشي و خدمات 

 تخصصي)
2,98 3,4 

5 
هاي انجام شده و در حال انجام براي آگاهي از تحقق رسيميزان بر

 اهداف
- 4,29 

 3,98 3,22 مجموع

در گروه زيست شناسي  با عنايت به اطالعات جدول فوق، در عامل رسالت ها و اهداف

مالك موردبررسي قرارگرفته است. با عنايت به سطح مطلوبيت  3مالك و در گروه فيزيك  5

اين عامل در گروه زيست شناسي در سطح مطلوب و در گروه  مشخص شده، ميانگين كل



 

١١٩۴ 

 

فيزيك در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد. اطالعات ذكر شده در جدول فوق،   نمايش داده 

 شده اند:
هاي آموزشي فيزيك و زيست در گروه عامل ساختار سازماني و مديريتهاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك  6جدول 

 شناسي

 رديف
هاي عامل ساختار سازماني و مالك

 مديريت
 زيست فيزيك

1 
برنامه هاي توسعه گروه و اعضا 

 هيات علمي گروه
2,52 3,21 

2 
طرح مشخص برنامه ريزي و 

 هاي گروهارزيابي از فعاليت
1 4 

3 
تناسب نيروي انساني و امكانات 

 هاي مدون گروهگروه با برنامه
2,89 2 

 4,16 1,85 هاي گروهبودجه و هزينه 4

5 
مشاركت اعضاي گروه در برنامه 

 ريزي فعاليتهاي گروه
5 4,16 

6 
هاي برون گروهي گروه و فعاليت

 گروهاعضا هيات علمي
1,99 3,33 

7 
هاي داخلي گروه و اجراي ايين نامه

 آن
1 3,83 

8 
ميزان هماهنگي و ارتباط برنامه 

 ريزيهاي گروه، دانشكده و دانشگاه
2,5 3 

9 
ي ريزقالل گروه در برنامهميزان است

 هاها و سازماندهي فعاليت
2,83 3 

10 
برنامه تشكيل جلسات گروه و 

 حضور اعضا در آن
2,33 5 



 

١١٩۵ 

 

 رديف
هاي عامل ساختار سازماني و مالك

 مديريت
 زيست فيزيك

 3,36 2,39 مجموع

ساختار سازماني و مديريت در هر دو گروه عامل با عنايت به اطالعات جدول فوق، در 

با عنايت به سطح مطلوبيت  مالك موردبررسي قرارگرفته است. 10زيست شناسي و فيزيك 

مشخص شده، ميانگين كل اين عامل در در هر دو گروه زيست شناسي و فيزيك در سطح 

نسبتاً مطلوب قرار دارد. اطالعات ذكر شده در جدول فوق، در نمودار زير نمايش داده شده 

 اند:
هاي آموزشي فيزيك و در ارزيابي گروه عامل ساختار سازماني و مديريتهاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك  1نمودار 

 زيست شناسي

 
هاي آموزشي فيزيك و زيست در ارزيابي در گروهعامل هيات علميهاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك   7جدول 

 شناسي



 

١١٩۶ 

 

 زيست فيزيك عامل هيات علميهاي مالك رديف

 0 2,44 تركيب و توزيع اعضا هيات علمي 1

 4,06 2,5 هاو ثبت آنهيات علمي  فعاليتهاي آموزشي اعضا 2

3 
ميزان اختيارات و محدوديتهاي اعضا هيات علمي در 

 گيريهاي گروهتصميم
3 4 

4 
از تسهيالت و خدمات اعطايي به ميزان رضايت اعضا هيات علمي

 هاآن
3 3,3 

5 
هاي جديد گروه با يافتهميزان آشنايي اعضا هيات علمي

 رشته تخصصيعلمي
3,08 4,15 

6 
در گروه به منظور مشاوره با ميزان حضور اعضا هيات علمي

 دانشجويان
3,51 4 

 4,3 3,33 برخورد اعضا هيات علمي گروه با همكاران و دانشجويان 7

 3,91 0 چگونگي تبادل تجربه ميان اعضا هيات علمي گروه 10

11 
از انتظارات و نيازهاي دانشجويان و آگاهي اعضاي هيأت علمي

 آن توجه به
1 0 

12 
هاي ريزي فعاليتدر برنامهميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي

