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پيشگفتار
هاي دانشگاهي به طـور اخـص سـه         براي نظام آموزش عالي به طور اعم و نظام        

توليد دانش، نشر و تسـهيل كـاربرد آن؛         )الف:گيردكاركرد اصلي مورد نظر قرار مي     

در راستاي كاركردهاي ياد    . عرضه خدمات تخصصي  ) تربيت نيروي انساني وج   ) ب

ود كه عملكردشان پاسخگوي نيازهاي جامعه باشـد و         رها انتظار مي  شده از دانشگاه  

عالوه بر آن در چند دهه اخير       . نقش قابل توجهي در توسعه پايدار كشور ايفا نمايند        

ها و پذيرش با افزايش تعداد داوطلبان از اقشار مختلف جامعه براي ورود به دانشگاه

اين امر هر چنـد     . ته است تأثير قرار گرف  ها تحت نسبتا بيشتري از آنان، كيفيت فعاليت     

ها را افزايش داده،اما منابع محدود مـالي همگـام بـا آن افـزايش               هاي دانشگاه هزينه

.نداشته است

هاي مختلفي از قبيـل جهـاني       ها با چالش   از طرف ديگر در دوران حاضر،دانشگاه     

در اين شرايط چنانچـه    . اندشدن و توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات روبرو شده        

هاي خود بپردازند، الزم است     ها بخواهند به طور مطلوب به ايفاي مأموريت       دانشگاه

را نسبت به اين    ...) جامعه ،دولت، هيات علمي،دانشجويان و      (اطمينان ذينفعان خود    

هاي دانشگاهي از كيفيت الزم برخوردار است، جلب كننـد و از        موضوع كه كوشش  

از آنجا كه ارزيـابي از جملـه        . استفاده نمايند سازوكارهاي الزم براي بهبود كيفيت      
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ها بايد خود را مورد ارزيابي قرار داده و         باشد،دانشگاهسازوكارهاي بهبود كيفيت مي   

. شرايط ارتقاء مستمر كيفيت خود را فراهم آورند

هايي را هاي آموزش عالي جهان كوشش   بنابراين در دو دهه گذشته، اغلب نظام

يفيت آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصي در و بهبود كدر حوزه ارزيابي 

كشورهايي كه داراي تجربه . انداي به عمل آوردهسطوح دانشگاهي، ملي و منطقه

باشند، ارزيابي دروني را به عنوان رويكردي زيربنايي جهت موفق در اين زمينه مي

 اين كشورها عالوه بر آن از يك دهه قبل در.انداشاعه فرهنگ كيفيت بكار برده

.ساختارسازي براي ارزيابي و ارتقاي كيفيت آموزش عالي انجام گرديده است

   در تحقق هدف يادشده، از هر دانشگاه و به طور كلي از نظام آموزش عالي انتظار 

هاي آموزشي را مي رود كه ساختار سازماني الزم براي تقويت ارزيابي دروني گروه

زشي بتوانند به مقايسه وضعيت موجود و مطلوب خود فراهم آورد تا گروه هاي آمو

به عبارت . پرداخته و به طور مستمر به ارتقاء كيفيت فعاليت هاي خود بپردازند

ها، ها، ضعفديگر فرايند ارزيابي دروني در هر گروه آموزشي ضمن شناسايي قوت

 تا با ها و عوامل بازدارنده توسعه گروه،اعضاي هيات علمي را برانگيختهفرصت

دلبستگي به سرنوشت گروه و براساس نتايج ارزيابي دروني، براي بهبود كيفيت 

.هاي گروه آموزشي برنامه ريزي كنندفعاليت

هـاي مربـوط بـه ارزيـابي درونـي از           در نظام آموزش عـالي ايـران نيـز اقـدام          

هاي ده سال گذشـتة كـاربرد ارزيـابي درونـي در            تجربه. آغاز شده است  1375سال

تـوان فرهنـگ    دهد كه با انجام ارزيـابي درونـي مـي         وزش عالي ايران، نشان مي    آم

هـاي زيـر    اين فرهنگ از مؤلفه   . ارزيابي و بهبود كيفيت را در دانشگاه ها اشاعه داد         

نگـري، عملگرايـي،    دلبستگي اعضاء هيأت علمي بـه كيفيت،كـل       : تشكيل مي شود  

و مشـاركت در برنامـه ريـزي        سازي امور   گرايش به پاسخگويي، بازنمايي و شفاف     

خود اعضـاي هيـات علمـي در فراينـد ارزيـابي            از آنجا كه    . براي بهبود كيفيت  

سـهيم مـي شـوند،      دروني مشاركت مي نمايند ودر قضـاوت دربـاره كيفيـت            
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.هاي ياد شده در نظام دانشگاهي تقويت مي شوندمؤلفه

اورزي و منابع    در دانشگاه تهران گروه ترويج و آموزش كشاورزي پرديس كش

 اولين تجربه ارزيابي دروني را كسب نمود و پس از آن اين 1378طبيعي در سال 

طرح در ساير گروه هاي آموزشي دانشگاه تهران از جمله گروه شهرسازي پرديس 

هنرهاي زيبا و گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشكده روانشناسي و علوم 

توجه قرار گرفتن اين رويكرد ارزيابي، مركز ارزيابي با مورد . تربيتي به اجرا درآمد

 تاسيس شد و در راستاي رسالت خود،ارزيابي 1384كيفيت دانشگاه تهران در سال 

 گروه آموزشي دانشگاه تهران را در سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده 122دروني 

.است

م دانشگاهي اولين    به منظور اشاعه فرهنگ ارزيابي دروني در ارتقاء كيفيت نظا

در دانشكده مديريت و دومين همايش در 1384همايش ارزيابي دروني در ديماه 

اينك در . در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي برگزار شد1385ارديبهشت ماه 

7در ادامه سلسله همايش هاي ارزيابي دروني، مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران 

ش ساالنه ارزيابي دروني كيفيت در نظام دانشگاهي را با سومين هماي،1386آبان ماه 

شناسايي راهبردهاي تقويت و توسعه ارزيابي دروني و بيروني براي برنامه ريزي : هدف

اعتبارسنجي در نظام آموزش عالي ارتقاء كيفيت و همچنين ساختارسازي براي ارزيابي و 

.ايران، برگزار نمود

ونين و مديران نظام آموزش عالي كشور، اعضاي محترم اين همايش با حضور روسا، معا

ها روسا ومعاونين آموزشي و پژوهشي دانشكدههاي علمي،فرهنگستان ها و روساي انجمن

هاي آموزشي دانشگاه تهران،كارشناسان ارشد و دست اندركاران ارزشيابي و مديران گروه

ائه  سخنراني ها و مقاالت  در اين همايش ضمن ار.نظام آموزش عالي كشور برگزار شد

منتخب، ميزگردي با حضور مديران و مسئوالن ارزشيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

انديشي و تبادل نظر ميان محققان، صاحب نظران و با هدف همو اساتيد دانشگاهي و 
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دانشگاهي و پيرامون ساختارسازي مناسب براي دست اندركاران ارزيابي در نظام 

رويكردهاي علمي و نظام مند ارزيابي كه متناسب با ماهيت نظام دانشگاهي تقويت 

اميد است .كشور و مبتني بر مشاركت فعال جامعه دانشگاهي باشد،تشكيل شد

برگزاري اين همايش موجبات تعهد و تالش جمعي نهادهاي آموزش عالي مربوطه 

 كيفيت نظام آموزش را در جهت نهادينه شدن فعاليت هاي مستمر ارزيابي و ارتقاء

. عالي كشور فراهم نموده و نقش خود را در اين راستا ايفا كرده باشد

  در پايان الزم مي دانم از رياست محترم وقت دانشگاه حضرت آيت اهللا عميد 

زنجاني و جناب آقاي دكتر فرهاد رهبر رياست محترم دانشگاه كه توجه وافري به 

اين مركز را از نظرات و ته و همواره سعي دارندارزيابي كيفيت نظام دانشگاهي داش

هاي همچنين از اعضاء محترم كميته.هاي خود بهره مند نمايند،تشكر كنمحمايت

تربيتيعلوموروانشناسيدانشكده،هنرهاي زيباپرديسعلمي و اجرايي همايش،

ارت علومدفتر نظارت و ارزيابي وزسازمان سنجش آموزش كشور،دانشگاه تهران،

ريزي آموزش عالي و ساير عزيزاني موسسه پژوهش و برنامه،تحقيقات و فناوري،

.آيدقدرداني بعمل مياند،كه در برگزاري اين همايش همكاري داشته

  يوسف حجازي

 دبير همايش

و رئيس مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران
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:اعضاء كميته علمي همايش
)استاد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران دكتر عباس بازرگان-1

بي آموزشي سازمان سنجشو ارزشياسرپرست مركز مطالعات،تحقيقات  دكتر كوروش پرند-2

 آموزش كشور

 دكتر محسن حبيبي        رئيس پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران -3

  دبير همايش و رئيس مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران دكتر يوسف حجازي    -4

   معاون آموزشي پرديس علوم دانشگاه تهران دكتر فرزانه شميراني    -5

    مديركل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريري       دكتر رضا عام-6

ريزي آموزش عالي عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهش و برنامه دكتر مقصود فراستخواه  -7

: اعضاء كميته اجرايي همايش
 دكتر يوسف حجازي        دبير همايش و رئيس مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران  -1

 دكتر اسفنديار زبردست        معاون پژوهشي پرديس هنرهاي زيبا-2

علمي مركز مطالعات سازمان سنجش آموزش كشور رضا محمدي                 عضو هيات-3

 دكتر محمودرضا مستقيمي   مديرگروه نظارت و ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري-4

سنجش آموزش كشور  سازمانعلمييات غالمرضا يادگارزاده         عضو ه-5

آموزش كشور  سنجش سازمانپژوهشي مركز مطالعات ارشدكارشناساسحاقي           فاخته-6

آموزش كشورزاده                كارشناس پژوهشي مركز مطالعات سازمان سنجش سميه كرم-7
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:وزش عالي ايرانساختارسازي براي ارزيابي كيفيت نظام آم
 از واقعيت تا آرمان

1     عباس بازرگان

چكيده
هاي اصلي نظام هاي آموزش عالي دراغلب كشورهاي جهان يكي از دغدغه

هرچنداياالت متحده .تضمين كيفيت برنامه ها و فرآورده هاي دانشگاهي است

ارتقاي امريكا كوشش هاي مربوط به انديشيدن و ساختار سازي براي ارزيابي و 

يكدهه قبل از آغاز قرن بيستم شروع كرده است، اما ساير كيفيت آموزش عالي را

از اين جمله . كشورها فقط نزديك به دو دهه است كه به اين چالش توجه كرده اند

مي توان به كوشش هاي كشورهاي منطقه اروپا،آسيا،اقيانوسيه و امريكاي جنوبي 

اصل از كشورهاي مختلف، به ويژه كشورهاي با توجه به تجربه هاي ح. اشاره كرد

موفق منطقه آسيا و اقيانوسيه، يكي از مهمترين عوامل موفقيت در تضمين كيفيت 

آموزش عالي ايجاد ساختار سازماني مناسب براي ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش 

بهترين تجربه ساختار سازي براي تضمين كيفيت در آموزش . عالي بوده است

نشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهراناستاد دا. 1
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هاي تضمين كيفيت آموزش شبكه بين المللي موسسه”المللي شاملطح بينعالي،در س

شبكه تضمين كيفيت ”اي اين تجربه شامل همچنين در سطح منطقه. بوده است“ عالي

عالوه بر آن،در سطح . است“ شبكه تضمين كيفيت آسيا و اقيانوسيه”و نيز “ اروپا

ها دانشگاه نيز اين تجربهدر سطح .ملي مي توان به تجربه كشور عمان اشاره كرد

)الف(:توان مالحظه كردها دو نوع ساختار را مياين تجربهدر.گوناگون است

در اين مقاله، ضمن مرور تجربه هاي موجود به مزايا .شبكه اي)ب(سلسله مراتبي،

سپس با . و كمبودهاي هر يك از اين دو نوع ساختار سازماني بحث  شده است

اعي و فرهنگي ايران، يك ساختار سازماني شبكه اي براي توجه به شرايط اجتم

.ارزيابي و ارتقاي كيفيت آموزش عالي ايران  پيشنهاد شده است

: واژه هاي كليدي

.تضمين كيفيت، آموزش عالي، ساختار سازي، شبكه سازي، دانشگاه كار آفرين
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 مقدمه
ها ت كه دانشگاه   تحوالت اقتصادي در جهان در چند دهه گذشته موجب شده اس

). Clark،1998(عالوه بر تأكيد بر آموزش و پژوهش، به كارآفريني نيز توجه كنند

اين امر به ويژه با توجه به پديده جهاني شدن و فناوري اطالعات و ارتباطات تأثير 

در رويكرد دانشگاه . هاي آموزش عالي داشته استقابل توجهي بر كيفيت نظام

. شوند نسبت به نيازهاي فردي و اجتماعي پاسخگو تر ميهاكارآفرين، دانشگاه

عالوه بر آن پرورش خصيصه هاي خالقيت، نوآوري، ريسك پذيري و توليد دانش 

 در آستانه قرن بيست و يكم لذا. و به كار بستن بيشتر مورد توجه قرار گرفته است

جه به كار ها و توهاي آموزش عالي ارتقاي كيفيت كوششدغدغه اصلي اغلب نظام

هرچند ارزيابي و اعتبارسنجي كيفيت دانشگاهي . آفرين بودن محيط دانشگاه است

اي طوالني دارد، اما اين امر در كشورهاي در كشوري مانند اياالت متحده سابقه

اروپائي به دو دهه اخير و در ساير كشورها به كمتر از ده سال 

نظر به افزايش تقاضا براي ). 1382بازرگان،  / Aukduman، et al.،2001(رسدمي

هاي آن و نيز حركت به آموزش عالي و كاهش نسبي بودجه جهت تأمين هزينه

سوي تجاري شدن آموزش عالي در مقياس جهاني، ارزيابي كيفيت آموزش عالي و 

اعتبار سنجي آن بيش از پيش اهميت يافته است، به طوريكه اين امر در دانشگاه 

IAU،2007(ان دغدغه اصلي درآمده استهاي سراسر جهان به عنو

Holson&Thomas,،2003.(

درباره اين كـه ارزيـابي و اعتبارسـنجي نظـام هـاي                با توجه به مراتب يادشده،    

اما سوال اين اسـت كـه       .آموزش عالي ضرورت دارد،هيچگونه ترديدي وجود ندارد      

اختارسـازماني  چه رويكردي بايد براي ارزيابي آموزش عالي اختيار كرد و چـه س         "

."تواند اجراي اين رويكرد را ميسر سازد؟مي
در اين مقاله بر اساس تجربه هاي گذشته در سطح بين المللي و ملي، به رويكـرد       

مناسب ارزيابي و كيفيت آموزش عالي با توجه به ويژگي هاي پيرامون نظام آموزش       

و اعتبارسـنجي   عالي كشور اشاره خواهد شد و سـپس سـاختار مناسـب ارزيـابي               
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.آموزش عالي كشوربه اختصار مورد تحليل واقع خواهد شد

از آرمان تا واقعيت:  تضمين كيفيت آموزش عالي
  با توجه به رويكردهايي مانند كارآفريني در نظام هاي آموزش عـالي و انتظـارات               

جديدي كه از دانشگاه ها بوجود آمده است،نقش دانشگاه ها و ساير مراكز آموزش              

 در فراهم آوردن فرصت هاي يادگيري ،ارتباط نزديكتر با بازار كار و عرضـه            -اليع

اين امر، بـه    . بيش از پيش اهميت يافته است      -آموزش مداوم براي همه اقشار جامعه     

ويژه با تجاري شدن خدمات آموزش  عالي در سطح بـين المللـي و دسـتيابي بـه                   

وجه بيشتربه كيفيـت مراكـز       ،باعث ت  1GATS(موافقت نامه عمومي تجارت خدمات    

از ايـن رو، سـاختار      .آموزش عالي،برنامه و دوره هاي آموزشي آن ها شـده اسـت،           

سازي براي ارزيابي و ارتقاي كيفيت  نظام هاي آموزش عالي كشـورها در  منـاطق           

ايجاد شبكه هـاي    .  مختلف جهان در دهه گذشته بسيار مورد توجه واقع شده است          

بازرگـان،  (  جنوبي ،آسيا و اقيانوسيه نمايانگر اين امر است       كيفيت در اروپا،آمريكاي  

1382 ،1386    .(

   در اين راستا مفاهيم ارزيابي كيفيت، مميزي كيفيـت و اعتبارسـنجي در آمـوزش               

در اينجا ضمن   . عالي مورد بحث و توجه متخصصان و كارشناسان قرار گرفته است          

ريق بكار گرفتن آنهـا را مـورد نظـر          اي به آنها، چگونگي تضمين كيفيت از ط       اشاره

مميزي كيفيت آموزش عالي فرايندي است كـه طـي آن يـك  نظـام                . دهيمقرار مي 

در ايـن   .گيـرد مورد بازنگري قرار مي   ) موسسه آموزش عالي  / دانشگاه(آموزش عالي 

شود كه تا چه اندازه موسسه از ساز و كاري معين براي تضـمين              فرايند مشخص مي  

) . GUNI،2007(ي خود برخوردار است هاكيفيت فعاليت

ها    ارزيابي كيفيت آموزش عالي فرايندي است كه به تعيين، تهيه و گردآوري داده            

1.General Agreement on Trade in Services.
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گيري درباره ميزان تطـابق عناصـر نظـام مـورد           و اطالعات براي قضاوت و تصميم     

رويكردهاي متـداول ارزيـابي آمـوزش       .پردازدمي) يا انتظارات ( ارزيابي با الزامات  

باالخره اعتبارسنجي فرايندي   . ي مشتمل بر دوفرايندارزيابي دروني و بروني است       عال

است براي ارزيابي بروني و تضمين كيفيت نظـام آمـوزش عـالي كـه در آن تائيـد                  

و ) دانشگاه، موسسه، برنامه آموزشي   (صالحيت و موفقيت علمي نظام آموزش عالي        

بازرگـان،  ( گيـرد   اوت قرار مي  تناسب آن براي برآوردن مقاصد مورد نظر مورد قض        

1382.(

هاي آموزش عالي،هدف آن است        در استفاده از ارزيابي و يا اعتبارسنجي در نظام        

:رخ دهدهاهاي زير يا تركيبي از آنكه يكي از حالت

 تضمين كيفيت و دستيابي به حداقلي از استانداردها-

 ارتقاء كيفيت-

 پاسخگوئي و شفافيت-

. دانشجويان در ميان نظام هاي آموزش عالي تسهيل تحرك-

   در صورتي استفاده از ارزيابي و اعتبار سنجي در آموزش عالي  به هدف هاي ياد            

شده تحقق مي بخشد كه ساختار سازماني و فرايند الزم براي اجراي ارزيابي بوجود              

 كيفيـت  و سازوكار مناسب براي پيگيري نتايج ارزيابي در راستاي بهبـود    آمده باشد 

رود اعضاء هيأت علمي بـه عنـوان        در اين فرايند  انتظار مي     . سازماندهي شده باشد  

.عناصر اصلي نظام آموزش پيشگام باشند

   نتايج يك دهه تجربه ارزيابي كيفيت آموزش عالي  نشان مي دهد كه اعضاي 

هيأت علمي كشور ،در صورت مشاركت دادن آنان در فرايند ارتقاي مستمر كيفيت 

گروه آموزشي ، نقش خود رابه عنوان فرد مسئوليت پذير در ارتقاي كيفيت بخوبي 

اما از آنجا كه معموال ساختار سازماني ارزيابي در . احساس كرده و ايفا مي كنند

سطح دانشگاه از انسجام الزم برخوردار نيست، اين احساس مسئوليت از حالت 

.بالقوه به حالت بالفعل در نمي آيد
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هاي اخير براي تشكيل ساختار ارزيابي كيفيـت در نظـام           هايي كه در سال      كوشش

آموزش عالي ايران بعمل آمده است، بيشتر بر تمركز امور سازمان سنجش آمـوزش              

استوار بـوده   ) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري    (كشور و يا دفتر نظارت و ارزيابي        

فيت در نظام آموزش عـالي      اين كوشش ها بر ساختار سازي براي ارزيابي كي        . است

كشور، در مقايسه با كشورهاي ديگر، هنوز به طور اثر بخش بـه ايجـاد يـك نهـاد                   

.كشوري كمك نكرده است

   وانگهي، نتايج اجراي ارزيابي هاي دروني گروه هاي آموزشي چنـدان بازنمـايي             

 بهبـود   لذا براي اين كه بتوان نتايج اجراي ارزيابي دروني را در راستاي           . نشده است 

كيفيت آموزش عالي كشـور مشـاهده كـرد، الزم اسـت كـه سـاختار ارزيـابي و                   

اين امر موجب خواهـد     . اعتبارسنجي در سطح نظام آموزش عالي سازمان داده شود        

شد كه نه تنها مشاركت اعضاي هيأت علمي در انجام امور ارزيابي و بهبود كيفيـت             

طريق ارزيـابي برونـي موجـب ارتقـاي     به فعليت در آيد بلكه با باز نمايي نتايج از         

.مستمر كيفيت  گردد

ساختار مطلوب براي تضمين كيفيت در آموزش عالي ايران
   در اينجا الزم است قبل از ورود به بحث ساختار مطلـوب ،بـه تعريـف تضـمين             

: توان به شرح زيـر تعريـف كـرد        به طور كلي،تضمين كيفيت را مي     .كيفيت بپردازيم 

بـه منظـور    )  آمـوزش عـالي    موسسه يا برنامه  (د و مستمر يك نظام      منبازنگري نظام 

اسـتانداردها يـا   (معيارهاي قابل قبول ) موسسه يا برنامه(اطمينان از اين كه آن نظام      

بـه عبـارت ديگـر در       . باشدرا حفظ كرده و در حال ارتقاء دادن آنها مي         ) انتظارات

كتري ميان برونـدادهاي نظـام      فرايند تضمين كيفيت سعي بر آن است كه رابطه نزدي         

. آموزش عالي با نيازهاي افراد ذي ربط،ذي نفع و نيازهاي جامعه برقرار شود

   براي ايجاد ساختار سازماني جهت تضمين كيفيت آموزش عالي هشـت گـام بـه               
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) :GUNI،2007(شرح زير توصيه شده است 

 بيان رسالت سازمان براي تضمين كيفيت-الف

براي مثـال حـداقل اسـتانداردها و        (هاي راهبردي سازمان  ف مشخص كردن هد   -ب

......) ارتقاء آن ها،

 تصميم گيري درباره ميزان وابستگي سازماني به دولت-ج

 تدوين آئين نامه ها و چگونگي انجام ارزيابي-د

 انتصاب هيات اجرايي سازمان-ه

 توصيف نقش سازمان در فرايند ارزيابي دروني و بروني-و

يت نيروي انساني مورد نياز،ايجاد شبكه اي از ارزيابان و فراهم آوردن سـاير               ترب -ز