 گروه
1 0 

 3,5 1 ميزان رضايت اعضا هيات علمي از گروه و فعاليتهاي آن 13

 3,90 2,38 مجموع

مالك و  8در گروه زيست شناسي  هيات علميبا عنايت به اطالعات جدول فوق، در 

قرارگرفته است. با عنايت به سطح مطلوبيت مشخص  مالك موردبررسي 10در گروه فيزيك 

شده، ميانگين كل اين عامل در گروه زيست شناسي در سطح مطلوب و در گروه فيزيك در 

سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد. اطالعات ذكر شده در جدول فوق، در نمودار زير نمايش داده 

 شده اند:



 

١١٩٧ 

 

هاي آموزشي فيزيك و زيست در ارزيابي در گروهمل هيات علميعاهاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك  2نمودار 

 شناسي

 

هاي آموزشي فيزيك و زيست در ارزيابي در گروه عامل دانشجويانهاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك  8جدول 

 شناسي

 زيست فيزيك عامل دانشجويانهاي مالك رديف

 3,2 - تركيب و توزيع دانشجويان 1

 3,65 4,33 انشجوياننحوه پذيرش د 2

 2,69 3,63 پيشرفت تحصيلي دانشجويان گروه 3

 2,88 2,37 رابطه دانشجويان گروه با اعضا هيات علمي گروه 4

 2,72 2,47 هاي گروهنظر دانشجويان گروه درباره برنامه ها و فعاليت 5

 3,13 2,48 هاي گروهريزي فعاليتنقش دانشجويان گروه در برنامه 6

 2,26 2 دانشجويان از اهداف گروه آگاهي 7



 

١١٩٨ 

 

 زيست فيزيك عامل دانشجويانهاي مالك رديف

 2,84 4,16 آگاهي دانشجويان گروه از حقوق و وظايف خود 8

 3,08 1,9 خدمات و تسهيالت اعطايي به دانشجويان 9

 2,64 3 تناسب دانشجويان با منابع گروه 10

 2,90 2,92 مجموع

مالك و  10در گروه زيست شناسي  هيات علميبا عنايت به اطالعات جدول فوق، در 

مالك موردبررسي قرارگرفته است. با عنايت به سطح مطلوبيت مشخص  9در گروه فيزيك 

شده، ميانگين كل اين عامل در گروه زيست شناسي و فيزيك در سطح نسبتاً مطلوب قرار 

 دارد. اطالعات ذكر شده در جدول فوق، در نمودار زير نمايش داده شده اند:
هاي آموزشي فيزيك و زيست در ارزيابي در گروه عامل دانشجوياني مورد ارزيابي هانتيجه كلي مالك 3نمودار 

 شناسي

 



 

١١٩٩ 

 

 

 

 

در  عامل روشهاي تدريس و يادگيريهاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك  9جدول 

 هاي آموزشي فيزيك و زيست شناسيارزيابي در گروه

 زيست فيزيك هاي روشهاي تدريس و يادگيريمالك رديف

 3,85 1 هاي تدريس مورد استفاده اعضا هيات علمي در گروهروش 1

 3,84 4,25 از تكنولوژي آموزشي و تدريسميزان استفاده اعضا هيات علمي 2

 3,23 1,98 هاي دانشجويانارزيابي از آموخته 3

 3,71 3,5 هاي دانشجويانوجود برنامه اي جبراني و پيشنياز براي توسعه آموخته 4

 3,77 1 ايج ارزشيابيهاي پيشرفت تحصيلي به دانشجويانبازخورد نت 5

 3,67 2,34 مجموع

در گروه زيست  روشهاي تدريس و يادگيريبا عنايت به اطالعات جدول فوق، در 

مالك موردبررسي قرارگرفته است. با عنايت به  5مالك و در گروه فيزيك هم  5شناسي 

 ر گروه زيست شناسي در سطح نسبتاً سطح مطلوبيت مشخص شده، ميانگين كل اين عامل د

مطلوب و در گروه فيزيك در سطح مطلوب قرار دارد. اطالعات ذكر شده در جدول فوق، در 

 نمودار زير نمايش داده شده اند:
هاي آموزشي در ارزيابي در گروه عامل روشهاي تدريس و يادگيريهاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك  4نمودار 

 اسيفيزيك و زيست شن



 

١٢٠٠ 

 

 

هاي در ارزيابي در گروه هاي درسيهاي آموزشي و برنامهعامل دورههاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك  10جدول 

 آموزشي فيزيك و زيست شناسي

 زيست فيزيك هاي درسيهاي آموزشي و برنامههاي دورهمالك رديف

 4,05 2 هاي گروهها و برنامهارزيابي از دوره 1

 2 2 ر در گروه و سطوح آموزشي گروههاي دايرشته 2

3 
نظرات اعضا گروه (مدير،اعضا هيات علمي،دانشجويان) درباره 

 هاي درسي گروههاي آموزشي و برنامهكيفيت دوره
2 0 

 4 4 هاي گروهميزان انطباق دروس با اهداف و رسالت 4

 3,5 3,56 هاي گروه با امكانات و منابعانطباق دوره 5

 3,76 3,68 ريزي درسيها با اصول برنامهگروه ازنظر انطباق آن تركيب دروس 6

 4 1,5 هاي درسي گروههاي فوق برنامه در راستاي برنامهفعاليت 7

 4 1 ارزيابي از محتواي دروس 8



 

١٢٠١ 

 

 زيست فيزيك هاي درسيهاي آموزشي و برنامههاي دورهمالك رديف

 3,61 2,46 مجموع

در گروه زيست  روشهاي تدريس و يادگيريبا عنايت به اطالعات جدول فوق، در 

مالك موردبررسي قرارگرفته است. با عنايت به سطح  8گروه فيزيك  مالك و در 7شناسي 

مطلوبيت مشخص شده، ميانگين كل اين عامل در گروه زيست شناسي در سطح مطلوب و 

در گروه فيزيك در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد. اطالعات ذكر شده در جدول فوق، در 

 نمودار زير نمايش داده شده اند:
هاي در ارزيابي در گروه هاي درسيهاي آموزشي و برنامهعامل دورههاي مورد ارزيابي كلي مالكنتيجه   5نمودار 

 آموزشي فيزيك و زيست شناسي
 

 

هاي آموزشي فيزيك و زيست در ارزيابي در گروه آموختگانعامل دانشهاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك  11جدول 

 شناسي

 زيست فيزيك انآموختگهاي عامل دانشمالك رديف

 3,29 0 آموختگانتوانايي شناختي، نگرشي و مهارتي دانش 1



 

١٢٠٢ 

 

2 
نظرات گيرندگان خدمت و سازمانهاي ذينفع درباره توانايي هاي 

 آموختگاندانش
1 3,27 

 3,21 1,2 آموختگان با گروه بعد از فراغت از تحصيلارتباط دانش 3

 2,53 1 شي و درسي گروههاي آموزآموختگان درباره برنامهنظر دانش 4

 1,72 1 آموختگان گروهسرنوشت شغلي دانش 5

 1,57 0 آموختگان پس از فراغت از تحصيلآثار و تاليفات دانش 6

 2,87 3 آموختگان گروهادامه تحصيل دانش 7

 2,63 1,44 مجموع

 7آموختگان در گروه زيست شناسي دانشعامل با عنايت به اطالعات جدول فوق، در 

مالك موردبررسي قرارگرفته است. با عنايت به سطح مطلوبيت  5الك و در گروه فيزيك م

مشخص شده، ميانگين كل اين عامل در گروه زيست شناسي در سطح نسبتاً مطلوب و در 

گروه فيزيك در سطح نامطلوب قرار دارد. اطالعات ذكر شده در جدول فوق، در نمودار زير 

 نمايش داده شده اند:
 

 

 

 

 

 

 

هاي آموزشي فيزيك و زيست در ارزيابي گروه آموختگانعامل دانشهاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك 6نمودار 

 شناسي



 

١٢٠٣ 

 

 

 

هاي در ارزيابي در گروه عامل امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشيهاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك  11جدول 

 آموزشي فيزيك و زيست شناسي

 زيست فيزيك انات و تجهيزات آموزشي و پژوهشيامكهاي مالك رديف

 3,2 3,5 فضاهاي آموزشي و اداري گروه 1

 1,53 3,33 سيستم اطالع رساني مورد استفاده گروهكتابخانه و  2

 2,16 3,5 امكانات و خدمات رايانه اي گروه 3

 3,51 2,91 وسايل آموزشي و كمك آموزشي گروه 4

 2,92 3,42 وه و امكانات موجود در آنكارگاهها و آزمايشگاههاي گر 5

 3,22 1,6 امكانات و تجهيزات پژوهشي گروه 6



 

١٢٠۴ 

 