منابع انساني و كالبدي

. تدوين چارچوب اجراي ارزيابي و اعتبارسنجي بوسيله سازمان-ح

دهد كه ميزان وابستگي سازماني نهاد ارزيابي و اعتبـار      هاي جهاني نشان مي    تجربه

به طوري كه اين وابستگي را .تلف گونا گون استسنجي به دولت در كشور هاي مخ

يك انتهاي اين طيف عدم وابستگي و انتهاي ديگر آن          . توان بر يك طيف قرارداد    مي

در عمـل  . كامل سازمان ارزيابي و اعتبار سنجي را به دولت نشان مي دهدوابستگي

:Sanyal&Martin،2007)(يكي از چهار حالت زير رخ مي دهد

براي مثال در كشور مالزي نهاد ارزيابي آموزش عـالي          ( ل به دولت  وابستگي كام ) 1

، )وابسته به يك وزارتخانه است

 در 1NAACبراي مثال، (وابسته به دولت، اما اداره امور آن مستقل از دولت است ) 2

.،)هندوستان

بـراي مثـال شـبكه      ( ايجاد شده به وسيله دولت ،امايك نهاد سازماني عير دولتـي           3

،)كيفيت عمانارزيابي 

National  Assessment  and Accreditation Council            .1
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بـراي مثـال    ( غير انتفاعي  -كامال مستقل از دولت به صورت يك نهاد غير دولتي         ) 4

 در 1AUQAايـاالت متحـده امريكـا و نيـز     نهادهاي ارزيـابي و اعتبـار سـنجي در       

).استراليا

تناسب هر يك از اين وابستگي هاي ياد شـده بـا شـرايط اقتصـادي، اجتمـاعي و                   

.فرهنگي كشورها رابطه دارد

اي مانند شبكه اروپائي تضمين كيفيـت       هاي اخير ايجاد ساختارهاي شبكه       در سال 

هائي  و نيز شبكه آسيايي و اقيانوسيه كيفيت در آموزش عالي مثال           2در آموزش عالي  

اي تضمين كيفيت در آموزش عالي هستند كه عملكرد آنهـا بسـيار             از ساختار شبكه  

تـوان  اي ميملكرد ساختارهاي متمركز و شبكه    نظر به ع  . استمورد توجه قرار گرفته   

گفت كه چنانچه نظام آموزش عالي مورد نظر از زير نظام هاي متفاوت تشكيل شده               

زيـرا ايـن نـوع سـاختار از         . باشـد باشد، مناسب ترين ساختار به صورت شبكه مي       

):Bienzle،et al. ،2007(هاي زير برخوردار است ويژگي

هاي تشكيل دهنده نظام اصليي مختلف زير نظام ها در برگيرنده حالت-1

 انعطاف پذيري-2

 اقتدار هر پيوند شبكه در انجام امور-3

نفعيربط و ذ جلب اعتماد افراد ذي-4

هاي مورد نظر استمرار و پايداري در فعاليت-5

 سهولت دستيابي به رسميت يافتن امور-6

.بدي به صرفه بودن از نظر منابع انساني و كال-7

با توجه به خصيصه هاي ياد شده و نيز ويژگي هاي  نظام آموزش عـالي ايـران،                  

ساختار شبكه اي براي سازماندهي نهاد ارزيـابي و اعتبـار سـنجي آمـوزش عـالي                 

1.Australian universities Quality Agency
2.European Quality Network
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. در اينجا به تحليل آن مي پردازيم. تواند مناسب باشدمي

هاي ايرانپيشنهاد شبكه كيفيت دانشگاه
تـوان  هه تجربه در ارزيابي كيفيت در آموزش عالي ايـران ، مـي        با توجه به يك د    

گفت كه در فرايند استقرار نظام تضمين كيفيت در آمـوزش عـالي ايـران از شـش                  

انديشـيدن، كسـب تجربـه اوليـه،        ( جهار مرحله   ) 1382بازرگان،  (مرحله مورد نظر  

ـ ) الگوپردازي درباره ارزيـابي كيفيـت، بـومي كـردن فراينـد ارزيـابي        ال شـده  دنب

و سـر انجـام ساختارسـازي        )  ايجاد دلبستگي (اماهنوز اشاعه فرهنگ كيفيت     .است

.متحقق نشده است

:   نظر به اين كه نظام آموزش عالي ايران از زير نظام هاي زير تشكيل شده است

دولتي)كشاورزي و غيره/صنعتي( دانشگاه هاي جامع و تخصصي -1

 دانشگاه هاي علوم پزشكي دولتي-2

)غير دولتي( نظام دانشگاه آزاد اسالمي-3

 كاربردي – نظام دانشگاه جامع علمي -4

 غير انتفاعي- دانشگاه هاي غير دولتي-5

)نيمه حضوري( نظام دانشگاه پيام نور-6

 مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت آموزش و پرورش -7

هاي دولتيهها و دستگا مراكز آموزش عالي وابسته به ساير وزارتخانه-8

)هاي الكترونيكيپرديس( مراكز آموزش عالي غير حضوري -9

زيرا، همان .   ساختار شبكه اي براي تضمين كيفيت اين زير نظام ها مناسبترين است      

هـا داراي   شود، هر يك از ايـن زيـر نظـام         طور كه در فهرست ياد شده مالحظه مي       

يفيت در    آن ها بايد متفاوت هاي متفاوت هستند و فرايند تضمين كرسالت و هدف

.باشدعالوه بر آن جامعه دانشجويي آنها و محيط زير پوششان متفاوت مي. باشد

 Iran Universities Quality(هـاي ايـران   توان شبكه كيفيت دانشـگاه    بنابراين مي

Network=IUQN  ( پيوند"را متشكل از نه" (tie)اين شبكه بـا توجـه   . تشكيل داد
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تواند با توجه هاي متفاوت زير سيستم هاي آموزش عالي ايران ميت و هدفبه رسال 

.هاي چشمگيري را بدست آوردبه يك دهه تجربه ارزيابي دروني و بروني موقعيت

 نتيجه گيري
هاي نظام آموزش عالي ايران بـراي ارزيـابي مسـتمر و               يك دهه از اولين كوشش    

ـ           هرچنـد ايـران از جملـه     . گـذرد يتضمين كيفيت موسسه هـاي آمـوزش عـالي م

كشورهائي است كه در منطقه آسيا و اقيانوسيه همگام با هندوستان و استراليا بـراي               

هاي آن بـه    كسب تجربه در ارزيابي مستمر آموزش عالي قدم برداشته است، اما گام           

طور انسجام يافته انتظارات مربوط به بهبود كيفيت نظـام آمـوزش عـالي  را هنـوز                  

براي ساختار سازي جهت ارزيابي كيفيت در سـطح دانشـگاه            .  نكرده است  برآورده

توان به ايجـاد مركـز      از اين جمله مي   . هاي قابل توجهي  بدست آمده است      موفقيت

اما در راستاي ايجاد ساختار مناسب براي       . ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران اشاره كرد     

با توجـه بـه   . ش ها ناكافي استارزيابي و اعتبارسنجي در آموزش عالي ايران كوش      

ويژگي هاي  زير سيستم هاي آموزش عالي ، الزم است ساختاري  شبكه اي بـراي                 

بـراي تأسـيس ايـن شـبكه     . هاي ايران ايجاد شودارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه    

توان  امر ارزيابي و ارتقـاي كيفيـت   هشت گام پيشنهاد شده است كه با طي آنها مي      

اين امر عالوه بر مزاياي ديگر، دلبسـتگي بـه          . ايران را تسهيل كرد   در آموزش عالي    

كيفيت را در اعضاي هيأت علمي تقويت مـي كنـد و فراينـد بهبـود كيفيـت را در                 

.آموزش عالي استمرار  مي بخشيد

منابع
نگاهي به  :ارزيابي مستمر براي بهبود كيفيت دانشگاهي     ")1386( بازرگان، عباس    -1

مجموعه مقاالت دومين همايش ارزيابي     ."ام آموزش عالي ايران   يكدهه تجربه در نظ   
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نظام دانشگاهيدر مدل عمومي ارزيابي كيفيت 
1يوسف حجازي

چكيده
   با تأخيري دو دهه اي نسبت به ديگر كشورهاي جهان، گفتمان ارزيابي كيفيت در              

اين امر در حالي صورت گرفـت       .  به آموزش عالي ايران راه يافت      1370اواخر دهه   

اي اخير موضوع بهبود كيفيت و ارتقـاء آن بـا مسـئله پاسـخگويي و                كه در سال ه   

مسئوليت پذيري، افزايش رقابت بين موسسات آموزش عـالي، جابجـايي نيروهـاي             

از اين رو انتظار مي رود كه دانشـگاه هـا،        . متخصص بين كشورها همراه شده است     

 جامعه و نيـز     نيازهاي جامعه خود را بيشتر درك كنند و در جهت برآوردن نيازهاي           

هماهنگي با تحوالت علمي و فناوري جهاني كارآمدي و اثر بخشي بيشتري از خود              

در اين راستا مديريت دانشگاه ها بايد سازوكارهائي را پيش بيني نمايند            . نشان دهند 

تا از طريق آن بتوانند وضعيت موجود خود و ميزان مطابقت آن با وضعيت مطلـوب           

تهرانرئيس مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه . 1
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عدم مطابقـت را تشـخيص داده و   . ا مورد توجه قرار دهند ر) اهداف و استانداردها  (

.براي رفع آن چاره جوئي نمايند

   چنين ساز و كارهائي را ا رزيابي كيفيت و يا تضـمين كيفيـت نظـام دانشـگاهي                  

مرور ادبيات ا رزيابي كيفيـت در آمـوزش عـالي نشـانگر كثـرت و تنـوع                  . گويند

ـ    . الگوهاي ا رزيابي كيفيت است     ا توجـه بـه مختصـات اقتصـادي،         هر كشـوري ب

اجتماعي، فرهنگي، سياسي خود اقدام به طراحي الگـوي ا رزيـابي كيفيـت نمـوده                

با اين حال چهار مولفه اصلي در اين الگوها به طور مشترك بكار گرفته شده               . است

است كه مي تواند سنگ بناي الگوي ا رزيابي كيفيت نظام آموزش عالي ايران قـرار                

طالعه ابتدا مروري بر تجربيـات كشـورهاي مختلـف در الگوهـاي ا              در اين م  . گيرد

 ا رزيـابي بيرونـي      -2 ا رزيابي دروني     -1رزيابي كيفيت، نموده، سپس چهار مولفه       

 نحوه گزارش دهي به عنوان عوامل تشـكيل دهنـده الگـوي             -4 الزامات كيفيت    -3

.عمومي ا رزيابي كيفيت مورد بررسي قرار مي گيرد

ا رزيابي كيفيت، ا رزيـابي درونـي، ا رزيـابي بيرونـي، الزامـات               : يواژه هاي كليد  

.كيفيت، استاندارد، گزارش دهي



����� ���	
�� �	�� ����� ����� �����19

مقدمه 
   در آستانه قرم بيست و يكم نظامهاي آموزش عالي اغلـب كشـورهاي جهـان، از                

اين امر به واسطه    . اندجمله ايران بهبود و ارتقاء كيفيت خود را مورد توجه قرار داده           

هـاي جامعـه     توجه به ارزش عملي دانش و كاربرد آن در تمام عرصـه            آن است كه  

گوينـد در   مـي ) Liblein،etal.2000(ليبلين و همكـاران     . اي يافته است  اهميت ويژه 

جهان امروز دانش و دانستن مسئله مهم در توسعه پايدار نيست، مشكل شكاف بـين               

 از هر زمـان ديگـري   در چنين شرايطي دانشگاه ها بيش  . دانستن و عمل كردن است    

در . باشـند نيازمند مهارتها و قابليتهاي مناسب براي انتقال دانش و بكارگيري آن مـي     

جهان امروز سعي دانشگاه ها بر اين است كه انتظارات جامعه خـود را بيشـتر درك       

كنند و در جهت برآوردن نيازهاي جامعه و نيـز همـاهنگي بـا تحـوالت علمـي و                   

.بيشتري داشته باشندفناوري جهاني كارآمدي 

   ديدگاه هاي فوق و عوامل متعدد ديگري در دو دهه اخير سرچشمه ظهور نهضت              

هـاي  از مهمترين عوامل شكل گيري ايـن نهضـت نگرانـي          . ا رزيابي كيفيت گرديد   

دولت و جامعه درباره استانداردهاي دانشگاهي، افزايش كمي دانشجويان و كـاهش            

از طـرف ديگـر افـزايش رقابـت بـين      . رودار مـي بودجه سرانه دانشجويان به شـم    

موسسات آموزش عالي در سطح بين المللي، نياز فزاينده براي تحـرك و جابجـائي               

اي و متخصص بين كشورها، تقاضا براي پاسخگوئي بيشتر در بطن يك            نيروي حرفه 

، نگرانـي در مـورد گسـترش آمـوزش عـالي      )Neave 1991(دولت ارزيابي كننده 

رهاي ناشي از سوي كارفرمايان براي ارتباط بيشتر مواد درسـي بـا             خصوصي و فشا  

همگي . رودنيازهاي بازار كار از زمره عوامل شكل گيري نهضت كيفيت به شمار مي    

اين عوامل باعث شده است كه در كشورهائي كه بر رقابت، بازار و تشـويق بخـش            

. نمايداند، ا رزيابي كيفيت اهميت شاياني پيداخصوصي تأكيد داشته

اي از ساز و كارهاي مديريتي، نهـادي      ا رزيابي كيفيت از نظر مفهومي به مجموعه       
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هاي منظم به منظور حفظ و بهبـود كيفيـت و پاسـخگوئي بـه ذي نفعانـابلغ                  و رويه 

به بيان ديگر ارزيابي كيفيت عبارت است از مديريت نظامنـد روش هـا و               . گرددمي

كيفيت دروندادها، فرايندها و برون دادهـا و بـه          رويه هاي ارزيابي براي حصول به       

در هر نظـام آموزشـي وجـود يـك          . طور كلي بهبود كيفيت برنامه يا موسسه است       

الگوهـاي  . رهيافت منظم و قدرتمند براي ارزيابي، بهبود و اصالح آن اهميـت دارد            

هاي آموزش عالي جهـان قـرار       ارزيابي كيفيت كه در دو دهه اخير مورد توجه نظام         

.اند، همگي در راستاي تحقق اين هدف بوده اندگرفته

هـائي كـه    هاي ا رزيابي كيفيت در مقايسه با الگوها و رهيافـت             الگوها و مكانيزم  

شوند، تأكيد بيشتري بر ارزيابي بروني، توجه       براي ارزيابي آموزشي به كار گرفته مي      

ادن نتايج ارزيابي بـه ذي    التحصيالن و در دسترس قرار د     به نظرات كارفرمايان، فارغ   

هاي الگوي در اين مقاله ضمن بررسي برخي ويژگي). Harman،1998(نفعان دارند 

هاي اصلي نظـام ا     ا رزيابي كيفيت آموزش عالي در كشورهاي مختلف جهان، مولفه         

رزيابي كيفيت در قالب يك مدل عمومي و به منظور تعيين سـازوكاري مناسـب در                

.گيردد بحث قرار ميآموزش عالي ايران مور

مروري بر الگوهاي ارزيابي كيفيت در آموزش عالي
 كيفيت يا فرايند دستيابي به كيفيت آموزش عالي به لحاظ الگوهـا،             ا رزيابي 

ايـن تنـوع ناشـي از       . برخـوردار اسـت   زيـادي   ها و سازوكارها از تنـوع     روش

 كشورهاي مختلف   هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي و تاريخي در        تفاوت

در پيمايش الگوهاي ارزيـابي كيفيـت در كشـورهاي    ) Neave،1991(نيو . باشدمي

فرانسه، بلژيك و هلند به اين نتيجه رسيد كـه هيچگونـه تـوافقي در مـورد هـدف                   

دهد نشان مي) Wahlen،1998(واهلن . ارزيابي كيفيت در اين كشورها وجود ندارد

هبود كيفيت تكيه داشته، حـال آن كـه كشـورهاي           كه كشورهاي سوئد و فنالند بر ب      

. دانمــارك و نــروژ بــر اهــداف بيرونــي مؤسســات آمــوزش عــالي تأكيــد دارنــد
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هـاي مشـتركي را   ويژگي)Vroeijenstin 1995(و رونشتاين ) Wahlen،1998(واهلن

فـروز  . در الگوهاي ا رزيابي كيفيت آموزش عالي دانمارك، فنالند و هلند يافته انـد   

)Frazer،1997 ( كشور را مورد مطالعـه  24الگوهاي ا رزيابي كيفيت آموزشي عالي 

طبق نتايج به دست آمده در تمام كشورها ارزيـابي برونـي بعـد از               . قرار داده است  

كند كـه ارزيـابي     فروز نتيجه گيري مي   . ارزيابي دروني مورد توجه قرار گرفته است      

. سات آموزش عالي سازگار است    دروني صحيح با ماهيت رقابتي در بسياري از موس        

دهد كه غالباً همگنان به وسيله نهاد ا رزيـابي كيفيـت انتخـاب              اين مطالعه نشان مي   

كننـد،  از كيفيت تدريس مشاهده ميدر برخي از كشورها همگنان مستقيماً. شوندمي

در برخي ديدگاه دانشجويان و در برخي از كشورها ديـدگاه كارفرمايـان را مـورد                

.دهندر ميتوجه قرا

 Van(و )Vroeijenstin 1995(   بررسي الگوهاي ا رزيابي كيفيت آمـوزش عـالي   

Damme 2000(و)Van Vught & Welerheijden،1996 (و)Harman،1998 ( و

)Bazargon،2002( و)Billing 2004 (دهد كه همگي اين الگوهـا از يـك   نشان مي

اي اشتراكات قابل مالحظه. تندهاي مشترك برخوردار هسسري ويژگي ها و خصيصه   

 اهميـت و شـفافيت      -1خورد، شـامل چهـار مؤلفـه        كه در اين الگوها به چشم مي      

 فراينـدهاي پيگيـري بعـد از    -3 حفظ كيفيت ارزيـابي برونـي،      -2ارزيابي دروني،   

خالصـه نتـايج    . باشـد  مفهـوم كيفيـت و منبـع تعيـين آن مـي            -4گزارش دهي و    

دهد كه اهداف ا رزيابي كيفيت در ايـن الگوهـا         شان مي الذكر نيز ن  هاي فوق پيمايش

:شود، اين اهداف عبارتند ازبه پنج دسته مهم تقسيم مي

 بهبود كيفيت-1

 در دسترس قراردادن اطالعات براي عموم در مورد كيفيت و استانداردها-2

 اعتبارسنجي-3

  پاسخگوئي به عامه-4
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.يريزي آموزش عال كمك به فرايند برنامه-5

مدل عمومي ارزيابي كيفيت در نظام دانشگاهي
   با توجه به اهداف و ويژگي هاي مشترك بين الگوهاي مختلف ا رزيـابي كيفيـت                

توان به يك مدل عمومي ا رزيـابي        در آموزش عالي كه در فوق به آن اشاره شد مي          

هـا  بايد توجه داشت كه كاركردهـاي هـر يـك از ايـن مؤلفـه              . كيفيت دست يافت  

هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي كه از آنهـا بـه عنـوان            اساس موقعيت بر

ضمناً  الگوهاي ا رزيابي . شوند متفاوت استاستلزامات ا رزيابي كيفيت نام برده مي  

توان در سطوح دانشگاه، دانشكده و يـا گـروه هـاي آموزشـي مـورد                كيفيت را مي  

گروه هاي آموزشي در بهبـود و ارتقـاء         با توجه به نقش و اهميت       . استفاده قرار داد  

كيفيت نظام دانشگاهي در زير ابعاد چهارگانه مدل عمومي ا رزيابي كيفيت در گروه              

.گيردهاي آموزشي مورد بحث قرار مي

فرايند اثربخش بهبود كيفيت دروني
   كيفيت آموزش عالي موضوعي است دروني و مربوط بـه عضـو هيـأت علمـي،                

در واقع هـم مسـئوليت و هـم         . ت هر گروه يا موسسه آموزشي     دانشجويان و مديري  

اختيارات مربوط به كيفيت، مربوط به عضو هيأت علمي است كه از طريق ارزيـابي               

ارزيابي دروني نوعي ارزيابي مشاركتي است كه       . دروني مي توان به آن دست يافت      

ـ                ناخت در آن اعضاء هيأت علمي گروه آموزشي به صورت داوطلبانه و با هـدف ش

ها و تهديدها در يك فضاي همكاري و تفاهم متقابل اقدام ها، فرصتها، ضعفقوت

نمايند و  به بررسي، مطالعه و قضاوت در خصوص وضعيت گروه آموزشي خود مي           

در اين فرايند مشـاركتي     . پردازندها مي ها و تحكيم قوت   در نهايت به اصالح ضعف    

د در رابطه با عملكرد خود و ميـزان         مناعضاء هيأت علمي به صورت علمي و روش       

تحقق اهداف گروه آموزشي و ميزان مطابقت عملكرد گـروه بـا رسـالت و اهـداف        
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ريزي و اجراي مديريت، برنامه. نماينداي و ملي قضاوت ميدانشگاه و نيازهاي منطقه

ارزيابي دروني و همچنين پيگيري و كاربست نتايج حاصله بر عهده اعضـاء هيـأت               

 عمـل   -1. گيـرد در جريان اين فعاليتها سه اقدام عمده صورت مـي         . باشدعلمي مي 

 اقدام پژوهي كه تأكيد     -2. آوري عيني اطالعات سر و كار دارد      پيمايشي كه با جمع   

 روشهاي كيفي كه عمـدتاً  -3هاست و هاي فلسفي، هدفها و برنامهآن بر روي جهت   

).Dressel 1961(ها متمركز است بر تفكر و تحليل داده

   از ويژگيهاي برجسته ارزيابي دروني كه آن را از ديگر رويكردهاي ارزيابي متمايز 

به اين معني كه در اين نـوع ارزيـابي تـدوين       . نمايد فرايند محور بودن آن است     مي

گزارش و ارائه نتايج هدف اصلي نيست، بلكه نحوه اجـراء در درجـه اول اهميـت                 

 علمي از وضعيت خود و گروه آموزشـي كـه در          آگاه شدن اعضاء هيأت   . قرار دارد 

كنند، آن هم از طريق خرد و تفكر جمعي و رسيدن به اوج شناخت از   آن فعاليت مي  

هـا و   ها و كاستي  ها و كوشش در جهت رفع كمي      ها و فعاليت  نيازها، اهداف، برنامه  

 يـك  درنهايت بهبود و توسعه فعاليتها از مهمترين دستاوردهاي ارزيـابي درونـي در   

روح حاكم بر ارزيابي دروني روح همكاري، تبـادل تجربـه و            . گروه آموزشي است  