 2,75 3,04 مجموع

 6آموختگان در گروه زيست شناسي دانشعامل با عنايت به اطالعات جدول فوق، در 

مالك موردبررسي قرارگرفته است. با عنايت به سطح مطلوبيت  6مالك و در گروه فيزيك هم 

، ميانگين كل اين عامل در گروه زيست شناسي و فيزيك در سطح نسبتاً مطلوب مشخص شده

 قرار دارد. اطالعات ذكر شده در جدول فوق، در نمودار زير نمايش داده شده اند:
 

هاي در ارزيابي گروه عامل امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشيهاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك 7نمودار

 و زيستآموزشي فيزيك 

 

 هاي آموزشي فيزيك و زيست شناسيدر ارزيابي در گروه عامل پژوهشهاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك  12جدول 

 زيست فيزيك پژوهشهاي عامل مالك رديف

 3,65 2,5 تدوين برنامه هاي پژوهشي گروه و برنامه ريزي گروه براي پژوهش 1

 2,96 2,87 و دانشجويان هيات علمي آثار و فعاليتهاي علمي و پژوهشي اعضاي 2



 

١٢٠۵ 

 

 0 4 كيفيت پايان نامه تحصيالت تكميلي 3

 3 2,16 منابع مالي و بودجه گروه در خصوص پژوهش پژوهش 4

 4,12 1 هاي پژوهشي گروهقرارداد 5

 2,2 1 هاي مطالعاتي اعضا هيات علميفرصت 6

 3,55 1,5 مراكز پژوهشي تحت نظر و مورد استفاده گروه 7

 2,5 2,25 هم انديشيها(سمينارها، همايشهاي) برگزارش شده توسط گروهها 8

 3,14 2,16 مجموع

مالك و  7در گروه زيست شناسي  عامل پژوهشبا عنايت به اطالعات جدول فوق، در 

مالك موردبررسي قرارگرفته است. با عنايت به سطح مطلوبيت مشخص  7در گروه فيزيك هم 

امل در گروه زيست شناسي در سطح نسبتاً مطلوب و در گروه فيزيك شده، ميانگين كل اين ع

در سطح نامطلوب قرار دارد. اطالعات ذكر شده در جدول فوق، در نمودار زير نمايش داده 

 شده اند:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يسهاي آموزشي فيزيك و زيست شنادر ارزيابي در گروه عامل پژوهشهاي مورد ارزيابي نتيجه كلي مالك  7نمودار 



 

١٢٠۶ 

 

 
 نتيجه كلي ارزيابي عوامل موردبررسي گروهاي آموزشي دانشكده علوم پايه  13جدول 

 ميانگين عامل  

 مجموع رياضي زيست فيزيك عوامل رديف

 3,153,1 2,172,1 3,983,9 3,32 عامل رسالت ها و اهداف 1

 2,952,9 2,82,8 3,53,5 2,56 عامل ساختار سازماني و مديريت 2

 3,083,0 2,962,9 3,93,9 2,38 عامل هيات علمي 3

 2,842,8 2,72,7 2,92,9 2,92 عامل دانشجويان 4

 3,173,1 2,952,9 3,683,6 2. 89 عامل فرايند تدريس و يادگيري 5

 2,822,8 2,492,4 3,533,5 2,46 هاي درسيهاي آموزشي و برنامهعامل دوره 6

 2,272,2 2,752,7 2,632,6 1,44 آموختگانعامل دانش 7

 2,862,8 2,822,8 2,752,7 3,04 عامل امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي 8

 2,502,5 2,152,1 3,23,2 2,16 عامل پژوهش 9

 2,84 2,64 3,34 2,51 مجموع



 

١٢٠٧ 

 