ريزي، بهبود و توسـعه     مشاركت است و از نتايج آن به عنوان دروندادي براي برنامه          

نكته مهم در ارزيابي دروني رغبت به همكاري و . شودها در آينده استفاده ميفعاليت

از ايـن رو همـواره توصـيه        . باشدجام آن مي  دلبستگي اعضاء هيأت علمي جهت ان     

هاي تشويقي استفاده شود تا شـرايط       شودكه در اجراي ارزيابي دروني از مكانيزم      مي

ها است كه جايگاه    اين راهكارها و مكانيزم   . مناسب تري براي مشاركت فراهم گردد     

ورده مطمئني را براي فرايند ارزيابي دروني در بحث از كيفيت دانشگاهي بوجـود آ             

.است

اي اسـت جهـت     ارزيابي دروني وسيله  .    ارزيابي دروني مبتني بر نظريه تغيير است      

. ايجاد تغييرات فردي و سازماني در دو بعد عملكردي و رفتاري براي بهبود كيفيـت            
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به عبارت ديگر فعاليتي است داوطلبانه و آگاهانه به قصد تغيير در رفتار و عملكـرد                

با توجه به اين نگرش تغييراتـي كـه از طريـق            . آموزشيعضو هيأت علمي و گروه      

گردد، طي مراحل زير خواهـد بـود       ارزيابي دروني در يك گروه آموزشي ايجاد مي       

):1366حجازي (

هاي الزم براي تغيير، بهبود و ارتقاء كيفيت از طريـق افـزايش              فراهم آوردن زمينه   -

نفعانسطح آگاهي و ايجاد نياز در بين ذي

ري اطالعات از وضعيت موجود و تعيين فاصله بين وضـعيت موجـود بـا      آو جمع -

وضع مطلوب

هاي ممكن براي رفع نواقص و كمبودها با مشاركت ذي نفعان كشف راه حل-

ها  حل اعمال تغيير از طريق بكارگيري راه-

. استمرار فعاليتهاي مبتني بر تغييرات و رفع نيازها-

ه عنوان ارزيابي توانمندساز در بهبـود مسـتمر عملكـرد        تواند ب    ارزيابي دروني مي  

ارزيـابي توانمندسـاز    . عضو هيأت علمي و گروه آموزشي مورد استفاده قرار گيـرد          

رويكردي است كه از طريق توسعه و گسترش توانائي مبتني بر صـالحيت افـراد و                

ان اثـر  ها، بر روي حوزه ها و وظايفي كه در عملكرد آنها و عملكرد كلي سـازم              تيم

هدف ارزيابي توانمند ساز كسب شناخت، بهبود عملكرد،        . نمايدگذارد، عمل مي  مي

راهبرد اصلي آن اعتقاد عميـق بـه        . باشديادگيري، پاسخگوئي و برقراري ارتباط مي     

آموزش، تسهيل گري، حمايت و تشريك . مردم و ضرورتاً فعاليتي دسته جمعي است

، مالكيت اجتماعي، مشاركت مـردم، دانـائي        مساعي ذي نفعان و اصولي چون بهبود      

هـاي  ظرفيت سازي، يـادگيري سـازماني و پاسـخگوئي، پايـه          ) دانش بومي (محلي  

ارزيابي دروني با تأكيـد بـر چنـين         . دهداساسي ارزيابي توانمند ساز را تشكيل مي      

اي اعضـاء هيـأت     ها و توانائيهـاي حرفـه     اصول و اهدافي سعي بر ارتقاء صالحيت      

ده بطوري كه آنها بتوانند در جهت بهبود كيفيت خود و گروه نقش مؤثري      علمي نمو 

از نظر فرايند ارزيابي سه مرحله زيـر بـين ارزيـابي توانمنـد سـاز و                 . را ايفا نمايند  
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):1383محقق معين، (ارزيابي دروني بطور مشترك انجام مي گيرد 

اه با كليه ذي نفعان هاي باز و همر تعريف رسالت يا اهداف برنامه از طريق بحث-1

هاي مهم برنامه تعريف و اولويت بندي فعاليت-2

گيري الزم براي بهبود برنامه ترسيم راه آينده از طريق تعيين راهبردها و جهت-3

ايـن  . مدل زير را در ارزيابي توانمندساز ارائه نموده است        ) 1993(   ديويد فيترمن   

وزشي به عنوان سه ركن اساسي، همـواره        مولفه ها در ارزيابي دروني گروه هاي آم       

):1383محقق معين، (مورد توجه بوده است 

 جهت گيري صريح به منظور كمك به مردم براي كمك بـه خودشـان و بهبـود                  -1

هايشان از طريق خود ارزيابيبرنامه

 توانمند كردن افراد سازمان در همكاري و رفع مشكالت سازمان-2

.گرنوان تسهيل استفاده از ارزياب به ع-3

. شـود    ارزيابي دروني همچنين بعنوان رهيافتي در يادگيري سازماني محسوب مـي          

نـوعي  ) Agyris & Schon،1978(يادگيري سازماني بنا به تعريف ارگرسون و شون 

شود كه با در يادگيري سازماني ترتيبي اتخاذ مي . فرايند كشف اشتباه و اصالح است     

 سازمان كه از تجربيات كاري و ساير مجاري، كسب دانش           ايجاد ارتباط بين اعضاء   

نوعي دانش جمعي و سازماني حاصل آيد و سازمان در مسير دانش افزائي . اندنموده

سـازمان  . فردي و سازماني به يك سازمان يادگيرنده و دانـش آفـرين تبـديل شـود     

درك يادگيرنده سازماني است كه عملكردهايش، از طريق آگـاهي بدسـت آمـده و               

شود و از طريق فراينـد ارتبـاط، دامنـه رفتارهـاي            يابد و اصالح مي   بهتر، بهبود مي  

ارزيـابي درونـي ابـزاري اسـتراتژيك        . بخشددهد و بهبود مي   اش را تغيير مي   بالقوه

خواهد بود كه در آن كليه اعضاء هيأت علمي ظرفيت خـود را بـراي خلـق نتـايج                   

الگوهاي جديد و ارزشمند تفكر به بلوغ       . دهندمناسب و مطابق ميل خود توسعه مي      

كند و افراد به طور مستمر، يادگيري با همـديگر را           اميال جمعي ظهور مي   . رسندمي



� ����� ����� �����       ����� ���	
�� �	� 26

هـاي يادگيرنـده   هاي زير را براي سازمانويژگي) Senge 1990(سنج . گيرندياد مي

:رودداند كه از ويژگي هاي برجسته ارزيابي دروني به شمار ميضروري مي

.فهمد و با آن موافق استهر فردي برنامه سازمان را مي: ديدگاه مشترك-

گـذارد و بـه بهبـود و        هاي قديمي تفكر را كنار مي     هر فردي روش  :  الگوي ذهني  -

.پردازدتصور خود از جهان مي

گيرد شود و ياد ميهر فردي نسبت به وضعيت خود آگاه مي:  تبحر و مهارت فردي-

.اي خلق نتايج مناسب توسعه دهدكه ظرفيت خود را بر

.شودمهارتهاي تفكر جمعي بين افراد ايجاد مي:  يادگيري تيمي-

.كندداند كه كل سازمان چگونه كار ميگيرد و ميهر فردي ياد مي:  تفكر سيستمي-

آورد كه اعضاء گروه آموزشي بتوانند          در واقع ارزيابي دروني شرايطي بوجود مي      

اني و خلق يك سازمان يادگيرنده و دانش آفـرين دسترسـي پيـدا              به يادگيري سازم  

. هـائي بهبـود، ارتقـاء و تضـمين كيفيـت خواهـد بـود        حاصل چنين كوشش  . كنند

در باب آينده آموزش عالي به سه       ) 2003(كميسيون كيفيت آموزش عالي انگلستان      

هاي تحقق آن، تضاد بين كاركردهـاي آمـوزش،        مشكل عدم تطابق اهداف و روش     

هاي مخلتف در موسسات تحقيق و خدمات و ناهماهنگي بين عالئق و نيازهاي بخش

كند و معتقد اسـت نتيجـه چنـين رويكـردي عـدم كـاربرد               آموزش عالي اشاره مي   

. باشـد اطالعات كسب شده در موسسات آموزش عالي براي ارتقاء كيفيت آنها مـي            

 يـادگيري سـازماني در      اين كميسيون براي تحقق اين هدف به نقش مدير در توسعه          

كند و معتقد است با اين راهكـار يـك صـالحيت    موسسات آموزش عالي تأكيد مي 

آيد و اين همان مسيري است كه ارزيـابي درونـي بـراي             ذاتي در پرسنل بوجود مي    

.ارتقاء و بهبود كيفيت همواره به آن تأكيد داشته است

قتدار علمي به گروه آموزشـي و       اي براي سپردن ا      و باالخره ارزيابي دروني وسيله    

.در نهايت رسيدن به استقالل است

اساساً يكي از عناصر مفهومي كيفيت آموزش عالي را وجود اسـتقالل دانشـگاهي و    
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به عبارت ديگر استقالل، خودگرداني و آزادي علمـي         . دهدآزادي علمي تشكيل مي   

 كاركردي  –ختي  هر موسسه آموزشي كه به لحاظ سا      . بدون كيفيت معني دار نيست    

بتواند به بخشي از نيازهاي اجتماعي و اقتصادي جوامع در حـال تحـول خـود بـا                  

عرضه محصوالت با كيفيت پاسخ گويد و كيفيـت ايـن پاسـخگوئي بـراي جوامـع             

به ). 1382فراستخواه  (گيرد  آشكار شده باشد، نقش و موجوديت مستقل به خود مي         

آموزشي عرضه محصـوالت بـا كيفيـت        عبارت ديگر پشتوانه استقالل در موسسات       

از جمله راهبردهاي ارتقاء كيفيـت      . باشدبراي رفع نيازهاي اجتماعي و اقتصادي مي      

گيرد استقالل عضـو هيـأت علمـي        كه در كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار مي       

. باشداست كه اين راهبرد در ارزيابي دروني گروههاي آموزشي نيز مورد توجه مي

ت ارزيابي دروني مبناي استقالل عضو هيأت علمي و گـروه آموزشـي و                در حقيق 

سـنجش  . ترين حق هيأت علمي درباره كيفيت و عملكـرد او اسـت           استقالل ابتدائي 

كيفيت آموزش عالي بدون رعايت اين فعاليت پايه و بدون سهم حضور، مداخلـه و               

 هـم آزادي    مشاركت هيأت علمي در هر دانشگاه و گروه آموزشـي و مـديريت آن،             

علمي و هم استقالل دانشگاهي كه هر دو از الزامات كـاركردي دانشـگاه و اصـول                 

بـه عبـارت    . افتـد اي آموزشي عالي هستندبه خطر مي     جدائي ناپذير از ماهيت حرفه    

توان تصور كرد كيفيت آموزش عالي با زير پـا گذاشـتن اسـتقالل              ديگر چگونه مي  

 تعيين كننده هيأت علمي دانشگاهي مـورد        دانشگاهي و آزادي علمي و نقش مؤثر و       

. سنجش قرار گيرد

فرا ارزيابي از فرايند كنترل دروني
همـانطور كـه اشـاره شـد        .    دربحث از ارزيابي دروني چرائي آن توصيف شـد          

ارزيابي دروني براي مصون ماندن آزادي علمي، بهبود و ارتقاء كيفيـت، اسـتقالل و             

 گروه اموزشي الزم است، ولي به تنهـايي كـافي           توانمندسازي عضو هيات علمي و    

زيرا اعتبار گـروه    .ارزيابي دروني با همه نقاط قوت خود ، ضعفهايي نيز دارد            .نيست
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بـه  . آموزشي را در دنياي به شدت در حال رقابتي شدن در ابهام قـرار مـي دهـد                   

عبارت ديگر چنانچه گـروه آموزشـي بگويـد كـه كيفيـت توسـط هيـات علمـي،                   

ان و مديريت آن احراز شده است ، براي ذهن هاي شـكاك ادعـاي قابـل                 دانشجوي

ذي نفعان و شركاي مختلفي مانند اجتماع علمي، همگنـان بيـرون از             . قبولي نيست   

دانشگاه ، خانواده ها ، ماليات دهندگان ، كارفرمايان  بـالقوه و كـل جامعـه حتـي                   

ذي نفعـان انتظـار   . ه دارندنسلهاي آينده هر كدام انتظارات خاصي از كيفيت دانشگا   

دارند كه موضوع سنجش و ارزيابي كيفيت آموزش عالي سطحي فراتر از گروه هـا               

ي آموزشي و هيات علمي هر دانشگاه را در بر گيـرد  و نماينـدگان مـورد اعتمـاد                    

در . جامعه علمي و حوزه تخصصي در اين فرايند نقش و حضور موثر داشته باشـند              

غم همه استقالل و آزادي علمي الزم اسـت نسـبت بـه ذي              واقع هر دانشگاهي علير   

به  همين دليل براي اثبات صالحيت و كيفيـت          . نفعان و عموم جامعه پاسخگو باشد     

دانشگاه در افكار عمومي ارزيابي خارج  از دانشگاه توسط هيأت همگنان ضـروري         

يفيـت  است كه براي اين منظور بايد خط مشي هاي كلي درباره سنجش و ارزيابي ك     

هـاي  دراين سطح الزم است اهداف و مـالك       .  در سطح ملي تدوين و نهادينه شود      

كالن آموزش عالي به گونه اي تعيين و تعقيب شود كه انتظارت همه ذي نفعـان را                  

در . پوشش بدهد و جايگاه آموزش عالي را در سظح بـين المللـي توسـعه بخشـد                

همسـازي سيسـتمي در سـطح       راستاي اين هدف ارزيابي بروني نوعي هماهنگي و         

اوالً گروههـاي   : آورد و باعث مي شـود     دانشگاهها و گروههاي آموزشي بوجود مي     

آموزشي كه قبال فرايند ارزيابي دروني را طي كرده اند، گزارش خود را به قضاوت               

يك مرجع با صالحيت برسانند و موظف شوند كيفيـت خـود را توسـعه داده و در                  

ثانيـاً اطمينـان از   . را در ميان  ديگر رقبـا  حفـظ نماينـد        دنياي رقابتي جايگاه خود     

ثالثاً زمينه اي براي بهبود گرايي      . شودكيفيت تنها در حد گروه آموزشي محدود نمي       

در گروههاي آموزشي فراهم مي آورد تا خود را با اسـتانداردهاي جهـاني  تطبيـق                 

 .دهند و  همواره  در جهت  حفظ و توسعه  كيفيت كوشش نمايند 
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   به طور كلي متخصصان ارزيابي كيفيت ضمن تاييد بـر انجـام ارزيـابي برونـي،                

دهنـد كـه دانشـگاهها بايسـتي در         ضرورت آنرا از اين جهت مورد توجه قرار مـي         

هاي خود به شرايط بين المللي برسند و عقايد و نظرات  اجتمـاع علمـي را                 فعاليت

ذكر اين نكتـه  ضـروري      . سخگو باشند لحاظ نمايند و در قبال جامعه و بازار كار پا         

است كه هر چند ارزيابي بروني تمايل به ديوان ساالري اداري داشته و در مـواقعي                

به علت رايج بودن فرهنگ ارزيابي در نظام آموزشي يك تهديـد بـراي موسسـه و                 

 ولي با انجام ارزيابي دروني قبل از آن و (Nevo 1995).اعضاء آن محسوب مي شود

ت و همكاري اعضاء هيأت علمي اين  فشار ها و تهديد ها كاسته مـي       جلب مشارك 

به عبارت ديگر  در بحث تائيد كيفيت  ، ارزيابي  بروني همواره  بـه عنـوان                    . شود  

به اين ترتيـب كـه      . شود  مكمل ارزيابي دروني و به صورت يك چرخه استفاده مي         

منظـور ارتقـاء كيفيـت     ارزيابي دروني و بروني در جهت توسـعه راهبردهـا  و بـه         

فعاليتها و بهبود سطوح خدمات ارائه شـده در دانشـگاه و تائيـد اينكـه از منـابع و                   

هاي متقابلي باهم امكانات به مناسب ترين شكل استفاد ه شده است همپوشي و كنش

). Dubois 1998( ايجاد مي كنند

. گرفتـه مـي شـود        در بسياري موارد ارزيابي بروني مترادف اعتبار سنجي در نظر           

اعتبار سنجي را فرايند بازنگري خارجي كيفيت  در آمـوزش   ) Eaton 2000(ايتون

گويد هدف از ارزيابي بروني هدايت مي) Patton 1997 ( پتون . كندعالي تعريف مي

جريان ارزيابي برنامه مورد نظر، سنجش اعتبار ، صالحيت برنامه  يا موسسه، كنترل              

يسه واحد ها  و يا نظارت و كنترل  فعاليت ها  در برنامه هـا و  بيروني كيفيت  و مقا    

نكته مهم در اعتبار سنجي اين است كـه گـاهي ممكـن اسـت از              . موسسه مي باشد  

استانداردهاي از قبل تعيين شده  استفاد ه شود كه در اين صـورت نقـش ارزيـابي                  

ـ         . بروني تعيين رتبه خواهد بود     ت در چنـين    ولي گاهي اسـتاندارد هـا موجـود نيس

شرايطي با اجراي ارزيابي بروني بر اساس الزامات  كيفيت، ضمن اطمينـان جامعـه               
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علمي نسبت به كيفيت آموزش  و تاييد آن بوسيله همگنـان، از انجـام رتبـه بنـدي                   

.صرفنظر و صرفا جهت سنجش صالحيت و پاسخگويي استفاده مي شود

متخصص رشته تشكيل مي دهنـد         هسته اصلي ارزيابي بروني را گروهي از افراد           

.كه كميته همگنان ناميده مي شود

هـاي گـروه    كميته همگنان در بيرون دانشگاه شكل مي گيرد تا درباره كيفيت برنامه           

در  مرحله اول  گزارش ازريابي دروني در اختيـار           . آموزشي قضاوت به عمل آورد    

ي طرفي و بـر اسـاس   هيات همگنان  بدون سوگيري و با ب    . اين كميته قرار مي گيرد    

دستورات ارزيابي بروني با دقت و حوصله به  مطالعه گزارشهاي ارزيابي دروني مي   

درايـن  . آوردسپس از گروه آموزشي مورد ارزيـابي بازديـد بـه عمـل مـي              . پردازد

هـدف از   . دهـد بازديدها كميته همگنان ميزگردهائي با حضور ذي نفعان تشكيل مي         

با توجه به نتـايج  گـزارش ارزيـابي درونـي پاسـخ              تشكيل ميزگرد اين است  كه       

بازرگـان و همكـاران     (سواالت زير براي كميته  همگنان  شـفاف و روشـن گـردد             

1386 .(

. كند گروه آموزشي چه كار مي-1

.گيرد  گروه آموزشي از آنچه انجام مي دهد چه نتيجه اي مي-2

.ه است  گروه آموزشي بر اساس چه شواهدي به اين نتيجه رسيد-3

. نحوه تعامل گروه آموزشي با بازار كار چگونه است  -4

 آيا نگرش دانشجويان  ، هيات علمي  و دانـش آموختگـان  و كارفرمايـان بـه                     -5

.كيفيت سنجيده شده است  

 كيفيت دوره ها، پيشرفت تحصيلي، راهبرد هاي تدريس و يادگيري ، پـژوهش و     -6

. عرضه  خدمات تخصصي  چگونه است

 در مرحله دوم هيات همگنان  ميزان تطابق وضعيت موجود گروه آموزشـي را بـا             

استانداردهاي آموزش عالي، آن طور كه گروه آموزشي در گزارش ارزيابي درونـي             
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تعيين كرده و همچنين نتايجي كه در ميزگرد بدست آورده است  مورد توجه  قـرار                 

ا رعايـت اسـتانداردها قضـاوت    سپس در باره چگونگي  دستيابي به آنها ب   .مي دهد   

در مرحله  سوم كميته همگنان اقدام بـه تهيـه و انتشـار گـزارش شـامل                  . نمايدمي

كميته  همگنان  تا تحقق نتايج حاصـل از          .نمايدتقديرها، توصيه ها و پيشنهادات مي     

ها و اطمينان از كيفيت، فعاليت هـاي گـروه اموزشـي را كنتـرل و پيگيـري                  بررسي

.نمايد مي

هـاي مختلفـي در سـطح       زيابي بروني همگنان بر خالف ارزيابي دروني به شـكل         ار

همانطور كه اشاره شد در برخي ازكشور ها از جمله آمريكـا            . شودجهاني انجام مي  

به اين ترتيب كه هر     . هيات همگنان در قالب انجمن هاي تخصصي عمل مي نمايند           

در . من ها اظهار نامه مي فرسـتد      دانشگاهي كه نامزد اعتبار سنجي باشد، به اين انج        

هلند اتحاديه اي از دانشگاه ها و مستقل از دولت  كه از نظر منابع مالي با دولت در                   

در انگلستان شوراي كيفيت آمـوزش      . تعامل است، مسئوليت ارزيابي بروني را دارد      

در فرانسـه و    . عالي به نمايندگي از دانشگاه ها عهـده دار  ارزيـابي برونـي اسـت               

اين كميته در فرانسـه بـه عنـوان  نهـادي            . مارك كميته ملي ارزيابي وجود دارد     دان

كند، ولي در دانمارك  بوسيله  دولت حمايـت  مستقل از دولت و دانشگاه  عمل مي       

در استراليا  يك هيات مميزي بروني در سطح  ملي به صورت مسـتقل از                . مي گردد 

 در ايرلند هر دانشگاه دفتري بـراي ا         .هر دانشگاه ارزيابي بروني را هدايت مي نمايد       

. شـود اي از اين دفاتر توسط شورائي هماهنـگ مـي         رزيابي كيفيت دارد و مجموعه    

ولي هر دانشـگاهي  . شوداصول كلي ارزيابي دروني و بروني در اين شورا تعيين مي          

اي براي ارزيابي دروني و برونـي دارد        كند و كميته  براساس مقتضيات خود عمل مي    

به طور كلي در تمامي الگوهاي      . تر نظارت و ارزيابي زير نظر اين كميته است        كه دف 

ا رزيابي كيفيت هر چند استقالل هر دانشگاه در خود ارزيابي و حتي ازريابي بروني               

شود، ولي در هيچ يك از آنها نقش دولت در تامين منابع مالي و عمـومي                حفظ  مي  
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ين دانشگاه و نهادهـاي ارزيـابي برونـي و          به ترتيبي كه ب   . ناديده  گرفته نشده است    

دهد كه نقش دولـت     مطالعات تطبيقي انجام شده نشان مي     . دولت تعامل وجود دارد   

در ارزيابي كيفيت  آموزش عالي بصورت حمايتي، بازرسـي، نهـاد سـازي و خـط       

اين مطالعات حاكي از آن است كه نهادهاي ا رزيابي كيفيـت  . باشدمشي گذاري مي  

ورزند، از نظر سـطح اختيـارات ممكـن اسـت          ارزيابي بروني مبادرت مي   كه به امر    