با عنايت به اطالعات جدول فوق، و با توجه به ارزيابي كلي عامل ها، ميانگين كلي گروه 

شده است. در تحليل تك تك عوامل، به دست آمده كه در سطح نسبتاً مطلوب ارزيابي 2,84

) است. و عامل 3,17اي باالترين ميانگين(عامل فرايند تدريس و يادگيري دار

 ) داراي كمترين ميانگين است.2,27آموختگان(دانش

) است. 3,32در گروه آموزشي فيزيك عامل رسالت ها و اهداف داراي باالترين ميانگين( 

 ) داراي كمترين ميانگين است.1,44آموختگان( و عامل دانش

 3,98و اهداف داراي باالترين ميانگين(در گروه آموزشي زيست شناسي عامل رسالت ها 

 ) داراي كمترين ميانگين است.2,63آموختگان ( ) است. و عامل دانش

) است. و  2,96در گروه آموزشي رياضي عامل هيات علمي داراي باالترين ميانگين( 

) داراي كمترين ميانگين است. اطالعات ذكر شده در جدول فوق به 2,15عامل پژوهش(

 هاي آموزش و نيز بصورت كلي در نمودارهاي زير نمايش داده شده اند:تفكيك گروه
 نتيجه كلي ارزيابي عوامل موردبررسي گروه آموزشي فيزيك  8نمودار 
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 زيست شناسينتيجه كلي ارزيابي عوامل موردبررسي گروه آموزشي   9نمودار 

 
 رياضيي نتيجه كلي ارزيابي عوامل موردبررسي گروه آموزش  10نمودار 
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 هاي آموزشي دانشكده علوم پايهنتيجه كلي ارزيابي عوامل موردبررسي گروه  11نمودار 

 
 نتيجه كلي سطح مطلوبيت عوامل موردبررسي گروهاي آموزشي دانشكده علوم پايه  14جدول 

 عوامل رديف
 ميانگين عامل

 مجموع رياضي زيست فيزيك

 نسبتاً مطلوب نا مطلوب مطلوب تاً مطلوبنسب عامل رسالت ها و اهداف 1

 نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب نسبتاً مطلوب عامل ساختار سازماني و مديريت 2

 نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب نا مطلوب عامل هيات علمي 3

 نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب عامل دانشجويان 4

 نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب نسبتاً مطلوب ند تدريس و يادگيريعامل فراي 5

 نسبتاً مطلوب نا مطلوب مطلوب نا مطلوب هاي درسيهاي آموزشي و برنامهعامل دوره 6

 نامطلوب نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب نا مطلوب آموختگانعامل دانش 7

 نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب نسبتاً عامل امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي 8

 نسبتاً مطلوب نامطلوب نسبتاً مطلوب نا مطلوب عامل پژوهش 9

 نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب مجموع



 

١٢١٠ 

 

عنايت به اطالعات جدول فوق، و با توجه به ارزيابي كلي عامل ها و ميانگين به دست با 

هاي نيز ميعار مطلوبيت ذكر شده در فصل سوم و شروع اين مبحث، و بي عاملآمده از ارزيا

 توان ارائه داد:بندي زير را ميبراي سطح مطلوبيت جمع

آموختگان در سطح نامطلوب عامل موردبررسي در اين سه گروه تنها عامل دانش 9در بين 

 هاي دارد.نسبي عامل عامل ديگر نتايج حاكي از مطلوبيت 8شده است ولي براي ارزيابي

هاي آموختگان، هيات علمي، پژوهش و دورههاي؛ دانشدر گروه آموزشي فيزيك عامل

شده است و ديگر عوامل در سطح هاي درسي در سطح نا مطلوب ارزيابيآموزشي و برنامه

 شده است.مطلوبيت نسبي ارزيابي

ا مطلوب ارزيابي نشده در گروه آموزشي زيست شناسي هيچ كدام از عامل ها در سطح ن

عامل رسالت ها و اهداف، ساختار سازماني و مديريت، هيات علمي،  5است بعالوه اينكه 

هاي درسي در سطح مطلوب هاي آموزشي و برنامهفرايند تدريس و يادگيري و دوره

 شده است.ارزيابي

هاي آموزشي و هاي ؛ رسالت ها و اهداف، دورهدر گروه آموزشي رياضي عامل

 شده است.هاي درسي و پژوهش در سطح نا مطلوب ارزيابيبرنامه

 بنديجمع

با عنايت به نتايج مورد اشاره و با توجه به ارزيابي كلي عامل ها و ميانگين به دست آمده 

ها و نيز تجميع ها در سه گروه موردبررسي، ضعيت كلي همه گروهاز ارزيابي عامل ها و مالك

عامل موردبررسي در اين سه گروه تنها عامل  9ي است. در بين كلي در سطح مطلوبيت نسب

عامل ديگر نتايج حاكي از  8شده است ولي براي آموختگان در سطح نامطلوب ارزيابيدانش

 هاي دارد.مطلوبيت نسبي عامل

 نتايج بصورت تفكيكي براي هر يك از گروهها هم به شرح زير است:
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هاي آموختگان، هيات علمي، پژوهش و دورهنشهاي؛ داعامل فيزيكدر گروه آموزشي 