. مستقيماً زير نظر دولت، مستقل از دولت و يا نيمه دولتي عمل نمايند

هاي كيفيتعالئم و محك
   كيفيت يكي از موضوعاتي اسـت كـه همـواره در آمـوزش عـالي بـا شـدت و                    

 به بعد از يك وضـعيت       90ه  ولي از ده  .  هاي متفاوت مورد توجه بوده است     ضعف

. اي به يك مسئله برجسته و قابل توجه در كنار مسائل مالي تبديل شده است              حاشيه

ها بحث انگيزتر و تصورات نسبت بـه        كيفيت در آموزش عالي نسبت به ساير حوزه       

گويد كيفيت در چشم مشاهده كننده و يا مي) peters،1999(پتير . آن متنوع تر است

كننده قرار دارد و بسته به ذهنـت و طـرز تلقـي افـراد، اهـداف و                  در ذهن مصرف    

از نظر يونسكو كيفيت در آموزش      . گيردتجارب آنها، برداشتهاي متنوعي به خود مي      

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

كيفيت . ي بستگي دارددانشگاهي، مأموريت يا شرايط و استانداردهاي رشته دانشگاه      

مجموع ويژگيها و خصوصيات يك فرآورده يا خدمت است كه بيانگر توانائي آن در 

معتقـد اسـت كـه    ) Brown،2004(براون . برآورده كردن خواستهاي بيان شده باشد

شود كه منابع بطور مناسـب، كـافي و         كيفيت در يك دانشگاه يا دانشكده باعث مي       

. قق بروندادهاي مرتبط با رسالت دانشگاه مصرف شـوند   موفقيت آميز در راستاي تح    

هاي چنين دانشگاهي تأثير معني دار و مثبت در زنـدگي افـراد مـرتبط بـا آن                  برنامه

ها در يك وضعيت سازگار با مأموريـت و ارزشـهاي آن            اين برنامه . خواهد گذاشت 

انشگاهي ارزش تعريف براون از كيفيت د     . شوددانشگاه طراحي، اجراء و اصالح مي     
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اين است كه كيفيت را به مثابه انطباق با اهداف و به مثابه يك فرايند مسـتمر تلقـي                   

در مفهوم ديگري، كيفيت را به سه شكل كيفيت  مورد انتظار، كيفيت ارزش              . كندمي

كيفيت مورد انتظار چيزي است كه هر       . افزوده و نوع بي تفاوت تقسيم گرديده است       

كيفيـت ارزش   . دانـد ر محصول و خدمت حتمـي مـي       وجود آن را د   ) مشتري(فرد  

افزوده عالوه بر موارد رايج همراه محصول و خدمت عرضه شده، ارزش افزون تري         

نوع بي تفاوت، مربوط به كيفيتي است كه وجـود آن در            . را براي مشتري قائل است    

رابـرت  . محصوالت و خدمات براي برخي با اهميت و براي برخي بي اهميت است            

. معتقد است كيفيت يك مفهوم چند شكلي و چند بعدي است) Taker،1997(تاكر 

هـاي  تصورات، ارزشها، مقاصد كلي و اهداف خاص هر فرد يا گروه ذي نفـع پايـه       

تاكر سپس مفاهيم كيفيت به كار رفته در آموزش         . دهندتعريف كيفيت را تشكيل مي    

ـ    عالي را در هشت دسته يا ديدگاه مطرح مي         د از كيفيـت توصـيفي،    كند كـه عبارتن

ها، كيفيت بـه صـورت وفـاداري بـه رسـالت يـا       كيفيت به شكل وفاداري به سنت  

مقاصد، كيفيت به شكل وفاداري به استانداردهاي كمال و ارتقاء، كيفيت به صورت             

رضايت يا خشنودي مصرف كننده، كيفيت به صـورت ارزش افـزوده و در نهايـت                

 تاكر دو دسته از مالكهاي ارزيابي يا قضاوت         .كيفيت به شكل بهبود مستمر و مداوم      

محمـدي و همكـاران،     (كنددر مورد تعريف كيفيت را به دو صورت زير معرفي مي          

1384:(

 مالكهاي مفهومي مانند روشني، ثبات، قابليت، اهميت و ارزش-1

. مالكهاي تجربي مانند مفيد بودن، توافق، دوام يا عينيت-2

كيفيت در آموزش عالي يك مفهوم پوياست ) 2004(اران    به عقيده والسينو و همك

هـاي  كه به چندين عامل از جمله بافت و محيط آموزش عـالي، اهـداف و رسـالت    

شـبكه بـين    . آموزشـي بسـتگي دارد    دانشگاه، استانداردهاي رشته تحصيلي و برنامه     

المللي نهادهاي تضمين كيفيت در آموزش عالي، كيفيت نظام دانشگاهي را عبـارت            
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- استانداردهاي از قبـل تعيـين شـده و ب          -از ميزان تطابق وضعيت موجود با الف      

با توجه به اين تعريف، كيفيـت نظـام         . نمايدرسالت، اهداف و انتظارات تعريف مي     

توان با استفاده از الگوي عناصـر يـا عوامـل تشـكيل دهنـده نظـام                 آموزشي را مي  

نشگاهي، حذف خطاها، اجتنـاب از      هاي متداول دا  در بحث . دانشگاهي ارزيابي كرد  

اشتباهات، ارائه خدمت كامل بوسيله مديران و كادر آموزشي، بهبود دائمـي جريـان     

 دسترسي تدريس و يادگيري، توانائي در ارضاي نيازهاي دانشجويان، تضمين قابليت         

به آموزش اثر بخش و در نهايت مطابقت وضعيت موجود با استانداردها را بعنـوان               

.دهندرد توجه قرار ميكيفيت مو

توان گفت كه كيفيت از يك نظريـه عمـومي يـا يـك                با توجه به مطالب فوق مي     

بلكه يك مفهوم پيچيده، سيال و پوياست و بـه عوامـل            . كندالگوي كلي پيروي نمي   

به همان اندازه كه تعريف كيفيت در آموزش عـالي پيچيـده          . گوناگوني بستگي دارد  

زيرا مسـتلزم تبـديل يـك امـر ذهنـي بـه             .  نيز دشوار است   است،  اندازه گيري آن    

به همين دليل در حوزه ارزيابي كيفيت معمـوالً         .هاي عيني قابل بررسي است    واقعيت

از استاندارد براي تعيين كيفيت يا سطح مطلوب برنامه آموزشي اسـتفاده بـه عمـل                

ب ذرع و يا خط     شود، چو استاندارد كه گاهي معادل معيار در نظر گرفته مي        . آيدمي

. شـود كشي است براي قضاوت كه دستيابي بـه هـدف از طريـق آن بررسـي مـي                 

استاندارد  سنگ محكي براي آزمايش، سنجش و سطح مورد قبول يك چيز از نظـر                

در حوزه ). Horenby،1997(اي براي كنترل است كيفيت و يا عيار  قانوني و ضابطه

شان دهنـده سـطح انتظـارات صـاحبنظران         آموزش، استانداردها بياناتي هستند كه ن     

باشـد و كيفيـت     ها مي هاي آموزشي و شرايط اين برنامه     آموزشي از ملزومات برنامه   

در آموزش اسـتاندارد بـه ايـن    ). Vlasceanu،2004(شود براساس آنها سنجيده مي

سئوال پاسخ ميدهد كه چقدر از ويژگي ها و الزامات بايـد در يـك پديـده وجـود                   

برگردان كيفيت  . د تا بتوان وضعيت آن را مطلوب يا با كيفيت قلمداد كرد           داشته باش 

لذا در تعريف استانداردها بايد     . آموزشي به استانداردها امري پيچيده و دشوار است       
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رويكردي پويا اتخاذ كرد تا بتوان كيفيت نظام آموزشي را به بهترين شكل بـا آنهـا                 

 بـاز   1954ه ارزشيابي آموزشي به سالهاي      سابقه تدوين استانداردها در حوز    . سنجيد

زماني كه كرونباخ شروع به تدوين چارچوبي بـراي آزمـون سـازي كـرد          . گرددمي

بعدها بهبود كيفيـت و ارتقـاء آن ضـرورت توسـعه            ). 1384محمدي و همكاران،    (

.استانداردها را بيش از پيش مورد تأكيد قرار داد

گاهي استاندارد بـه عنـوان يـك        . شوندميبندي     استانداردها از چند جهت تقسيم    

مانند نسبت تعداد دانشجويان به اعضاء هيأت       . شوندكميت و عدد مشخص، بيان مي     

اما اغلب اوقات اسـتانداردهاي     . علمي يا نسبت فضاي آموزشي به ازاي هر دانشجو        

شوند، بلكه بياناتي هستند كه نشان دهنده سـطح         آموزشي به صورت كمي بيان نمي     

ها و مقررات، مقاصد و اهـداف و تعهـدات آموزشـي            انتظار از الزامات، رويه   مورد  

شـوند كـه دربردارنـده     اي تـدوين مـي    گاهي استانداردها به گونه   . موسسات هستند 

گفتـه  در اين صورت بـه آنهـا اسـتانداردهاي پايـه      . حداقل كيفيت قابل قبول باشند    

ظر از كيفيت اشاره دارند كه در       گاهي استانداردها به باالترين سطح مورد ن      . شودمي

در فرايند ارزيابي . گوينداين صورت به آنها استانداردهاي تعالي يا ارتقاء كيفيت مي        

. شـود كيفيت آموزشي به فراخور هدف از هر دو دسـته اسـتانداردها اسـتفاده مـي               

توان به اسـتانداردهاي مطلـق و اسـتانداردهاي نسـبي     ي آموزشي را مي   استانداردها

قابل قبول يا غير (استانداردهاي مطلق براي انجام يك داوري دو بخشي . م نمودتقسي

در استفاده از اين دسته استانداردها حالـت        . گيرندمورد استفاده قرار مي   ) قابل قبول 

هـا  استانداردهاي نسبي براي مقايسه يك برنامه با ساير برنامـه         . بينابيني وجود ندارد  

ه زماني كه هدف اتخاذ تصميم است از استانداردهاي         بطور خالص . شونداستفاده مي 

اما زماني كه با سطوح مختلف كيفيت از خيلي كم تا خيلـي             . شودمطلق استفاده مي  

استانداردهاي آموزشي  . شودزياد سر و كار داريم از استانداردهاي نسبي استفاده مي         

اصي نيـز تقسـيم     توان به استانداردهاي عمومي در مقابل استانداردهاي اختص       را مي 
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هاي مختلـف آموزشـي   زماني كه استانداردها براي سطح به خصوص از رشته     . نمود

استانداردهاي تخصصي . توان از استانداردهاي عمومي استفاده نمودشود، ميبيان مي

برخـي از   . اي از استانداردهاي مختص هر رشته آموزشـي اسـت         مربوط به مجموعه  

كند ا به استانداردهاي محتوي و برنامه تقسيم ميمتخصصان استانداردهاي آموزشي ر

)Vlasceanu ،2004 (ها، دانش مرتبط و استانداردهاي محتوي نشان دهنده شايستگي

. مهارتهائي است كـه دانشـجويان در هنگـام تحصـيل بايـد آنهـا را كسـب كننـد                   

استانداردهاي محتوي يعني آنچه كه يك دانشجو پـس از گذرانـدن دوره آموزشـي             

. بداند و قادر به انجام آن باشدبايد

ها و دشواري هاي آن در         به هر حال موضوع استانداردسازي با توجه به پيچيدگي        

در تدوين ايـن نـوع اسـتانداردها،    . اي برخوردار است  آموزش عالي از اهميت ويژه    

هاي علمي، نظر متخصصان، فلسفه و اهداف نظام آموزشي، امكانات          توان از يافته  مي

ها و سياستهاي نظام آموزشي و قوانين و مقـررات حـاكم بـر              م آموزشي، برنامه  نظا

اسـتانداردها از طريـق مشـاركت اجتمـاع علمـي و تعامـل              . كشور استفاده نمـود   

شوند و بصورت نهـائي بـراي       نفع تعيين مي  ربط و ذي  دانشگاهها با دستگاههاي ذي   

هسـته  . گيرندهمگنان قرار مي  ارزيابي دروني و بروني در اختيار دانشگاهها و هيأت          

گيرد كه آيا ارزيابي گروههـاي      اصلي استانداردهاي ارزيابي اين پرسش را در بر مي        

.اندآموزشي همه كاركردهاي تحت تعهد و مأموريت خود را مورد سنجش قرار داده

ريزي به منظور پيگيري نتايجانتشار گزارش و برنامه
بنـابراين بمنظـور برنامـه    . اخت و تشخيص اسـت    اولين گام در  برنامه ريزي  شن   

ريزي علمي در يك  گروه آموزشي نياز به اطالعات و داده ها ي دقيـق، صـحيح و              

همانطور كه قبال اشاره    . اصولي از  كليه جوانب تاثير گذار بر عملكرد آن مي باشد             

ن شد، هدف از ارزيابي دروني و بروني گروه آموزشي جمع آوري اطالعات از ميـزا   

اثر بخشي و كارائي فعاليت ها، آگاهي از ميزان پيشرفت كار و برنامه ها در جهـت                 



����� ���	
�� �	�� ����� ����� �����37

عالوه بر ايـن در ايـن نـوع     .  رسيدن به هدف ، پي بردن به نواقص و قوت هاست            

ارزيابي ها از  نتايج  حاصله جهت بهبود مستمر كيفيت گـروه  اسـتفاده بـه عمـل                    

روني ضمن آنكه  ابزاري بـراي انجـام و          به همين لحاظ  ارزيابي دروني و ب       . آيدمي

شود، نتايج  حاصله از آنهـا،       تحليل  مسائل و شناساندن گروه آموزشي محسوب مي        

ــا    ــراي راه حله ــت حــل مشــكالت  و اج ــزي در  جه ــه ري ــراي برنام ــايي ب مبن

نتايج ارزيابي دروني وبروني بطور 1997) ،(Pattonبه عقيده). Cowin, 1994(باشدمي

نمايد كه اين نتايج بايد  به نغييـر  شوند و تاكيد ميل بكار گرفته  مي  واقعي و در عم   

.وضعيت  موجود در جهت رسيدن  به وضعيت  مطلوب  منتهي شود 

   در فرايند  تضمين  كيفيت  گزارش ارزيابي  دروني و برونـي  اسـناد برونـدادي                  

ـ          گزارش  پايه  . محسوب مي شوند   ه بـا   اي همان گزارش ازريـابي درونـي اسـت ك

در اين  گزارش ميزان تحقق  اهـداف،         . مشاركت  اعضا هيات علمي توليد مي شود       

عملكرد فعاليتهاي آموزشي و  پژوهشي، نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهديـدها ،               

فاصله  وضع موجود با وضع  مطلوب و سطح  كيفيت  مالكها و نشانگرها  منعكس                  

وعـه  اطالعـات  و يـا  توصـيف             اين گزارش  صرفاً به عنوان يـك  مجم         . شودمي

بلكـه  هـدف از      .شودوضعيت  موجود  و عملكرد گروه آموزشي در نظر گرفته نمي           

ارائه اين اطالعات آن است كه تحليلي از چگونگي بهبود بخشيدن كيفيت  موجود،               

از اين رو ضمن عرضه اطالعات در خصوص عوامل پيش برنده و            . در آن بعمل آيد   

فيت ، پيشنهادات الزم براي بهبود كيفيت برنامه ها و فعاليت هـا             بازدارنده ارتقاء كي  

ارائه و زمينه را براي برنامه ريزي  توسعه  و ارتقاء كيفيت گروه آموزشي فراهم مي                 

در  ارزيابي دروني، اعضاء  هيات علمي  گروه  به عنـوان  يكـي از  اصـلي                     . سازد

از اين رو ضرورت  دارد      .  ترين  عوامل در اجراي پيشنهادات  محسوب  مي شوند          

از  محتواي  گزارش، عملكرد حاصله و  پيشنهادات  ارائه شده  آگاهي كافي داشته                  

تـوان انتظـار    با توجه به اين نكات مي     . باشند  و گزارش  مورد تاييد آنها قرار گيرد         
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ها جهت ارتقاء   داشت كه  مشاركت  آنها  در سازماندهي ، نظارت و كنترل فعاليت               

معموالً  گزارش مذكور  ابتدا به عنـوان  گـزارش مقـدماتي  در             . ت جلب شود  كيفي

بندي نظـر اعضـاء هيـات       پس از  جمع   . اختيار  اعضاء هيات  علمي  قرار مي گيرد         

اين گزارش  بايد داراي  چنـين     . گرددعلمي، گزارش  به صورت  نهائي  تدوين مي         

):1386بازرگان و همكاران (ويژگي هايي باشد

به هاي قوت  و ضعف،  فرصت ها و تهديدها  و سـطح  كيفيـت گـروه  را                       جن -1

. و  نشانگر، جز به جزء بازنمائي كندبطور دقيق و بر اساس مالكها

 پيشنهادات به طور مستند، شفاف و قابل اجرا  در سه سطح گـروه، دانشـكده و                  -2

.دانشگاه  ارائه گردد

ا ي ازريابي  دروني و بروني  مسـتقيماًً             همانطور كه اشاره شد نتايج و دستاورد ه       

بهمـين  . شـود به فرايند برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي گروه آموزشي متصل  مـي           

 ارزيابي درونـي،    رود كه پس  از استخراج  نتايج و تدوين  گزارش           دليل  انتظار مي   

اعضا  هيات علمي بر اساس  نتايج حاصله  به برنامه ريزي  جهت بهبود  و رسيدن                  

ريزي عملياتي شامل در اين مرحله الزم است كه برنامه   . به وضعيت مطلوب بپردازند   

ها ، چگونگي نظارت بـر انجـام        اولويت ها، نحوه اجرا، حيطه اختيارات و مسئوليت       

در برنامه عملياتي   . امور ، مدت زمان الزم براي اجراء و نحوه پيگيري مشخص شود           

گردد، بايد مشخص شـود كـه چـه         يه مي كه بر مبناي  يك چهارچوب مشخص  ته        

.گيردكاري ، چگونه، در چه مدت  زمان  و بوسيله  چه افرادي انجام مي

   گزارش ارزيابي دروني  مبنائي براي بازبيني  هيات هاي  مميزي  بيروني  و كميته       

هيات  همگنـان پـس از بازديـد از گـروه و مشـاهدات  و                 . همگنان  قرار مي گيرد    

ررسي الزم، گزارش ديگري  كـه همـان  گـزارش  ارزيـابي  مميـزي          مذاكرات و ب  

مفـاد حاصـل از  گـزارش  ارزيـابي  برونـي بايـد                . بيروني است  تهيه  مي نمايد        

 آيا گروه از صالحيت  و اعتبار الزم  بـر            -1. پاسخگوي يكي از اين سئواالت باشد     

  گروه آموزشـي     -2مبناي  استاندارد  ها  برخوردار است ؟ ميزان آن چقدر است؟              
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توانسته است در جهت  بهبود كيفيت،  الزامات مورد نظـر را كسـب نمايـد؟ ايـن                   

گزارش وقتي به عنوان  گزارش  نهايي تلقي  مي شود كه هيات  مميزي برونـي در                    

مسير  تهيه آن، تعامل  الزم را با هيات  علمي ،  دانشجويان و ذي نفعان گروه مورد                    

به طـوري كـه      .  بازخورد  شناختي مورد نياز را از آنها  بگيرد          ازريابي داشته باشد و   

گزارش ارزيابي بيروني منطق  اقناعي و  مجاب كننده اي  براي كليه  افراد ذي ربط، 

بدين ترتيب اعضـاي هيـأت      . ذي نفع و ذي صالح گروه مورد  ارزيابي داشته باشد          

 در قبال آن، از خـود       علمي احساس مسئوليت  و دلبستگي الزم  براي  پاسخگويي            

دهند و  در جهت تطبيق خود با الزامات كيفيت و استاندارد هـاي اجتمـاع                نشان مي 

علمي و مقتضيات  سطح  ملي و بهبود بخشيدن مداوم بـه عملكـرد گـروه، تـالش                   

آورند  و يـا حفـظ  و تقويـت           نمايند و از اين  طريق  اعتبار الزم  را بدست مي            مي

.نمايندمي

ينتيجه گير
   هرچند در آموزش عالي، كيفيت، يك مفهوم تازه و بديع نيست، امـا در مباحـث                

فعلي مربوط به سياستگذاري براي توسعه و اصالح آموزش عالي، اين موضـوع بـه               

با توجه به اهميت كيفيت آمـوزش عـالي در   . اي تبديل شده است عامل تعيين كننده  

ريس، كيفيـت كاركنـان علمـي،       تمام سطوح و كاركردهاي آن، از جمله كيفيت تد        

هـاي آموزشـي و كيفيـت    كيفيت دانشجو، كيفيت مديران و مديريت، كيفيت برنامـه    

تواند تأثير قاطعي بر نظام يادگيري و ياددهي محيط آموزشي      هاي تحقيقاتي مي  برنامه

هـاي  در دهه اخيـر كـه نظـام       . هاي زندگي بشري داشته باشد    و سپس بر تمام جنبه    

انـد،  افت خود تنظيمي را براي رابطه خود با دولت بـه كـار بـرده   آموزش عالي رهي 

در . ها مبدل گشـته اسـت     كيفيت و ا رزيابي كيفيت به يك گفتمان مهم در اين نظام           

چنين شرايطي الزم است دانشگاهها و مراكز آموزش عالي نسـبت بـه ايجـاد يـك                 
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 جهاني چهار مؤلفه    با توجه به تجارب   . ساختار مناسب ا رزيابي كيفيت اقدام نمايند      

  انتشـار گـزارش و       -4 الزامات كيفيت و     -3 ارزيابي بروني    -2 ارزيابي دروني    -1

هاي اساسي الگـوي ا رزيـابي كيفيـت      پيگيري اقدامات حاصل از آنها به عنوان پايه       

به منظور اسـتقرار و بكـارگيري ايـن الگـو الزم          . دانشگاهي مورد بحث قرار گرفت    

هـا متناسـب بـا شـرايط و         را براي هر يك از اين مولفـه       است ساز و كارهاي الزم      

ارزيابي دروني    گروه هاي آموزشي بـا توجـه بـه              . مقتضات كشور مشخص نمود   

اصل مشاركت و هم انديشي بين اعضاء هيأت علمي، دانشجويان و مديران و دانش              

آموختگان در جهت شفاف سازي اهداف و تعيين نقاط ضـعف و قـوت گروههـاي               

. نمايـد هاي الزم را براي ارزيابي بروني فراهم مـي        ها، زمينه  ارائه راه حل   آموزشي و 

ارزيابي بروني براي اثبات صالحيت كيفيت گروه آموزشي در افكـار عمـومي، ذي              

. شودگيرد و به عنوان مكمل ارزيابي دروني استفاده مي        نفعان و كل جامعه انجام مي     

ارزيابي دروني به منظور بهبـود و ارتقـاء         به عبارت ديگر در فرايند ارزيابي كيفيت،        

بـا  . نمايـد كيفيت و ارزيابي بروني به منظور تضمين كيفيت و پاسخگوئي عمل مـي            

توجه به شرايط كنوني دانشگاههاي ايران و به منظور تسريع فرايند ارزيابي كيفيـت،              

د تـا   بر اسـتفاده شـو    تواند به عنوان يك راه ميان     ارزيابي بروني درون دانشگاهي مي    

تعيين الزامات  . هاي الزم براي ارزيابي بروني توسط هيأت همگنان فراهم گردد         زمينه

به منظـور قضـاوت و ارزش گـذاري يكـي از مهمتـرين         ) استانداردهاي ارزشيابي (

اهـداف  . اسـت ) ارزيابي دروني و بروني   (هاي ارزيابي كيفيت نظام دانشگاهي      بحث

فت هر دانشـگاه، دانـش موجـود و نظـر           گروه هاي آموزشي با توجه به محيط و با        

اي از مهمترين عوامل تعيـين كننـده الزامـات كيفيـت            تواند مجموعه متخصصين مي 

مشاركت و بسيج تمامي اعضاء هيـأت علمـي و صـاحب            . هاي آموزشي باشد  گروه

هـاي ويـژه هـر    نظران دانشگاهي در روشن ساختن اهداف هر دانشگاه و نيز هـدف      

ستانداردها بـراي ارزيـابي كيفيـت از جملـه امـور مهـم و       گروه آموزشي و تعيين ا   

شود كه با مديريت گروههاي آموزشي و هيأت همگنـان صـورت            ضروري تلقي مي  
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ريزي به منظور پيگيري نتايج حاصل از ارزيابي هاي دروني  باالخره برنامه . پذيرد  مي

د ا رزيابي و بروني و رسيدن به وضعيت مطلوب از ديگر گام هائي است كه در فراين

براي اين منظور بايد توسط گروه آموزشي مورد ارزيـابي،          . كيفيت بايد برداشته شود   

.برنامه عملياتي، تدوين و چگونگي فعاليتها سازماندهي، نظارت و كنترل گردد

منابع
هاي بين المللي در اجراي ارزيـابي درونـي بـراي           ، تجربه 1383 بازرگان عباس    -1

ها، اولـين همـايش ارزيـابي درونـي بـراي ارتقـاء كيفيـت               ارتقاء كيفيت دانشگاه    
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:تأثير ارزيابي دروني در بهبود كيفيت دانشگاهي
 تجربه دانشگاه شهيد بهشتي 

،2، زهرا عيوضي1 محمد حسن پرداختچي

5، كورش پرند4غالمرضا يادگارزاده، 3رضا محمدي

چكيده
هاي همتا و در راستاي آن تدوين هدف به فرايند ارزيابي درگروه   بي شك توجه 

تواند در تسريع دستيابي هاي فرايند ارزيابي دروني ميبه عنوان يكي از مهمترين گام

لذا در اين مقاله سعي . باشد،مؤثر باشدبه هدف غايي كه همانا ارتقاء كيفيت مي

يي هستند كه بايد در هان فعاليتشده است تا با عنايت به اينكه اهداف اساس تعيي

ارزيابي دروني انجام گيرند، ضمن ارائه مفهوم كيفيت،هدف، ارزيابي و ارزيابي 

دروني، به بررسي اهداف تدوين شده در گروه علوم كامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي 

از نقاط بارز اين پژوهش تصريح و تدوين اهداف گروه علوم كامپيوتر.بپردازد

هاي همتا در شهيد بهشتي و وجوه افتراق و اشتراك آن با تعدادي از گروهدانشگاه 

.جهان مي باشد

.ارزيابي دروني، كيفيت، هدف، علوم كامپيوتر: واژه هاي كليدي

عضو هيات علمي سازمان . 3كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي. 2دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي.1
.استاديار دانشگاه شهيد بهشتي. 5عضو هيات علمي سازمان سنجش آموزش كشور . 4سنجش آموزش كشور 
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مقدمه
   يكي از مهمترين مباحث مربوط به آموزش عالي، بازنگري در كيفيت آموزش 

اين . زش عالي با نيازهاي جامعه استعالي و نهاد دانشگاه و تبيين رابطه ميان آمو

رهيافت جهاني، نمايانگر آن است كه توجه به كيفيت نقش كليدي و راهبردي در 

توسعه آموزش عالي و جامعه خواهد داشت؛ ضرورتي كه بسياري از كشورها از 

جمله ايران، از مدتي پيش به اهميت آن پي برده و در برنامه هاي تحقيقات و برنامه 

. آموزش عالي به آن پرداخته استهايريزي

   از اين رو، از مؤسسات آموزش عالي خواسته مي شود كه خود را به صورت 

نفعان قرار بدهند و اطالعات متنوعي درباره منابع، شفاف در معرض ارزيابي ذي

آمدهاي خود در اختيار آنها بگذارند و پاسخگويانه گزارش فرايندها، بروندادها و پي

هايشان  چگونه عمل مي كنند، چگونه هزينه مي كنند، اثربخشي هزينهبدهند كه

چگونه است و مهمتر از همه آيا آنها ارزش افزوده ايجاد مي كنند و چطور؟ 

).6:،ص1385فراستخواه، (

ها، ها، ضعف   نقش ارزيابي دروني در اين خصوص و در جهت شناخت قوت

 ريزي توسعه و بهبود قابل توجه است ها و تهديدها به عنوان مبناي برنامهفرصت

در تعريف ارزيابي دروني مي توان گفت كه از عناصر ). 32:،ص1384محمدي،(

ضروري بهبود كيفيت مي باشد و شامل فرايندي است كه در آن اعضاء يك نظام به 

هاي قوت و ضعف و كند تا جنبهمنظور خود در آينه ديدن اقدام به ارزيابي مي

ها، استفاده ها، تحكيم قوتدهاي خود را دريابد و به اصالح ضعفها و تهديفرصت

).29:همان منبع ،ص(ها و رفع تهديدها و يا تبديل آنها به فرصت بپردازد از فرصت

هاي هاي نظام به عنوان يكي از مهمترين گام   در اين ميان تدوين و تصريح هدف

ظام آموزشي محسوب مي ارزيابي دروني، مبنايي براي ترسيم وضعيت مطلوب ن

شود و لزوم ايجاد يك سيستم مناسب و كارآمد تدوين اهداف، با توجه به شرايط و 

.زمينه خاص هر نظام احساس مي شود
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   لذا اين پژوهش بر آن است تا ضمن تبيين مفهوم كيفيت، به بررسي مفهوم 

يد بهشتي را ارزيابي دروني پرداخته و سپس اهداف گروه علوم كامپيوتر دانشگاه شه

به عنوان اولين گام ارزيابي دروني تدوين و تصريح نموده و سرانجام به بررسي 

.هاي همتاي جهاني بپردازدوجوه افتراق و اشتراك آن با تعدادي از گروه

كيفيت درآموزش عالي
هاي صنعتي،  سال اخير، ابتدا در فعاليت50 از جمله مفاهيمي است كه در 1   كيفيت

 توجه به مفهوم كيفيت و "هاي اخير شده است و به تبع آن در سالبدان توجه

بازرگان،  ("هاي آموزشي بيش از پيش گسترش يافته استكاربرد آن در نظام

).56: ، ص1380

اي در آموزش عالي بوده، ضمن ابهام    به طور كلي كيفيت يك ارزش هسته

دي براي آن متصور است خاصي كه همواره در مورد آن وجود داشته، مفاهيم متعد

كه هر يك از منظري مورد توجه قرار گرفته و هر كدام مورد استفاده خاصي نيز 

هاي گوناگون، اشاره به چند تعريف عمده درباره كيفيت از ميان تعريف. دارد

.ضروري است

كيفيت را كليتي از سيماهاي يك ) ISO(   سازمان استانداردهاي بين المللي 

تلقي كرده است كه بتواند نيازها و انتظارات بيان شده يا ضمني محصول يا خدمت 

براين اساس كيفيت در ). pp: 14-16 ،2004 ،Svensson(نفعان را ارضا كندذي

اي از نظام آموزش عالي است كه بايد پاسخگوي نيازهاي آموزش عالي حالت ويژه

رامون كيفيت در هاروي نيز پس از برشمردن پنج ديدگاه مختلف پي. مشتريان باشد

 را مطرح مي كند كه عبارت است از تغيير "ديدگاه تحول آفريني"آموزش عالي، 

هاروي اين ديدگاه را به دليل مالحظات آموزش . از يك وضعيت به وضعيت ديگر

1.Quality
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همانگونه كه ويدويچ و ). 58:،ص1380رمزدن،(و يادگيري، مقدم مي شمارد

- در آموزش عالي ماهيتي پيچيده و بحثمعتقدند كيفيت) Vidovich & Porter(پرتر
مثال . رودانگيز دارد و بر حسب رويكردهاي مختلفي، با معاني گوناگوني به كار مي

وري تلقي مي شود، در حالي كه در رويكرد بازاري، چيزي در رديف كارايي و بهره

.)568: ،ص1999(رود در رويكردهاي انتقادي به معناي تحول و بهبود به كار مي

توان گفت كه كيفيت در آموزش عالي    پديده اي پيچيده، تام و براين اساس مي

.نسبي است 

   شوراي اعتبارسنجي آموزش عالي نيز در واژه نامه خود تحت عنوان بررسي 

 مناسب"كيفيت بين المللي، كيفيت را 

ده  تعريف كر"بودن هدف، برآورده كردن يا تطابق با استانداردهاي پذيرفته شده 

).15:،ص 1383نيازآذري، (است 

   تعاريف بيان شده حاكي از اين امر است كه كيفيت در آموزش عالي امري پويا و 

 همين پويايي و تغييرپذيري كيفيت .كندداراي ابعاد متعددي است كه دائما تغيير مي

ريزان آموزشي براي بهبود و ارتقاء دائمي آن بكوشند گردد كه برنامهباعث مي

).64: ،ص1378يستاني، ن(

توان گفت كه نظام آموزش عالي زماني داراي كيفيت خواهد بود كه فاقد به يقين مي

هاي نظام و در نتيجه ها و كاستيهر گونه كژي و كاستي باشد و برطرف كردن نارسايي

حصول بهبود و تضمين كيفيت در گام اول مستلزم شناخت وضعيت موجود و ترسيم 

، 1384محمدي،( و در نتيجه استقرار يك نظام كارآمد ارزشيابي است وضعيت مطلوب

).11:ص 

   نتايج تحقيقات و بررسي هاي انجام شده بيانگر آن است كه كيفيت آموزش 

خليجي وضعيت كيفيت . دانشگاهي كشور در سطح مطلوب و قابل قبولي قرار ندارد

ها  كه ضعف بنيه وروديانگيز يافته استدر آموزش عالي ايران را به شدت بحث

ها با به دليل غلبه يكجانبه پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي، عدم تناسب خروجي
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وري تقاضاي بازار كار و نيازهاي متحول و متنوع جامعه، مدرك گرايي و فقدان بهره

خليجي، (از منابع محدود عمومي در آموزش عالي، نمونه اي از شواهد آن است 

جه به مراتب ياد شده،به منظوربهبود و تضمين كيفيت بايد با تو). 64:،ص 1376

را شناسايي و ) درونداد، فرايند و برونداد( وضع مطلوب عوامل نظام دانشگاهي

تعريف كرده و در جهت ارزيابي به طور اعم و ارزيابي دروني به طور اخص 

.كوشيد

1ارزشيابي

ني جامعه نقش مؤثري داشته تواند در توسعه منابع انسا   توسعه آموزش عالي مي

هاي اقتصادي و اجتماعي باشد و با تربيت متخصصان كارآمد زمينه را براي پيشرفت

توان انتظار عملكرد مؤثر از نظام آموزشي بدون كارايي دروني نمي. مهيا سازد

اي است كه سازوكار ارزشيابي وسيله). 79: ، ص1384درتاج و موسي پور، (داشت

هاي نظام مورد ارزشيابي شناسايي شود، براساس اين نيازها، كند نيازكمك مي

از طريق اين سازوكار شرايط . ريزي مطلوب تدوين شودگذاري شده و برنامههدف

.الزم براي شفافيت عملكرد و پاسخگويي نظام فراهم مي شود

   ارزشيابي در معناي غير رسمي و به مفهوم قضاوت در خصوص عملكرد افراد 

اما . رفته استها و از دو هزار سال قبل از ميالد بكار ميص توسط چينيبطور مشخ

هاي  و فعاليت19هاي آموزشي و اجتماعي تقريبا به قرن ارزشيابي رسمي برنامه

-بر مي) 1983 )(Travers(و تراورز) 1905-1895 )(Joseph Rice(جوزف رايس
سيع و در كل سيستم گردد كه در آن يك برنامه ارزشيابي براي اجرا در سطح و

). 19: ، ص1384محمدي و همكاران، (آموزشي اياالت متحده سازماندهي شد

عليرغم اين ، نظر بر اين است كه اولين تحوالت در حوزه ارزيابي در دهه هاي 

1.Evaluation
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بوده و بتدريج حوزه  )Ralph Tyler(هاي رالف تايلر و با فعاليت1940و 1930

 ارزشيابي آموزشي به عنوان يك 1960واخر هاي آن گسترش يافته و در افعاليت

از آن تاريخ به ).46: ، ص1373كيامنش، (حوزه مستقل مورد قبول واقع شده است 

بعد ارزشيابي آموزشي توسعه قابل توجهي يافته و تعاريف متنوعي از آن ارائه شده 

يكي ديگر از تعاريف پذيرفته شده در اين حوزه تعريفي است كه چارلز .است

 شيوه ارزشيابي بر "ماهر معتقد است كه . ابراز داشته است )Charles Maher(ماهر

اين مفهوم استوار است كه ارزشيابي برنامه فرايندي است كه طي آن اطالعات 

( هاي مختلف برنامه قضاوت آوري    مي شود تا بتوان درباره ارزش جنبهجمع

).1196:، ص1383گال و همكاران،  ( "كرد) تصميم گيري

 فرايندي مي داند كه سعي در "   كميته آمريكايي في دلتا كاپا، ارزشيابي را 

آوردن و دستيابي به اطالعات مفيد براي انتخاب تصميمات مختلف شناخت، فراهم

).138:، ص1375كوي، ( دارد 

   نگاهي به تعاريف ارائه شده در خصوص ارزشيابي حاكي از اين امر است كه از 

ز برنامه ريزي تا توليد اطالعات بايد همواره آن را به صورت كار همان مرحله آغا

 يك " ارزشيابي عبارتست از " ) Weiss(بنابر تعريف ويس. گروهي در نظر گرفت

مشي و مقايسه آن  از عمليات و يا پيامدهاي يك برنامه يا خط"بررسي سيستماتيك 

اي از همكاري براي ن شيوهاي از استانداردهاي آشكار يا ضمني، بعنوابراي مجموعه

بايد توجه داشت كه در اين تعريف تأكيد بر استفاده از . مشي برنامه يا خط"بهبود"

).p: 4،1998، Weiss (اطالعات به صورت سيستماتيك براي بهبود برنامه است 

   به طور كلي، تاريخچه ارزيابي نشان مي دهد كه ارزيابي را به عنوان يك ابزار 

گيرند رد سازماني در بخش تجارتي، دولتي و ساير اجتماعات در نظر ميبهبود عملك

 با بخش " جزء تركيبي"و هدف آن تأييد جايگاهي براي ارزيابي بعنوان يك 

دهند تحقيقات و تجارب نشان مي). p:1،1991 ،Love (اساسي بهبود عملكرد است

 آموزشي به منظور هايكه در سال هاي اخير ضرورت استفاده از ارزيابي در نظام
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در آموزش عالي نيز . ها بيش از پيش احساس شده استشفافيت و كارايي اين نظام

ها و سعي در بهبود آنها و سرانجام به منظور ها و كاستيبه منظور تشخيص نارسايي

.ارتقاء كيفيت آموزشي ارزيابي نقش اساسي دارد

كنند تا بتوانند ارزشيابي ميشوند و خود را    مؤسسات آموزش عالي ارزشيابي مي

هايشان را تحقق بخشند و به بهتر مديريت كنند، به اهداف خود دست يابند، رسالت

توان در آموزش عالي بهترين كيفيت را  چگونه مي"اين سوال پاسخ دهند كه

).p:4،2001 ،Dubois (داشت؟

ظام توان نتيجه گرفت كه براي اصالح ن   با توجه به آنچه گفته شد مي

ارزشيابي كه بوسيله آن بتوان بهبودي نظام دانشگاهي، استقرار يك سيستم مناسب 

درباره استفاده از نتايج تجربيات قبلي . نظر قرار داد، ضرورت دارددانشگاهي را مد

هاي ارزشيابي، نشان داده  كه ارزيابي دروني براي اين منظور از مطلوبيت رهيافت

).34: ، ص1384ران، محمدي و همكا(برخوردار است

1ارزيابي دروني

ها براي مقابله با تهديدات محيطي و استفاده از ها نيز مانند ساير سازمان   دانشگاه

هاي دروني خود را بشناسند،نقاط ها و توانمنديهاي احتمالي،ناچارند ظرفيتفرصت

).13:، ص1385مقيمي، ( قوت و ضعف را ترميم و به تقويت نقاط قوت بپردازند 

   از اين رو يكي از مسائل مهم در آموزش عالي توجه به نيازهاي مشتريان و 

نفعان و در نهايت بهبود كيفيت پژوهشي در آموزش عالي است كه طي دو دهه ذي

اي در جهت تحقق آن به عمل هاي ويژهگذشته، كشورهاي متعددي كوشش

گوني از ارزشيابي را به كار هاي گوناآنها در انجام اين امر، رهيافت. اندآورده

هاي جامع و سيستماتيك دارد ها، ارزيابي دروني ويژگيدر ميان اين رهيافت. اندبرده

1 . Internal Evaluation
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).27: ، ص1382پزشكي راد و محتشم، (شودكه منجر به بهبود كيفيت مستمر مي

"تركيب ارزيابي با فعاليت اجتماعي:  ارزيابي دروني"اي با عنوان    الو در مقاله
يا اشخاصي كه (ارزيابي دروني عبارتست از فرايند استفاده از اعضاء: داردار مياظه

ها يا مسائل مربوط به براي بررسي برنامه) بطور غير مستقيم با يك سازمان مرتبطند

عبارت ).364: ،ص1981(شودنفعان مييك سازمان كه شامل مديران، كاركنان و ذي

عمل :ن چندين فعاليت بوجود آمده استارزيابي دروني مفهومي است كه از درو

گيري علمي در آموزش عالي است و با  كه كوششي براي كاربرد اندازه1پيمايش

 كه تأكيد آن روي جهت 2اقدام پژوهي. هاي عيني سر و كار داردجمع آوري داده

).Dressel، 1981، 364(ها استها و برنامههاي فلسفي، هدف

 ارزيابي ناميده مي شود به منظور تأملي همه جانبه -د   ارزيابي دروني كه گاهي خو

 بيني و تسلط افراد بر سازمان توسط افراد خود سازمان است و از اين رو واقع

سازمان در ارزيابي خود را با رويكردي كه به دنبال بهبود خود و نه مقايسه و 

). 278: ص، 1376چاروسه، (انتخاب واحدهاي قوي و ضعيف است، به همراه دارد

ها، مأموريت، از طرفي تأكيد فراوان بر برنامه هايي دارد كه از طريق آن برنامه

شود و آن مجموعه جايگاه اهداف و نقاط قوت و ضعف مجموعه آموزشي معين مي

، 1381محتشم، (نمايدهاي مفيد را اتخاذ ميبراي تضمين و بهبود كيفيت خود روش

).32: ص

ت ارزيابي دروني به عنوان يكي از روندهاي نوين در بهبود توان گف   بنابراين مي

كه پذير استهاي آموزشي فرايندي مبتني بر تفكر و انعطافارتقاء كيفيت نظام

هاي تواند مبنايي براي يادگيري سازماني، يافتن و حل مسائل، ايجاد مكانيسممي

ن كارگزاران و ها و انعكاس در ميا تنظيمي امور بوسيله شبيه سازي بحثخود

هاي  جايگزين براي مسائل پايدار مورد استفاده قرار حلجستجوي راه

1 . Survey
2 . Action Research
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هاي اخير ساير كشورها، كه تجربه). 71: ، ص1386بهرامي و همكاران، (گيردمي

دهد كه كار ارزيابي دروني تأثير اند، نشان مياقدام به ارزيابي آموزش عالي كرده

). 54: ، ص1374بازرگان، (  عالي داشته استقابل توجهي در بهبود امور آموزشي

نشان داده است ارزيابي دروني بوسيله برانگيختن  ) Lyle(هاي ليلبراي مثال، بررسي

افراد براي مذاكره و انعكاس آن از طريق فعاالن سازمان به سازمان كمك كند 

اعث دارد كه ارزيابي دروني بنيز بيان مي) Forss)( 2002(فورس). 285:  ص2000(

يادگيري براي يادگيري، توسعه شبكه ها، تسهيم دانش، تقويت برنامه و باال بردن 

.شودروحيه در سازمان  مي

 ����� ���	�
)� :(������ �� �
��� ������� �����

Source: forss et all�2002� pp:29-45

در ايجاد دانش و ها و دانش فردي،  ارزيابي دروني با ايجاد ارتباط بين آگاهي

 را كمك 1سازيهمچنين اگر توانمند. خرد جمعي و تسهيم دانش نقش بسزايي دارد

بخشند و نيز نفس خود را بهبود ميبهبه افراد بدانيم كه از طريق آن احساس اعتماد

1. Empowerment

يادگيري براي يادگيري

توسعه شبكه ها

ارزيابي دروني

باال بردن روحيه

تقويت برنامه

تسهيم دانش
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:، ص1383وتن و كمرون، (شوند خود چيره مي2 يا درماندگي 1بر احساس ناتواني

سازي فرد و سازمان و در نهايت باال بردن بزاري براي توانمندارزيابي دروني ا). 15

ساختن دست به عبارتي ديگر نتيجه ارزيابي دروني توانمند. شودروحيه محسوب مي

هاي خود و كمك به رشد آنان در اندركاران مراكز آموزشي نسبت به كنترل برنامه

دين گرايش در ارزيابي چن). 33:، ص1381محتشم، (ريزي خواهد بودفرايند برنامه

توان آندروني وجود دارد كه مي

برخي از آنها به شرح زير .  را به عنوان سير صعودي ارزيابي دروني در نظر گرفت

:باشدمي
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�1998�P:150LoveSource:

:توان به موارد زير تقسيم نمود   اهداف ارزيابي دروني را  مي

تجزيه و تحليل منابع و اثربخشي مؤسسه در تحقق رسالت خود؛) الف

ريزي و پيشرفت مؤسسه؛هايجاد يك مبناي درست براي برنام) ب

نياز آذري، ( هاي مؤسسه با اهداف آن ارزيابي و تحليل ارتباط تمام فعاليت) ج

1 . Powerlessness
2 . Helpessness
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؛)38:، ص1383