شده است و ديگر عوامل در سطح هاي درسي در سطح نا مطلوب ارزيابيآموزشي و برنامه

 شده است.مطلوبيت نسبي ارزيابي

هيچ كدام از عامل ها در سطح نا مطلوب ارزيابي نشده  زيست شناسيدر گروه آموزشي 

و اهداف، ساختار سازماني و مديريت، هيات علمي، عامل رسالت ها  5است بعالوه اينكه 

هاي درسي در سطح مطلوب هاي آموزشي و برنامهفرايند تدريس و يادگيري و دوره

 شده است.ارزيابي

هاي آموزشي و هاي ؛ رسالت ها و اهداف، دورهعامل رياضيدر گروه آموزشي 

 .شده استهاي درسي و پژوهش در سطح نامطلوب ارزيابيبرنامه

با عنايت به روال تدوين و انجام و اجراي طرح ارزيابي دروني، براي حركت از وضع  

موجود در هر يك از موارد موردبررسي و بهبود بخشي و تغيير براي حصول به وضعيت 

مطلوب و مورد نظر، براي هر يك از موارد موردبررسي در سطوح تصميم گيري مختلف از 

شود؛ در ادامه اين پيشنهادات موردبررسي به داتي ارائه ميگروه تا سطح وزارتخانه پيشنها

 بندي شده و در ادامه مي آيد:ها در قالب موارد زير جمععلت حجم زياد آن

ارائه پيشنهادات در چهارچوبي كاربردي و عملياتي براي كاربست بهينه پيشنهادات 

 هاي ارزيابي دروني دانشكده علوم پايهارائه شده در گزارش

عنوان يكي از بخش هاي اصلي گزارش ارزيابي دروني؛ در ين و ارائه پيشنهادات بهتدو

سطوح گروه ، دانشكده ، دانشگاه و وزارتخانه تفكيك و ارائه مي گردد اين نحوه ارائه هر 

ها چند براي مشخص شدن متولي اجراي هر يك از پيشنهادات جهت اجرايي نمودن آن

كه تجميع پيشنهادات مختلف در موضوعات مختلف مالي، مناسب است اما به نظر مي رسد 

عنوان مشكلي در راستاي اجرايي شدن و به اداري، هماهنگي، اطالع رساني، نظارت و... به

مرحله عمل رسيدن اين پيشنهادات است به نحوي كه باوجوداين كه اجراي برخي از اين 

س از ها پباشد، تحقق آنتبه ميپيشنهادات، تنها نيازمند يك هماهنگي يا پي گيري و مكا
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گذشت سالها هنوز صورت نگرفته است ؛ يكي از داليل آن بخاطر اين است كه متوليان آن 

كنند اجراي اين پيشنهادات مستلزم  حمايت و به خاطر پيش ذهنيت شكل گرفته، فكر مي

رتي صوتوانمندي مالي يا تغييرات ساختاري است كه هنوز شرايط آن محقق نشده است در 

كه اگر اين پيشنهادات ازنظر محتوايي و مفهومي در كنار تفكيك در سطوح گروه ، دانشكده 

وان انتظار ت، دانشگاه و وزارتخانه، به شكل محتوايي آن مورد تحليل و تفكيك قرار گيرند مي

، فراواني  12و نمودار  15داشت خيلي از اين پيشنهادات قابليت اجرايي دارند در جدول 

 هاي آموزشي مقوله بندي شده است،نهادات ارائه شده توسط گروهپيش
 هاي آموزشي علوم پايهمقوله بندي پيشنهادات ارائه شده توسط گروه 15جدول 

 مقوالت فراواني

 برگزاري جلسات 5

 تدوين و تصويب 44

 اطالع رساني و برقراري ارتباط 19

 همكاري ، هماهنگي و جلب مشاركت و حمايت 58

 تقدير و ارزش گذاري 15

 سنجش و نظارت 22

 بهره گيري و استفاده 13

 قوانين و مقررات اداري 11

 تسهيالت( مالي ، رفاهي، كالبدي و..) 45

 زمينه و فرهنگ سازي 4

 پي گيري 27

 رضايت سنجي 8

 راه اندازي و تاسيس تجهيز 12

 بررسي، تدون و ارائه برنامه و گزارش 37

 هاي آموزشي علوم پايهله بندي پيشنهادات ارائه شده توسط گروهمقو 12نمودار 
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