 تنظيمي امور نظام آموزشي؛-كمك به خود) د

؛)10: ، ص1380بازرگان ، ( آموزشي) برنامه(بهبود بخشيدن به كيفيت نظام ) و

هاي آتي ريزينگر در برنامهاب ديدي آيندهشركت فعاالنه اعضاء نظام ضمن اكتس) ه

). 35: ، ص1381محتشم،(مؤسسه

) 1(ارزيابي را در شكل-هدف خود) 2001(   مديريت آموزش عالي اندونزي

):40:، ص1381يادگارزاده،(اندخالصه نموده

 ����� '7�)� :(!.
��
� �� �
��� ������� H�"

I?*�:)  �������J����KL�M � :NO(

ارزيابي با محوريت اهداف -شود در اين شكل خود   همانطور كه مشاهده مي

دروندادها، فرايند و بروندادها با توجه به اهداف به كارايي، . شودانجام مي

).41: ،ص1381يادگارزاده، ( شوندبخشي منجر ميسودمندي و اثر

هاي ارزيابي وني وجود دارد كه آن را از فعاليت   چند ويژگي مهم در ارزيابي در

:سازدبيروني متمايز مي

كارايي محصول

حداقل نيازهاي الزم

كارايي

ورودي

اهداف

نتيجه و
پيامد

 منابع-
محيطارتباط با 

بهبود منابع
براي رسيدن
به هدف
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. تأكيد ارزيابي دروني نوعا بر مسائل كليدي مديريت و كاركنان سازمان است)1

بر خالف ارزيابي بيروني كه معموال به مسائل مربوط به اشخاص بيرون از سازمان 

).ارانريزي، سياستگذهاي برنامهمثال هيأت( پردازد مي

دروني فرد مستقيما به سازمان پاسخگو است بر خالف ارزيابي بيروني در ارزيابي)2

).Clifford، ،987(كه مستقل از سازمان است

در ارزيابي دروني  بر خالف ارزيابي بيروني، ارزيابان بعد از اتمام ارزيابي )3

خدمت سازمان باقي هايشان در فتهتوانند به عنوان مدافع يا مبلغي براي كاربرد يامي

).p:187 ،2004 ،Fitzpatrick et all (بمانند

كند،در حالي كه ارزيابي بيروني بر ارزيابي دروني به بهبود كيفيت توجه مي)4

).21:، ص1376بازرگان، ( رعايت استانداردها تأكيد دارد 

هاي باال ذكر اين نكته ضروري است كه شرط اصلي با توجه به موارد و ديدگاه

و ) 83: ، ص1386بهرامي و همكاران، (زيابي بيروني توسعه ارزيابي دروني استار

در اغلب كشورهاي صنعتي، براي افزايش كارايي دروني و بيروني نظام دانشگاهي، 

گرفته پس از كسب تجربه در اين زمينه از ابتدا ارزيابي دروني مورد استفاده قرار

در نتيجه اين دو به ). 21: ، ص1376بازرگان،(شودارزيابي بيروني استفاده مي

صورت متقابل به پاسخگويي، بهبود كيفيت تدريس و تحقيق و عرضه خدمات 

از . توان انجام دادارزيابي دروني را به چندين صورت مي.كنندتخصصي كمك مي

توان آن را در سطح گروه، دانشكده و دانشگاه به انجام رسانيدنظر سطح مي

در اين پژوهش ارزيابي دروني در سطح گروه ). 49:  ص،1381يادگارزاده، (

.گيردآموزشي مورد بررسي قرار مي

   بر مبناي تجربيات گذشته در اين زمينه، فرايند ارزيابي دروني گروه علوم كامپيوتر 

دانشگاه شهيد بهشتي نيز ابتدا با آشنا كردن اعضاء نظام با ضرورت ، فلسفه و فرايند 

پس از تشكيل كميته راهبري، به تصريح و تدوين . ني آغاز شداجراي ارزيابي درو

.رسدنظر ميضروري بهابتداي امرهدف درلذا تعريف دقيق. شداهداف نظام پرداخته
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1هدف

   در عصري كه عدم تمركز در اجراي امور به منظور بهبود كيفيت مورد توجه 

شوند و به متمركز پيشنهاد ميهاي سازماني به همان اندازه و به طور غيراست، هدف

ها هستند واضح است در هر سازمان هدفپر. رسدربط ميتأكيد افراد و مراجع ذي

ها يكي از بدين ترتيب تعيين هدف. كنندكه جهت حركت آن سازمان را تعيين مي

به عبارتي ). 43: ،ص1381حسيني، ( مهمترين عوامل مؤفقيت در سازمان است

شود به اهداف آن مربوط مي" آموزشي به كجا بايد برود؟ گروه"ديگر، اينكه 

"توان گفت عبارت است ازدر تعريف هدف مي). 43: ، ص1381يادگارزاده، (
اوضاع يا شرايط پاياني كه سازمان در جهت نيل بدان تالش ورزيده و درصدد 

نيز هدف رابه منزله ) Dewey(ديويي). 43: ،ص1379عالقه بند، (تحقق آن است

داند براي دگرگون كردن شرايط موجود، و معتقد است هدف شايسته روشي مي

: ، ص1381حسيني،( هدفي است كه با توجه به اوضاع و احوال موجود اتخاذ شود 

45.(

ها    با توجه به تجارب بدست آمده، تدوين هدف بايستي بر اساس مجموعه مالك

هاي هدف، نويسندگان يژگيها و ودر تعيين مالك. هايي صورت گيردو ويژگي

 ) Lock & Lotham(الك و التهام. اندهاي زيادي را مطرح كردهمختلف ويژگي

هاي اند و با سر واژهها را شناسايي كردههاي مؤثرترين هدفويژگي) 1990(
2"SMART"وتن و كمرون، به (دهند  اين ويژگي را به بهترين صورت توضيح مي

).33: ،ص1384نقل از باقرزاده، 

.اندهايي كه قابل تشخيص، رفتاري و قابل مشاهدههدف): روشن(هاي ويژههدف

1 . Goal
Spacific, Measurable, Aligned, Reachable,Time Bund هاي،برگرفته از حروف اول واژه SMARTسرواژه.2

.مي باشد
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هايي كه معيارهاي ارزيابي خود را به همراه دارند، هدف: گيريهاي قابل اندازههدف

توان با آنها توانند به صورت عيني ارزيابي شوند و درجه مؤفقيت كار را ميمي

.تعيين كرد

. ايي كه با مقاصد كلي و فكراصلي سازمان تجانس دارندههدف: هاي همسوهدف

.كندتحقق آنها به منافع گسترده سازمان كمك مي

هايي كه آنقدر فراتر از ظرفيت هدف. گرايانههايي واقعهدف: هاي قابل وصولهدف

معني به كننده باشند و در بدترين وضعيت بيافراد نيستند كه در بهترين حالت نااميد

.دآيننظر

هايي هدف.شونديعني زماني براي تحقق اهداف معين مي:  به زمانهاي محدودهدف

كه نقطه پايان ندارند، اثربخش نيستند و تعيين مهلت و ضرب االجل براي رسيدن به 

.اهداف امري بديهي است

:شوند   همچنين اهداف در دو سطح تدوين مي

.شوندبيان مياهداف كلي كه بصورت عبارات بسيار كلي ) الف

هدف كلي جهت . تر هستنداهداف جزئي كه از اهداف كلي محدودتر و روشن) ب

در نتيجه نسبت نمايد،در حالي كه هدف جزئي مقصد را معين مي. كندرا تعيين مي

).44: ، ص1381يادگارزاده،(به هدف كلي داراي جنبه عملياتي بيشتري است

: ،ص1384محمدي وهمكاران، (وع باشندتوانند شامل سه نهاي كلي مي   هدف

75:(

كننده اين امر هستند كه گروه آموزشي اين اهداف بيان: اهداف دروندادي)  الف

دانشجو، هيأت علمي، برنامه ( هاي كلي خود چه نوع درونداديبراي تحقق هدف

.تأكيد دارد) ريزي

- در انجام امورآموزشيكنند كه گروهاين نوع اهداف بيان مي: اهداف فرايندي) ب
آموزشي، پژوهشي و عرضه خدمات 
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.كندتخصصي بر چه فرايندي در تدريس و يادگيري تأكيد مي

دانش آموختگان،آثار (در اين نوع اهداف، نتايج مورد انتظار: اهداف بروندادي) ج

.شوندبه طور آشكار مشخص مي) شده،خدمات تخصصيعلمي توليد

اب اهداف دانشگاهي به سه روش زير اشاره در انتخ) Allen) (1998(   آلن

:كندمي

باشد و عمليات اين مدل بر اساس مشاركت و همكاري مي): مستقل(1مدل آزاد)1

ي موكالن اصلي و هاآن از پايين به باال است و در انتخاب اهداف دانشگاهي ديدگاه

 توافق بر فرض اين مدل بر اين است كه. گيردنفع مورد توجه قرار ميهاي ذيگروه

.روي اهداف از طريق گفتگو و بحث منطقي و آزاد قابل دستيابي است

كه نوع عملكردش از باال به پايين است و در آن تصميمات در : 2مدل متمركز)2

.باشنددر اين مدل اهداف اساسا فراتر از سازمان مي. شوندسطح ملي اتخاذ مي

در . گيرد مدل قبلي قرار مياين مدل از لحاظ عملياتي بين دو : 3مدل تركيبي)3

اين مدل هدف هم در سطح ملي و هم درون سازمان تركيبي از روش هاي متمركز 

.باشدو آزاد مي

شود اهداف ها مي باشد كه فرض ميروش ديگر در انتخاب هدف: 4مدل سياسي)4

ها انتخاب به لحاظ منطقي و بر اساس ارزيابي دقيق از وضعيت سلسه مراتبي هدف

شوند و تأكيدشان بر ها ميد بلكه از طريق فرايندهاي سياسي داخل دانشگاهشوننمي

 Baldrige(بالدريج و همكاران). 57: ، ص1384محمدي، (روي اهداف خاص است 

et al) ( 1978 (گونه اتفاق نظري در معتقدند در اين مدل فرض بر اين است كه هيچ

صلي بيش از انكه بر روي مورد اهداف دانشگاهي وجود ندارد و اساسا توجه ا

1 . Autonomous Model
2 . Centeralised Model
3 . Compromise Model
4 . Political Model
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سازي ها باشد، بر روي مسائل پيشينهمسائلي مربوط به تعيين اهداف وارزش

).69: ، ص1381به نقل از حسيني، ( كارآمدي در دستيابي به اهداف متمركز است

هاي زيادي را ها هر سازماني ممكن است هدف   صرفنظر از چگونگي تعيين هدف

ها پيش مي آيد و بايد داوري نمود ه مسĤله اولويتدر اينجاست ك. تشخيص بدهد

: ، ص1372موريسي، ( ها مرجع هستند هايي بر ساير هدفكه چه هدف يا هدف

:بندي كردها را اولويتتوان هدفهاي زير ميبا استفاده از روش). 77

شود و هر خواهي مينفع نظردر اين روش از جامعه ذي: روش نظر خواهي ساده)1

خواهي شده قرار داشت در رتبه  مورد نظر تعداد بيشتري از جامعه نظرهدفي كه

.گيرداولي قرار مي

در اين روش نظرات افراد جامعه نسبت به هر يك از : روش نظر خواهي كامل)2

شود و به ترتيب اولويتي كه دهند، پرسش مياهداف به ترتيب اولويتي كه به آنها مي

گيرد كه طبيعتا از دهد امتيازي تعلق ميداف ميهر فرد از جامعه به هر يك از اه

آنگاه جمع امتيازات به دست آمده در خصوص هر . لحاظ حسابي، امتياز منفي است

گردد و هرچه حاصل جمع امتيازات منفي يك هدف كمتر باشد هدف ثبت مي

.مراتب اولويت آن باالتر است

ها را به سه دسته تقسيم ها هدفدر اين تكنيك: اولويت بندي براساس اهميت) 3

هايي كه حتما بايد انجام شوند و شامل هدف هايي هستند هدف) الف: كنندمي

ها و مأموريت تأثير بسيار بسزايي داشته و كه مؤفقيت يا شكست در آنها در نقش

هايي كه اگر چه  براي بهبود هدف) ؛ ب.در بقاي سازمان نقش اساسي دارند

ي مي باشند، ولي در بقاي سازمان يا واحد لزوما تأثير كارها يا انجام امور ضرور

ها در زمينه پيشرفت سازمان مؤثر هستند ولي تأخير و اين هدف. چنداني ندارند

هايي دلخواه هدف) زند؛ جتعويق و يا حذف آنها لطمه زيادي به سازمان نمي

-م ميباشند كه بهتر است براي بهبود عمليات اجرا شوند ولي در صورت لزومي
)78: ، ص1372موريسي، (توانند حذف شده يا به تعويق افتند
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هاي اصلي    با عنايت به اين موضوع كه تدوين اهداف به عنوان يكي از گام

فرايند ارزيابي دروني است و همچنين با توجه به سابقه كم تأسيس رشته علوم 

يت نموده  شروع به فعال1379كامپيوتر در دانشگاه شهيد بهشتي كه از سال 

هاي نخستين ارزيابي دروني به تدوين و تصريح بايست در گاماست،گروه مي

المللي اقدام به تدوين لذا بر اساس تجارب ملي و بين. پرداختاهداف مي

انداز  و چشم1رسالت براي تدوين اهداف گروه علوم كامپيوتر ابتدا. اهداف نمود
 جمله دانشگاه ورمنت در انگلستان، هاي مشابه در چند كشور از و اهداف گروه2

مورد بررسي ...  در منطقه جنوبي آمريكا و  LSUتگزاس، استنفورد، هاروارد،

هاي مشابه وهمچنين مصوبه پس از مطالعه رسالت و اهداف گروه. قرار گرفت

 هدف و در سه زمينه آموزشي، 29ريزي اهداف گروه شامل شوراي عالي برنامه

بر اساس اهميت اهداف در .  تخصصي تدوين گرديدپژوهشي و عرضه خدمات

. سطوح مختلف، توافق كميته ارزيابي بر روي اهدافي بود كه بايد انجام شوند

پس از بحث و گفتگوي اعضاي كميته درباره هر يك از اهداف پيشنهادي در 

 مورد به 29هاي آموزشي، پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي، اهداف از زمينه

بندي آن  در سه زمينه آموزشي، پژوهشي و يافته و پس از تقسيم مورد كاهش 15

عرضه خدمات تخصصي و سه حوزه درونداد، فرايند و برونداد بصورت 

خالصه طراحي و تدوين اهداف علوم كامپيوتر در .  طراحي شد3×3جدول

.شودنمايش داده مي) 2(جدول 

1 . mission
2 . vision 
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:nاهداف در گروه علوم كامپيوتر دانشگاه تگزاس
توان به موارد زير هاي گروه علوم كامپيوتر دانشگاه تگزاس مي   از ميان هدف

:اشاره كرد

هايكوشش براي تربيت دانش آموختگاني كه براي مواجه شدن با همه چالش) 1

فكري، اخالقي و كاري توانايي داشته باشند؛) قابليت هاي(

گذاري در تحقيقات صنعتي، كه براي دانشجويان و تالش براي حفظ سرمايه) 2

آورد تا به خلق، درك، كاربرد  و انتشار دانش هايي رافراهم مياساتيد فرصت

.بپردازند

نشجويان و هم فراتر از آن بـر       انتخاب اساتيد از بين افرادي كه هم بر روي زندگي دا          ) 3

.روي تكنولوژي افرادي مؤثر باشند

شود در گروه علوم كامپيوتر دانشگاه تگـزاس بـر روي               همانطور كه مشاهده مي   

. شـود انتخاب اساتيد مجرب به منظور تأثيرگذاري بر روي دانشـجويان تأكيـد مـي             

نبـال انتشـار دانـش در       گذاري در تحقيقات صنعتي، به د     همچنين با تأكيد بر سرمايه    

.باشدسطح وسيعي مي

:2اهداف در گروه علوم كامپيوتر دانشگاه ورمنت
نفع  در آوري نظرات جامعه ذي   اين گروه نيز براي تدوين اهداف خود به جمع

:هايي از اهداف گروه مذكور عبارتند ازنمونه. نمايدارزيابي مي

شود و هايي كه براي آنها انتخاب مي نقشآموختگان براي رهبريآماده ساختن دانش) 1

:هايشان در اجتماع بوسيلهنيز نقش

تقويت افكار خالق، شفاف، منتقدانه و دقيق ؛)  الف

1.Texas University
1. Vermont University
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هاي ميانبر و در عين حال درست؛حل مسأله بوسيله راهتشويق براي يافتن راه)ب

هاي آن؛درك عميق و فهم درست از رشته خود براي دانستن ارزش) ج

هاي ارتباطي شفاهي، بصري و كتبي ؛قويت مهارتت)د

 بهسازي مداوم؛-عالقمند كردن آنها براي آموختن و خود) و

آوردن شرايطي كه دانشجويان حل كننده مسائل كامپيوتري در بازار بـوده            فراهم)  2

هايي كه نيازمند خبرگي در علـوم كـامپيوتر و          و براي مسائل متنوع در تمامي حوزه      

باشد مهارت الزم را كسب كرده باشند؛ياطالعات م

   با توجه به موارد مذكور در گروه علوم كامپيوتر دانشگاه ورمنت در انگلستان، به  

در عين حال به خبرگي . شود  بهسازي دانشجويان تأكيد فراوان مي-خود

توان گفت مي. شوددانشجويان براي حل مسائل كامپيوتري در بازار توجه خاص مي

دوين اهداف اين گروه، توجه به عامل دانشجويان از اهميت خاصي برخوردار در ت

. است

:1اهداف درگروه علوم كامپيوتر دانشگاه استنفورد
:توان به موارد زير اشاره كرد   از اهداف گروه علوم كامپيوتر دانشگاه استنفورد مي

 به تك، آموزش تك(هاي آموزشي متنوع با كيفيت باالفراهم آوردن فرصت)1

هاي،دوره...) دوره هاي آن الين و

 آموزشي براي كاركنان و استادان در دپارتمان؛)2

فراهم كردن يك حوزه وسيع فني و حمايت آموزش كامپيوتر؛)3

-بيني فناوريهاي آموزشي در پاسخ به نيازها و نيز پيشمعرفي و تعريف برنامه)4
. هاي متغير و نيازهاي دانشگاه

1 . Estanford University
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هاي آموزشي هاي آموزشي و ايجاد فرصت گروه مذكور به برنامه   در تعيين اهداف

به عبارتي، در اين گروه اهداف فرايندي و محتواي آموزشي در . شودتأكيد بسيار مي

.اولويت قرار دارند

هاي مشابه در جهان براي تدوين اهداف و     نكته قابل تأمل اين است كه گروه

لذا گروه علوم كامپيوتر دانشگاه . كنندتفاده ميهاي متفاوتي استحقق آنها از شيوه

هاي ايران    مي بايست با هاي علوم كامپيوتر دانشگاهشهيد بهشتي و ساير گروه

توجه به اين نكته، براي تدوين اهداف خود تمامي موارد مربوط به تدوين اهداف را 

 شهيد بهشتي يكي از اقدام اصلي گروه علوم كامپيوتر دانشگاه. مدنظر قرار دهند

بندي كلي و با توافق اعضاء كميته، براي تدوين اهداف اين بود كه در يك جمع

اهداف در سه حوزه درونداد، فرايند و برونداد و در سه بخش آموزشي، پژوهشي و 

عرضه خدمات تخصصي، و با توجه به رسالت دانشگاه و نيازهاي يادگبرنده و 

هاي مشابه كه معموال اهداف خود را ف گروهبر خال. نيازهاي بازار كار تعيين شد

هاي مختلف با تĤكيد بر يك حوزه آنها بدون تقسيم بندي ، تفكيك و تصريح بخش

.نمايندرا تدوين مي

نتيجه گيري
هاي گروه آموزشي در آموزش عالي    همانطور كه اشاره شد فرايند تدوين هدف

تخصصي، نيازهاي جامعه، چنان است كه در آن بايد ساختار دانش در رشته 

: ، ص1381حسيني، (نيازهاي يادگيرنده و رسالت دانشگاهي مورد نظر قرار گيرد 

. در اين مقاله مفهوم ارزيابي دروني ، كيفيت و هدف مورد توجه قرار گرفت). 5

همچنين به اين نكته اشاره شد كه با توجه به شرايط متفاوت آموزش عالي در 

علوم كامپيوتر نيز براي تدوين اهداف مورد نظر خود هاي آموزشي جهان، گروه

هاي تدوين لذا به منظور آشنايي با شيوه. برندهاي مختلفي به كار ميها و مدلروش
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هدف در گروه علوم كامپيوتر ابتدا فرايند تدوين اهداف در گروه علوم كامپيوتر 

فرايند تدوين دانشگاه شهيد بهشتي مورد بررسي قرار گرفت،  سپس با توجه به 

.اي صورت گرفتهاي جهان مقايسهاهداف در چند گروه مشابه از دانشگاه

:هاي زير برداشته شودشود گامبا توجه به آنچه گفته شد پيشنهاد مي

نيازسنجي در ابتداي تدوين اهداف؛) 1

نفع براي تدوين اهداف گروه آموزشي به طور اعم و خواهي از جامعه ذينظر)  2

مپيوتر به طور اخص؛علوم كا

المللي در تدوين اهداف گروه ؛توجه به تجارب ملي و بين) 3

توجه به رسالت دانشگاهي، نيازهاي يادگيرندگان، ساختار دانش در رشته ) 4

تخصصي و نيازهاي جامعه؛

توجه به اهداف دروندادي، فرايندي و بروندادي و سه حوزه آموزشي، پژوهشي ) 5

و عرضه خدمات تخصصي؛

.پيگيري تحقق اهداف) 6

منابع
.، ارزشيابي آموزشي، انتشارات سمت)1380( بازرگان، عباس )1

نگاهي به : ، كيفيت و ارزيابي آن در اموزش عالي)1376(بازرگان، عباس )2

المللي، مجموعه مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي در هاي ملي و بينتجربه

، تهران، دانشگاه عالمه )جلد اول(ايران، محسن خليجي، محمد مهدي فرقاني 

.طباطبايي

، ارزيابي دروني دانشگاهي و كاربرد آن در بهبود )1374( بازرگان، عباس )3

مستمر كيفيت آموزش عالي، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، سال 

11.و12سوم، شماره 
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وانمندي ، بررسي رابطه بين جو سازماني و ادراك ت)1384(باقرزاده، داود )4

اعضاء هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت 

.آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي

-، تعيين خط)1386( بهرامي، آرش، يادگارزاده، غالمرضا و پرند، كوروش )5
رويكردي بر : ها و عوامل اثرگذار در ارزشيابي دروني گروه هاي آموزشيمشي

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، سال اساس پويايي سيستم، 

.سيزدهم، شماره دوم

، ارزيابي دروني رهيافت )1382( پزشكي راد، غالمرضا و محتشم، حميدرضا)6

مناسب براي ايجاد كيفيت آموزش عالي كشاورزي، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي 

.در آموزش عالي، سال نهم، شماره سوم

وزش عالي و توسعه پايدار، مجموعه مقاالت همايش، ، آم()چاروسه، امين )7

.جلد دوم، انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

هاي ، تدوين و اعتياريابي ابزار تشخيص هدف)1381(حسيني، سيد رسول )8

مورد دانشگاه : هاي آموزشيهاي دانشگاهي به منظور ارزيابي دروني گروهنظام

.رشناسي ارشد دانشگاه تهرانتهران، پايان نامه كا

، نگاهي به نظام آموزش عالي ايران؛ گذشته، حال، ) 1376(خليجي، محسن )9

آينده، مجموعه مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي ايران، محسن خليجي، محمد 

.دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران) ويراستاران( مهدي فرقاني 

، ارزشيابي عملكرد تحصيلي )1384(درتاج، فريبرز؛ موسي پور، نعمت اله )10

هاي علوم انساني، فصلنامه پژوهش و برنامه دانشجويان سهميه اي و آزاد    رشته

.ريزي در آموزش عالي، سال سيزدهم، شماره سوم و چهارم



� ����� ����� �����       ����� ���	
�� �	� 68

، يادگيري رهبري در آموزش عالي، ترجمه عبدالرحيم نوه )1380(رمزدن، پال )11

 دامغان با همكاري مؤسسه پژوهش و برنامه ابراهيم، انتشارات دانشگاه علوم پايه

.ريزي آموزش عالي

.، مباني نظري و اصول مديريت آموزشي، نشر روان)1379(عالقه بند، علي )12

، تدوين و ارائه الگويي براي ارزيابي كيفيت و )1385(فراستخواه، مقصود )13

ه اعتباربخشي آموزش عالي ايران بر اساس تجارت جهاني و ايراني، پايان نام

.كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي

، آموزش و پرورش تطبيقي، ترجمه محمد يمني، )1375(كوي، لوتان)14

.انتشارات سمت

هاي تحقيق كمي و ، روش)1383(گال، مرديت؛ بورگ، والتر؛ گال، جويس )15

، )جلد دوم(كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي، ترجمه احمدرضا نصر و همكاران 

.انتشارات سمت

، راهنماي عملي انجام ارزيابي دروني در نظام آموزش )1384( محمدي، رضا )16

.المللي، انتشارات سازمان سنجش آموزش كشورتجارب ملي و بين: عالي ايران

محمدي، رضا، فتح آبادي، جليل، يادگارزاده، غالمرضا، ميرزامحمدي، محمد )17

مفاهيم، اصول، (ي، ارزشيابي كيفيت در آموزش عال)1384( حسن و پرند، كوروش

.، انتشارات سازمان سنجش آموزش كشور)ها و معيارهاروش

، ارزيابي دروني گروه ترويج و آموزش كشاورزي )1381(محتشم، حميدرضا )18

دانشگاه تربيت مدرس، پايان نامه كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي 

.دانشگاه تربيت مدرس

يت رويكردي پژوهشي، انتشارات ، سازمان و مدير)1385(مقيمي، سيد محمد )19

.ترمه
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، مديريت بر مبناي هدف و نتيجه در بخش دولتي، )1372(موريس، جورج )20

.ترجمه مهدي الواني، فريده معتمدي، نشر مركز آموزش مديريت دولتي

از : ، اعتبارسنجي در آموزش و پرورش عالي)1383(نيازآذري، كيومرث )21

.شناختي انديشهكالسيك تا مجازي، تهران، انتشارات فرا

، بررسي ساختارهاي برنامه ريزي آموزش عالي ) 1378(نيستاني، محمدرضا )22

در دانشگاه هاي تهران و ارائه الگوي مناسب براي آنها، پايان نامه كارشناسي ارشد 

.دانشگاه تهران

، روشهاي ارزشيابي آموزشي، ترجمه عليرضا كيامنش، )1373(ولف، ريچارد )23

.شگاه پيام نورانتشارات دان: تهران

، توانا سازي و تفويض اختيار، )1383(وتن، ديويد اي، كمرون، كيم اس )24

.ترجمه بدرالدين اورعي يزداني، انتشارات مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت

، ارزيابي دروني كيفيت دانشكده علوم دانشگاه )1381(يادگارزاده، غالمرضا )25

.قيقات آموزشي دانشگاه تهرانبو علي سينا، پايان نامه كارشناسي ارشد تح

26) Clifford، L.(1987)، A Consideration Of  Simple Measure And 
Organizational Structure Evaluation And Program Planning 10.
27)Dressel et al (1981)، Evaluation In Higher Education. Boston:27) 
Houghton Mifflin Copress.
28)Dubois،P،(2001)، Evaluation And Self – E valuation Of Universities In 

Europ:   University Of  Paris X (UPAR10. TEM)،Farance.

29)Fitzptrick et al (2004)، Program Evaluation: Alternative Approches And 

Practial Guidelines، Thired Edition.

30)Forss، K.Rebien،C(2002): Process Use Of Evaluation، Vol.8.No.1.

31)Love، AJ (1998)،Internal Evaluation: Integratating Evaluation And 
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Social Work Practice ،Black Well Publishers، Ltd And Foreningen 

Scandinavian Journal Of Social Welfare.

32)Love، AJ (1991)، Internal Evaluation: Building Organizations From 

Within، Sage Publications ، Newbury Park، California.

33)Lyle، Charles (2000): High Impact Internal Evaluation (Book Reviw) 

.American    Journal Of Evaluation، spring- summer .Vol 21.Issu2.

34)Svensson،34) magnus(2004). TQM- Based Selfe- Assessment In 

Educational Organizations، Helpor Hindrance،Lulea: University Of 

Technology.  .

Vidovich، Lesly & Paige Porter(1999)،35)Quality Policy In Australian 

Higher Education Of  The 1990: University Prespectives،Education Policy. ،

Vol.14.No.6.

Weiss،C(1998)،Evaluation: Methods For Studying Programs And 

Policies،36) 2nd ed.،Prentice – Hall ،    Upper Saddle River

37) http://www.cs.utep.edu/DeptCS/mission.html.
38) http://www.stanford.edu/services/techtraining/ip.html.
39) http://www.uvm.edu/~cems/cs/mission.
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نگاهي به راهكارهاي ارتقاي كيفيت ارزيابي دروني در دوره هاي 
LMSآموزش الكترونيكي با تاكيد بر ويژگيهاي 

3،سيد امين موسوي2،نسرين اسدي1 سيد كمال خرازي

چكيده
ا و ه   تحول و پيشرفت سريع فناوري اطالعات و ارتباطات،منجر به ايجاد ظرفيت

ها از جمله اين ظرفيت. امكانات جديدي در حوزه آموزش و پرورش شده است

هاي آموزش الكترونيكي مبتني بر شبكه جهاني است كه در حال حاضر يكي از زمينه

.رو به رشد در جامعه اطالعاتي است

به خودي خود گواه مؤثر ) online(   حركت رو به رشد  به سمت آموزش بر خط 

بسياري از مطالعاتي كه در زمينه آموزش .  بخشي آن در يادگيري نيستبودن و اثر 

برخط انجام گرفته حاكي از آن است كه طراحي ضعيف دوره و اجراي ناقص 

بنابراين توجه به استانداردهاي طراحي . سازدفرايند يادگيري را با شكست مواجه مي

عضو هيات علمي دانشگاه تهران.1
دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهران.2
دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي دانشگاه تهران. 3
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ارايه محتوا به شكل  عالوه براين، طراحي و .هاي برخط بسيار ضروري استدوره

بدين جهت، ارزيابي كيفيت و . مطلوب، تجربه يادگيري را جامع و جذاب مي سازد

كسب اطمينان از رعايت استانداردهاي آموزش برخط براي بهبود فرايند ياددهي و 

.يادگيري امري ضروري است

ان    كمتر از يك دهه است كه برنامه هاي آموزش الكترونيكي در آموزش عالي اير

نيز مورد توجه قرار گرفته است و برخي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي 

برنامه هاي متنوعي را از چند تك درس تا چندين دوره كارشناسي و كارشناسي 

اكنون روند تكوين و توسعه اين برنامه ها به . ارشد در دست طراحي و اجرا دارند

آموزش الكترونيكي را دوچندان حدي رسيده است كه لزوم ارزيابي برنامه هاي 

. ساخته است

   از سوي ديگر با توجه به تالش هايي كه در كشور به خصوص در موسسات 

آموزش عالي براي ارتقاي كيفيت ارزيابي دروني در حال شكل گيري است بايد ديد 

چگونه مي توان زمينه هاي ارزيابي دروني و ارتقاي كيفيت را در آموزشهاي 

راهم ساخت به نحوي كه از رعايت استانداردهاي آموزش برخط و الكترونيك ف

. بهبود كيفيت آن توسط سامانه آموزش برخط كسب اطمينان نمود

   با توجه به ضرورتهاي بيان شده، مقاله حاضر در پي بررسي و تبيين جنبه هاي 

مديريت حاكم بر ارزيابي كيفيت دوره هاي الكترونيكي با تاكيد بر ويژگيهاي سامانه 

بدين منظور ابتدا به بررسي رويكردهاي مختلف در ارزيابي . است) LMS(يادگيري

الكترونيكي و سپس با توجه به استانداردهاي آموزش برخط به تبيين آموزش 

هاي آموزشراهكارهاي ارتقاي كيفيت ارزيابي دروني دوره

.مي پردازد) LMS(الكترونيكي با توجه به توانمنديهاي سامانه مديريت يادگيري 

:واژه هاي كليدي

مديريت يادگيريسامانه-الكترونيكيآموزشهايدوره-درونيارزيابي–كيفيت

)LMS.(
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مقدمه
تحوالت جهان با ) ITC(   با ظهور و توسعه پديده فناوري اطالعات و ارتباطات 

ه پديد. محوريت عنصر اطالعات و دانايي با شتابي بيشتر در حال گسترش است

هر چند از محيطهاي نظامي آغاز و سپس به مراكز ) اينترنت(شبكه جهاني 

دانشگاهي، تجاري و ادارات منتقل شد، اما ديري نپاييد كه كليه ي عرصه هاي 

در حال حاضر، شايد يكي از نويد . فعاليت در كشور هاي پيشرفته را در هم نورديد

ي اطالعات، آموزشهاي دهنده ترين و رو به رشد ترين دستاورد هاي فناور

الكترونيكي مبتني بر شبكه جهاني باشد كه موانعي نظير كمبود فضاي آموزشي، بهره 

برداري از حجم انبوه اطالعات و دشواري تنظيم برنامه در قالب نظامهاي سنتي را 

اينك بيش از يك دهه است كه اين نوع آموزش در عرصه تعليم و . حل كرده است

ظام هاي آموزشي و محيطهاي تحصيلي را نيز به چالش فراخوانده تربيت پا نهاده و ن

با توجه به سرعت و عمق تحوالت ناشي از فناوري اطالعات، شناخت . است

مختصات اين پديده و مديريت آگاهانه و هوشمندانه آن مي تواند يكي از مهمترين 

ظام راهبردهاي آموزش و پرورش كشور باشد و فرصتهايي را براي بازسازي ن

اين توفيق در سايه . آموزش پرورش و تحول فرايند ياددهي يادگيري فراهم سازد

ارزيابي دايمي اين نوع آموزش و فراهم ساختن زمينه هاي ارتقاي كيفيت آن به 

با توجه به اهميت ارزيابي دروني در نمايان ساختن كاستيهاي يك . دست مي آيد

له درصدد آن است كه راهكار هايي را نظام آموزشي و  ارتقاي كيفيت آن، اين مقا

.به منظور ارتقاء كيفيت ارزيابي دروني در دوره هاي آموزش الكترونيكي ارائه دهد

بيان مسئله
   امروزه دانشگاهها و نظامهاي آموزش عالي در كشورهاي مختلف در پي آنند كه 

اي آموزشي با به كارگيري راهكارهاي گوناگون به طور مستمر به بهبود برنامه ه
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 است 1يكي از اين راهكارها، استفاده از روش هاي ارزيابي دروني. خود  بپردازند

كه در سالهاي گذشته كاربرد وسيعي در آموزش عالي پيدا كرده است و آثار مثبت 

آن در نظام آموزش عالي و در بهبود مستمر كيفيت آن بر همگان آشكار شده است 

به عنوان بخشي از نظام )  ارزيابي-خود(ي دروني فرايند ارزياب). 1379بازرگان،(

اعتبار سنجي در آموزش عالي تلقي مي شود و در كشورهاي مختلف به عنوان زير 

.بناي بهبود كيفيت آموزش عالي مورد استفاده قرار گرفته است

   ارزيابي دروني مرحله آغازين الگوي اعتبار سنجي است كه به گفته اسكريون

است و از دهه آغازين قرن بيستم به منظور اي طوالني برخوردارينهاز پيش) 1991(

اين رويكرد در دو . داوري درباره سازمانهاي آموزشي مورد استفاده قرار گرفته است

دهه گذشته در سطح جهان كاربرد وسيعي در آموزش عالي پيدا كرده است 

).2000 و روبن،1379بازرگان،(

آگاهي از وضعيت موجود و شناسايي نيازها و مشكالت    كاربرد ارزيابي به منظور 

نظام آموزش عالي و بررسي ميزان تحقق هدفهاي آن گامي مؤثر در جهت 

سازد كه تا چه ارزيابي روشن مي. ريزي براي بهبود كيفيت نظام آموزشي استبرنامه

شدبااندازه عملكرد نظامهاي آموزش عالي منطبق بر اهداف تعيين شده براي آن مي

بنابراين استفاده از ارزيابي دروني در آموزش از راه دور و ). 1997بازرگان ،(

آموزش الكترونيكي مزاياي بي شماري را براي كسب اطمينان از كيفيت آن در بر 

در تحقيقات بي شماري اشاره شده است كه بخش بزرگي از حيطه هاي نظري . دارد

زمينه آموزش دانشگاهي توسعه يافته و عملي در آموزش كيفي كه در طول زمان در 

گريسون و اندرسون، (است با ارزيابي يادگيري الكترونيكي رابطه مستقيم دارد

2003.(

لذا به منظور تحقق ارزيابي دروني در حيطه يادگيري الكترونيكي ضروري است به 

1 .Internal Evaluation
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مر به نحوه ارزيابي دروني در دوره هاي آموزش الكترونيكي بپردازيم، ولي در بدو ا

نظرمي رسد فرايند ارزيابي كيفيت اين نوع آموزش با توجه به ماهيت غير حضوري 

اينجاست كه توانمنديهاي محيطهاي يادگيري . بودن آن با چالشهايي جدي روبرو باشد

باشد به كمك ارزيابي الكترونيكي كه مبتني بر فناوري ارتباطات و اطالعات مي

صر به فرد فناوري ارتباطات و اطالعات امكان از ويژگيهاي منح. دروني مي شتابد

كنترل دروني محيط هاي مجازي از لحاظ كمي و كيفي است به طوري كه تمامي 

ها هاي انجام گرفته در محيطهاي مجازي قابل رديابي و ثبت بوده و از اين دادهفعاليت

 عهده سامانه در آموزش الكترونيكي اين وظيفه بر. توان براي ارزيابي استفاده نمودمي

.نهاده شده است) LMS(1مديريت يادگيري

هاي فناوري سامانه مديريت    سوال اين مقاله آن است كه با توجه به ويژگي

يادگيري چگونه مي توان از طريق ارزيابي دروني دوره هاي آموزش الكترونيكي به 

ارتقاي كيفيت آنها كمك نمود؟

اهميت و ضرورت تحقيق 
 به ارزيابي آموزشي تنها در چند دهه گذشته رشد قابل توجهي    هر چند توجه

يافته است، ولي استفاده از ارزيابي در فعاليتهاي آموزشي به اندازه خود فعاليتهاي 

البته، استفاده از ارزيابي دروني به عنوان بازخوردي جهت . آموزشي قدمت دارد

ري كه سابقه اين تجربه در به طو. بهبود فعاليتهاي آموزشي امري نسبتاً جديد است

). 1383بازرگان،(هاي اول قرن حاضر تجاوز نمي كندكشور هاي مختلف از دهه

آموزش الكترونيكي نيز از اين امر مستثني نيست، به طوري كه تاكنون ارزيابي مدون 

.و كاملي از اين نوع آموزشها گزارش نشده است

الشهاي مختلفي از قبيل جهاني    در دوران حاضر آموزش عالي و دانشگاهها با چ

1.Learning Management System 
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از اين رو .  روبرو است...تأمين منابع مالي و شدن، افزايش تقاضا، پاسخگويي،

اي در اين ميان پيدا كرده آموزش الكترونيكي به عنوان يك راه حل جايگاه ويژه

ها در صورتي مي تواند به طور مطلوب به ايفاي مأموريت اين نوع آموزش. است

كه به طور دايم مورد ارزيابي قرار گيرد و شرايط ارتقاي كيفيت آن خود بپردازد 

ارزيابي مستمر بهبود كيفيت از آن جهت اهميت دارد كه اين نوع ارزيابي . فراهم آيد

كند تا با ترسيم وضعيت موجود و مطلوب دوره آموزش الكترونيكي، كمك مي

 آموزشي، پژوهشي و هايهدف آن آشكارتر شود و بر اساس آن بتوان خرده نظام

اما آنچه حائز اهميت . ريزي نمودعرضه خدمات تخصصي را هدف گذاري و برنامه

است اين است كه كارايي و اثر بخشي اين نوع آموزش در گرو انعطاف پذيري و 

يكپارچگي سامانه مديريت يادگيري الكترونيكي و اعمال استانداردها و معيارهاي 

.الزم در طراحي آن است

   سامانه مديريت يادگيري سامانه اي است كه هر گونه تماس و ارتباط با آن و كل 

توان به قابليت اجراي آن هاي آن ميكند و از ويژگيفرايند يادگيري را كنترل مي

، امكان مديريت و كنترل زمان و اعمال انضباط دقيق،رعايت تفاوتهاي 1تحت وب

ب آموختني، امكان طراحي محتوا بر اساس فردي در سرعت يادگيري و ميزان مطال

، امكان مديريت ارتباطات و تعامالت آموزندگان با يكديگر و با scorm2استاندارد 

 درسي و پس از هر بخش از دورهاستاد خود، امكان ارزيابي يادگيرنده بعد از اتمام

فعاليت و آموزشي مي تواند ميزان اتمام كامل دوره اشاره كرد، به نحوي كه موسسه

بنابراين توجه به .ها را در هر زمان به صورت عيني ارزيابي كندپيشرفت يادگيرنده

اين ويژگيها به عنوان يكي از مهمترين اجزاي سامانه آموزش الكترونيكي  ما را در 

.ارتقاي كيفيت اين نوع آموزشها كمك مي كند

ي به حد قابل قبولي    اكنون كه روند تكوين و توسعه يافتگي آموزش الكترونيك

1 . web – based
2 Sharable Content Object Reference Model
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رسيده است  ارتقاء كيفيت اين نوع دوره هاي آموزش الكترونيكي ضروري قلمداد 

به عبارت ديگر به كارگيري سازوكاري دروني براي ارزيابي دوره هاي . مي شود

آموزش الكترونيكي امكان افزايش اثربخشي و كارايي آن و نيز ارتقاي مستمر 

.كيفيت آنرا ممكن مي سازد

رزيابي در  آموزش الكترونيكيا
      ارزيابي در آموزش الكترونيكي مي بايد بر محيط آموزشي، محتواي آموزشي و 

نتايج آموزش الكترونيكي متمركز شود و در نظر بگيرد كه چگونه  محيط هاي 

آموزش الكترونيكي طراحي و محتواي آن برنامه ريزي و ارائه شده است؟ چگونه 

ز آموزندگان پشتيباني مي شود؟آموزندگان تا چه حد مواد مطالب تدريس و ا

آموزشي را آموخته اند؟براي كشف چنين مطالبي مي توان از راهبردهاي ارزيابي 

:زير استفاده كرد

ارزيابي محيط آموزش الكترونيكي•

ارزيابي محتواي آموزش الكترونيكي•

 ارزيابي ميزان يادگيري آموزندگان•

هاي درسي سنتي متفاوت ش الكترونيكي با ارزيابي محيط    ارزيابي محيط آموز

در كالسهاي سنتي چهره به چهره يادگيرندگان و مديران موسسه معموالً .است

اما . كنندكنند كه درسها را با روش سخنراني تدريس ميمعلماني را ارزيابي مي

هاي رهدو. پذير و دانش آموز يا دانشجو محور استآموزش الكترونيكي، انعطاف

متخصص علمي و متخصص (الكترونيكي معموالً توسط متخصصان طراحي محتوا 

طراحي و توسط معلم ارائه مي شود و افراد و واحد هاي مختلف آنرا پشتيباني ) فني

بنابراين ارزيابي دروني . معلمان تنها يك بخش از اين محيط هستند. مي كنند

ريت يادگيري انجام گيرد و شكلي آموزش الكترونيكي بايد در قالب سامانه مدي
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.جامع داشته باشد

ثير أ   بديهي است محيطي كه آموزش در آن انجام مي شود بر فعاليت كاربران ت

محيط يادگيري الكترونيكي در عين مزاياي بسياري كه دارد با عوامل . گذاردمي

 از نظر توان به رسانه اي بودن آنمحدود كننده زيادي روبرو است كه از جمله مي

ارائه مطالب، فقدان تعامالت حضوري در كالس درس، دشواري تاييد رعايت 

امانت توسط آموزندگان و كاهش تعامل غير رسمي آنها در  خارج از كالس درس 

رفع اين محدوديت ها نيازمند نگاه هوشمندانه، و دقيق به برنامه آموزشي .اشاره كرد

. ري مناسب استو طراحي يا انتخاب سامانه مديريت يادگي

 و 1   از جمله سامانه هاي مديريت يادگيري معروف تجاري سامانه هاي وب سي تي

به عالوه، سامانه . است كه اخيرا شركتهاي آنها در يكديگر ادغام شده اند2بلك بورد

هاي آزاد زيادي بر روي شبكه جهاني وجود دارند كه بعضا ترجمه و در موسسات 

انتخاب سامانه مطلوب بايد با . مورد استفاده قرار گرفته اندآموزش عالي ايران نيز 

. دقت و ظرافت انجام پذيرد

 با توجه به مطالب فوق الذكر بديهي است كه كيفيت آموزش الكترونيكي تا حد زيادي 

براي كسب اطمينان از كيفيت سامانه هاي مديريت . به توانايي اين سامانه ها بستگي دارد

. ايي وجود دارد كه در قالب نظريه ها و الگوهاي مختلف ارايه شده استيادگيري معياره

استاد دانشگاه جرج واشنگتن ) 2005(ها الگويي است كه بدرالخاناز جمله اين نظريه

ها تواند مبناي توليد و طراحي سامانهآمريكا براي آموزش الكترونيك ارايه داده است و مي

).1شكل(قرار گيرد

1 WebCT
2 Blackboard
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الخان همچنين الگويي را براي طراحي دوره هاي  آموزش الكترونيكي ارائه    بدر

. نشان داده شده است2نموده است كه در شكل 

براي طراحي دوره هاي الكترونيكي) 2004( الگوي بدرالخان -2شكل

   در الگوي فوق،بدرالخان با ديدگاهي سيستمي به ارزيابي مراحل طراحي دوره

ارزيابي با رويكرد سيستمي در آموزش الكترونيكي .رونيكي پرداخته استهاي الكت

. مي بايست بر افراد،فرايند ها و نتايج آموزش الكترونيكي متمركز شود

   بدرالخان براي كسب اطمينان از اينكه سامانه آموزش الكترونيك از كيفيت الزم 

ش الكترونيكيبراي طراحي آموز) 2005( الگوي بدرالخان -1شكل
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 ابعاد مختلف طراحي و برخوردار است، فهرستي را براي وارسي تهيه كرده است كه

اين فهرست وارسي . بهره برداري از سامانه مديريت يادگيري را در بر مي گيرد

:شامل بخش ارزيابي و داراي خرده عناوين زير مي باشد

ارزيابي فرايندهاي تهيه و تدوين محتواي آموزش الكترونيكي •

ارزيابي محيط يادگيري الكترونيكي •

ي در سطوح برنامه اي و سازمانيارزيابي يادگيري الكترونيك•

ارزيابي يادگيرنده•

نتيجه گيريبحث و
    در يك سيستم مديريت يادگيري مطلوب تمام فعاليت هاي دانشجو و استاد قابل 

بدرالخان، (ثبت و ضبط و پيگيري است و لذا حول محورهاي چهارگانه ارزيابي فوق

اد و استاد به عنوان اجزاي اصلي امكان ارزيابي عملكرد دانشجو، دستيار است) 2005

درونداد و فرآيند آموزش الكترونيكي به سادگي وجود دارد، به طوري كه مي توان 

هاي مختلف هاي ثبت شده را مرتب و در قالببراساس ويژگي هاي مورد نظر داده

.به صورت خروجي آماري دريافت نمود

وب تا حد زيادي بستگي به    در حقيقت توانايي هاي سيستم مديريت يادگيري مطل

مهمترين اين . امكاناتي دارد كه در اختيار استاد، استاديار و دانشجو قرار مي دهد

:  اختيارات به شرح زير است

استاد و استاديار) الف

وارد كردن تمرين  و فعال نمودن آن در كالس و ارائه نمره براي پاسخ ها.1

يص نمره به تمرينات هر دانشجو ها،ارائه پاسخها وتخصدسترسي به همه پرسش.2

)حذف / ايجاد ( مديريت كوييزها .3

به طور عمومي و ) به همراه پرونده ضميمه ( پيام ) دريافت/ ارسال (تبادل .4
دانشجويان كالساختصاصي با 
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نگارش موارد مهم در ( يادداشت نويسي به طور كلي و به طور اختصاصي .5
)لي هر دانشجو ارتباط با وقايع كالس و وضعيت تحصي

دسترسي به اطالعات الزم براي پيگيري تعامالت هر دانشجو با محتوا.6

دانشجو)ب

ميزان استفاده از برنامه آموزشي و محتواي آموزشي.1

دسترسي به همه پرسشها و پاسخهاي موجود و امكان اضافه نمودن موارد جديد.2

دسترسي به فهرست تمرينات مربوطه و وارد كردن پاسخ تمرينات.3

 ميزان دسترسي به كوييزها جهت شركت در آنها و دسترسي به نمرات آنها.4

ميزان استفاده از كالسهاي مجازي.5

استاديار به /با استاد) به همراه پرونده ضميمه ( پيام ) دريافت / ارسال ( تبادل .6
طور اختصاصي

يادگيري-يادداشت نويسي شخصي در حين فرآيند ياددهي.7

)نقد و تحليل و ارزيابيجهت( فعاليتهاي ساير دانشجويانميزان مراجعه به نتايج.8
، مي ير و دينين، 2002، ونت لينگ و همكاران، 2007و پاريكاراكيس،ماالتاراس(

2006.(

    همانطور كه ذكر شد در يك سيستم مديريت يادگيري مطلوب تمام فعاليتهاي 
توان از اكثر امكانات دانشجو و استاد قابل ثبت و ضبط و پيگيري است بنابراين مي

. فوق الذكر جهت ارزيابي دروندادها و فرآيند آموزش الكترونيكي استفاده نمود

تواند به طور طور كه ذكر شد سامانه آموزش الكترونيكي در صورتي مي    همان
مطلوب به ايفاي مأموريت خود بپردازد كه به طور دايم كيفيت آن مورد ارزيابي 

. ارتقاي كيفيت آن فراهم آيد قرار گيرد و شرايط

هاي فناوري و به ويژه فناوري اطالعات    جهان امروز جهاني مبتني بر توانمندي•
بدون شك در چنين فضايي كساني موفق خواهند بود كه به . و ارتباطات است

براي دهد،بهترين وجه از امكاناتي كه اين بستر رو به رشد در اختيار آنان قرار مي
بدين ترتيب، ارزيابي . فيت فعاليت ها و خدمات آموزشي استفاده نمايندارتقاي كي
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هاي آموزش الكترونيكي ضرورت تام دارد تا كسب اطمينان شود كه از دروني دوره
.شودامكانات ساختاري اين بستر حداكثر استفاده مي

اه    البته نبايد فراموش كرد كه به دالئل متعدد ارزيابي دوره هاي آموزش از ر•
دور عموماً و آموزش الكترونيكي خصوصاً، با مشكالتي نيز مواجه است، ولي با 

توان هايي كه براي سيستم مديريت يادگيري مطلوب شمرده شد، ميتوجه به ويژگي
.تا حدي اين مشكالت را مرتفع نمود

توان از    براساس ويژگي هايي كه براي سيستم مديريت يادگيري عنوان شد، مي•
ت تهيه شده در سامانه، جهت تكميل داده هاي مورد نياز براي ارزيابي اطالعا

:از جمله. اندهاي زياديداده هاي به دست آمده سامانه داراي مزيت. استفاده نمود

استاد، (داده هاي دقيقي از عملكرد هريك از افراد دخيل در فرآيند آموزش •
.مي دهدارائه...) دستيار استاد، دانشجو، 

.اي به دست آمده بدون سوگيري هستندداده ه•

در ارزيابي توسط سيستم، مي توان براي هر فرد ارزيابي خاصي را در نظر گرفت •
.كه اين امر منجر به لحاظ نمودن تفاوت هاي فردي در فرآيند ارزيابي خواهد شد

.ارزيابي به صورت مستمر و در تمام طول دوره قابل دستيابي است•

و به صورت كلي ) مقطعي يا مرحله اي(به صورت مجزا ارزيابي را مي توان •
.براي كل دوره اجرا نمود

هاي عنوان شده    البته نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه ويژگي•
باشد، حال آنكه اكثر سامانه هاي ياگيري  در حالت مطلوب آن ميLMSبراي 

لذا جهت دستيابي به يك . موجود در كشور فاقد همه امكانات فوق مي باشند
هاي يادگيري ارزيابي مفيد و موثر الزم است كه در طراحي و بازنگري در سامانه

هاي آماري تمام موارد فوق در نظر گرفته شوند و سازوكاري به منظور تهيه گزارش
در قالبهاي مناسب نرم افزاري براي آن تعبيه گردد تا بتوان از داده هاي سيستم براي 

.دوره هاي آموزش الكترونيكي بهره بردارزيابي 
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كارآمدي؛- با رويكرد تطبيقييارزيابي آموزش

هاها و چالش قابليت

1 ابوالقاسم نادري

:چكيده
ها شناخت و درك عملكرد آموزشي و هدايت فعاليت«   ارزيابي آموزشي به دنبال 

تار پيچيده با توجه به ساخ. باشدمي» وري و بهبود كيفيتبراي ارتقاي بهره

ارزيابي » شناسيروش«هاي آموزشي و تنوع انتظارات ذينفعان آموزش عالي، فعاليت

هاي رويكرد چالش) 1385(آموزشي موضوع تحقيقات متعددي بوده است؛ نادري 

كارآمدي را به عنوان -ارزيابي دروني را مورد بررسي قرار داده و رويكرد تطبيقي

-هاي رويكرد تطبيقي مقاله حاضر، قابليت.رويكرد مناسب پيشنهاد كرده است

 گروه آموزشي همسان به طور تجربي 10هاي آماري كارآمدي را با استفاده از داده

عضو هيات علمي دانشگاه تهران.1
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دهند كه با ملحوظ هاي حاصله نشان مييافته. دهدمورد تحليل و ارزشيابي قرار مي

نتايج "هاي مفروض، اوالكردن وجوه تطبيقي و كارآمدي ارزيابي آموزشي، با داده

ترين شناسايي و اقتصادي عوامل آموزشي مؤثر، قابل"كند و ثانيا تغيير ميتحليل

در اين رابطه دريافتيم كه براي جامعه .شدني هستندهاي بهبود كيفيت تعيينروش

گذاري روي آماري مورد مطالعه، دسترسي بيشتر به كتب و منابع درسي، سرمايه

از لحاظ ) تعداد دانشجويان(اندازه كالس خدمت دانشگران و كاهش آموزش حين

باشند؛ يعني  اثربخشي، مؤثرترين عوامل براي ارتقاي كيفيت آموزش مي-هزينه

اختصاص يك واحد پولي براي هر يك از عوامل مزبور كيفيت آموزش را به ترتيب 

.بخشد بهبود مي01/0 و 1/0، 215/0تا 

ي، كيفيت آموزش عالي، رويكرد ارزيابي آموزشي، ارزيابي درون: كليد واژه ها

. اثربخشي- كارآمدي، هزينه-تطبيقي
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مقدمه

ها شناخت و درك عملكرد آموزشي و هدايت فعاليت«   ارزيابي آموزشي به دنبال 

هاي با توجه به ساختار پيچيده فعاليت.باشدمي»وري و بهبود كيفيتبراي ارتقاي بهره

ارزيابي آموزشي با » شناسيروش«عالي، آموزشي و تنوع انتظارات ذينفعان آموزش 

مسايل و عوامل متعددي، پيچيدگي . ها و مسايل جدي مواجه بوده استچالش

مسايل : زنند كه مهمترين آنها عبارتند ازميهاي آموزشي را دامنساختار فعاليت

، متعدد بودن )با توجه به تنوع و ماهيت آنها(هاي آموزشي مبتال به سنجش ستانده

، )يعني فرد،گروه آموزشي،دانشكده،پرديس و دانشگاه(هاي تحليل در آموزشواحد

هاي از ناحيه ويژگي(متفاوت ) گيريتصميم(تأثيرگذاري عوامل مختلف در سطوح 

و كميابي ) بويژه رقابت(، مسايل محيطي ) سازماني و فراسازماني-فردي، گروهي

.منابع و امكانات

-آموزش عاليخدماتمتقاضيانيعني(   انتظارات ذينفعان آموزش عالي

علمي، مديران واحدهاي آموزشي، دانشجويان و كارفرمايان، اعضاي هيات 

به عبارت ديگر،. اي برخوردار استاز تنوع گسترده) سياستگذاران و دولتمردان

به دنبال آگاهي از وضعيت كميت ) مانند دانشجويان و كارفرمايان(برخي از ذينفعان 

بويژه اعضاي هيات علمي و مديران (هاي آموزشي و برخي ديگر دهو كيفيت ستان

، مشتاق شناسايي عوامل مؤثر بر )واحدهاي آموزشي، سياستگذاران و دولتمردان

هاي آموزشي با در نظر گرفتن مالحظات كميابي منابع و امكانات هستند كه هستاند

ي كيفيت آموزش به كمك اين شناخت، بتوانند سياستگذاري مناسب براي ارتقا

اين تنوع و گستردگي، رسالت ارزيابي آموزشي را براي ارائه يك . داشته باشند

بدين . نمايدتصوير شفاف و متناسب با انتظارات همه ذينفعان، بسيار سنگين مي

يك مقوله غامض است ) يعني ارتقاي كيفيت(ترتيب، هدف غايي ارزيابي آموزشي 

: كندي مهم را پيرامون محورهاي زير مطرح ميكه سه نوع سئوال يا مساله پژوهش
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، )هاي آموزشيكميت و كيفيت ستانده(سنجش عملكرد •

، و )و سهم هر يك(هاي آموزشي هشناسايي عوامل مؤثر بر ستاند•

هاي سياستگذاري براي بهبود كيفيت با توجه به مسايل و تعيين اولويت•

.هاي ماليمحدوديت

در ) مانند گروه آموزشي( به تحليل عملكرد يك واحد مرسوم،» ارزيابي دروني   «

"يعني عمدتا(هاي آن شده و يا روند گذشته فعاليتمقايسه با اهداف از قبل تعيين
شود بخش تمركز دارد؛ همين مساله سبب مي) در راستاي محور پژوهشي نخست

اري هاي اساسي براي سياستگذزيادي از انتظارات ذينفعان محقق نشده و يافته

1.آموزشي جهت ارتقاي كيفيت حاصل نشود

كارآمدي، نه تنها -   در ارزيابي عملكرد واحدهاي آموزش عالي با رويكرد تطبيقي

شود بلكه عملكرد آن در مقايسه با به اهداف گروه يا واحد تحت مطالعه توجه مي

 مورد هاي بكارگرفته شدهو همچنين عوامل و نهاده) ي مشابه(عملكرد ساير واحدها

عالوه بر اين، عوامل آموزشي مؤثر شناسايي شده و . گيردسنجش و ارزيابي قرار مي

بدين ترتيب، سه مساله . شودهاي بهبود كيفيت آموزش ارائه ميترين راهاقتصادي

هاي آموزشي، شناسايي عوامل آموزشي االشاره، يعني سنجش ستاندهپژوهشي فوق

 اثربخشي دستĤوردهاي - ارزيابي هزينه"ايتامؤثر و مشخص كردن سهم هريك، و نه

در اين راستا، هدف اصلي مقاله حاضر تبيين . گيرندآموزشي، تحت پوشش قرار مي

براي اين منظور، . باشدمورد اشاره مي» ارزيابي آموزشي با رويكرد نوين«

 گروه 10هاي آماري  كارآمدي با استفاده از داده-هاي رويكرد تطبيقيقابليت

. ي به طور تجربي تحليل و ارزشيابي شده استآموزش

ارزيابي دروني از جهت كاربردها و سوء كاربردها به همراه نقاط ضعف آن، موضوع بررسي و ارزشيابي مطالعات .1
، دوفي )Newman,1983(نيومن و ديگران : براي اطالع بيشتر، براي نمونه، رجوع كنيد به. دي بوده استمتعد

)Duffy, 1994( يانگ و ديگران ،)Yang, et. al., 2004 ( و نادري)1385.(
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هاي آموزش عالي و نيز تبيين    در ادامه مطالب، ضمن تشريح ساختار فعاليت

هاي يك روش مناسب براي ارزشيابي ها و قابليتانتظارات ذينفعان آن، ويژگي

تحليل هاي مزبور باها و قابليتپس از آن، ويژگي. شودآموزشي ارائه مي

.گيرداي آماري ده گروه آموزشي به طور تجربي مورد ارزيابي قرار ميهداده

رويكرد مناسب براي ارزيابي آموزشي و ارتقاي كيفيت آموزش عالي
با (هاي آموزشي داراي ساختار پيچيده است؛ عالوه بر آن ذينفعان زيادي    فعاليت

آموزش عالي ذي هاي گيريدر امور و تصميم) انتظارات بسيار گسترده و متنوع

هاي مسايل و عوامل متعددي، پيچيدگي ساختار و گستره فعاليت. مدخل هستند

هاي مسايل مبتال به سنجش ستانده) 1: (زنند ميآموزشي و ارزيابي عملكرد را دامن

تعدد واحدهاي تحليل در آموزش ) 2(، )با توجه به تنوع و ماهيت آنها(آموزشي

تأثيرگذاري عوامل ) 3(، )شكده، پرديس و دانشگاهيعني فرد، گروه آموزشي، دان(

-هاي فردي، گروهياز ناحيه ويژگي(متفاوت ) گيريتصميم(مختلف در سطوح 

كميابي منابع و ) 5(، و )بويژه رقابت(مسايل محيطي ) 4(، )سازماني و فراسازماني

.امكانات

 مساله پيچيده و ، يك)با توجه به تنوع و ماهيت آنها(هاي آموزشي    سنجش ستانده

دانش، «هاي اصلي آموزش عالي در اساس، به صورت ستانده. حساس است

به افراد )  يادگيري-ياددهي(باشند كه در فرايند آموزش مي» تخصص و مهارت

هاي دانش، تخصص و مهارت. گيرندهاي كسب آن را فراميمنتقل شده يا روش

ها و امور كاربرد دارند مانند مينهيعني در همه ز(اكتسابي، يا جنبه عمومي دارند 

مانند توانايي طراحي (و يا اختصاصي ) توانايي خواندن، حساب كردن و نوشتن

ساختمان، و انجام يك عمل جراحي كه فقط در /آموزشي، ساختن يك سدبرنامه

 با اجراي يك برنامه درسي، بسته به "اصوال). زمينه و موارد خاص كاربرد دارند

 دانش و مهارت عمومي و هم دانش و مهارت تخصصي شكل نوع آموزش، هم
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دانش و مهارت اكتسابي، يك كار ) كميت و كيفيت(در اين رابطه، سنجش . گيردمي

مهمتر اينكه، ميزان و تركيب . بسيار مشكل و مستلزم ابزار بسيار دقيق و معتبر است

سي، بسيار دانش و مهارت اكتسابي، حتي بين افراد حاضرشده در يك برنامه در

پذير نيستند؛ همچنين، نوع دانش و مهارت حاصله، با يكديگر جمع. باشدمتفاوت مي

هاي عمومي و اختصاصي را با يكديگر جمع نمود و به توان انواع مهارتيعني نمي

اين قبيل مسايل، به طريق اولي، . رسيد) به عنوان ستانده آموزشي(يك كل واحد 

هاي مختلف بويژه در حوزه(هاي درسي  در برنامهمساله انطباق عملكرد آموزشي

براي مقابله با اين قبيل مسايل و . كند مواجه ميرا به شدت با مشكل) آموزشي

ها را به طرق ديگري انجام داد؛ مشكالت، الزم است نحوه سنجش عملكرد و ستانده

موفقيت هايي مانند تعداد افرادي كه يك برنامه درسي را با استفاده از مالك

اي زمينة ظهور مشكالت التحصيالن بطور قابل مالحظهاند، و يا تعداد فارغگذرانده

هاي مزبور را ي مالك»كيفيت«شكي نيست كه وجه . نمايدمزبور را برطرف مي

التحصيالن ممتاز، درصد هايي مانند معدل، درصد فارغتوان با شاخصمي

التحصيالني تحصيلي باالتر، و درصد فارغشده در آزمون مقاطع التحصيالن قبولفارغ

.اند بهبود بخشيدكه شغل مناسب و مرتبط با رشته خود پيدا كرده

اي است كه عناصر و عوامل مختلفي هاي آموزش عالي به گونه   ماهيت فعاليت

و عناصر آن، (دهد،گروه نشان مي1 كه نمودار همانگونه. ذيمدخل و درگير هستند

و (دانشكده ، ...)علمي، دانشجويان، پرسنل غيرآموزشي، يعني اعضاي هيات 

يعني نظام آموزش عالي و (و دانشگاه از يك سو، و عناصر فراسازماني ) عناصر آن

باشند كه در از سوي ديگر در تعامل نزديك مي) ها و نهادهاي مرتبطساير نظام

مانند (تعامل مورد بحث، به دو صورت افقي . شودمحقق مي» آموزش«نهايت 

وجود ) 2مانند ساختار ارائه شده در نمودار (مراتبيو عمودي يا سلسله ) 1نمودار 

چنين ساختار و مباحثي، چند نكته اساسي و مهم يعني تعدد عناصر و . دارد
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ها و انتظارات ذينفعان از دستĤوردهاي واحدهاي تحليل، به همراه تكثر عالقه

. كندارزيابي آموزشي را مطرح مي

هاي مختلف و متعددي در ز جهت تعدد عناصر، پر واضح است كه افراد و گروه   ا

عالقه به آموزش عالي هستند كه  ذي مدخل در و ذي"هاي متفاوتي مستقيماموقعيت

و ) شناسي كليديبه عنوان يك مساله روش(» واحد تحليل«اين دو مساله يعني تعدد 

ها، يك وجه و نقطه مشترك از منظر عالقه. دهدها را شكل ميعالقه) تكثر يا تشابه(

بين همه ذينفعان، عالقمندي به كسب اطالع و آگاهي يافتن از كم و كيف عملكرد 

براي همه يكسان نيست؛ تنوع » نوع اطالع«باشد كه البته واحدهاي آموزش عالي مي

1.باشددر نوع اطالع ناشي از تكثر و گستردگي انتظارات آنها مي

يعني فرد، گروه (م، تعدد واحدهاي تحليل يا عناصر آموزش عالي    مساله دو

و نقش يا تأثيرگذاري هر يك ) آموزشي، دانشكده، پرديس، دانشگاه و نظام آموزشي

باشد كه يك مساله كليدي از عناصر بر عملكرد واحدهاي آموزش عالي مي

كردن حاظشناسي ارزيابي آموزشي بايستي قابليت ل يعني روش2.شناسي استروش

بطور . را داشته باشد) و عوامل مرتبط درون و برون سازماني(تمام واحدهاي تحليل 

مرسوم، اعضاي هيات علمي و دانشجويان به عنوان توليدكنندگان عملكرد يا 

در (شوند، اما در واقعيت پرسنل اداري، مديران هاي آموزش عالي تلقي ميستانده

اران بويژه از ناحيه بسترسازي و تهيه امكانات و سياستگذ) گيريتمام سطوح تصميم

و عوامل مورد نياز واحدهاي آموزش عالي، نقشي مستقيم در عملكرد واحدها 

 سازماني كه از -مراتب اداريبه همين دليل و در نتيجه ساختار سلسله. دارند

پيچيدگي زياد دنياي واقعي آموزش عالي حكايت دارد، نبايستي عملكرد يك واحد 

). 1385(نادري : به. ك.براي توضيح تفصيلي پيرامون ذينفعان و انتظارات آنها، ر.1
در تحقيقات كالسيك . هاي اصلي در روش تحقيق استمناسب يكي از مسايل و چالش» يلواحد تحل«انتخاب . 2

گيرد؛ البته چنين روالي در تحقيقات مربوط  يك نوع واحد تحليل انتخاب شده و مبناي پژوهش قرار مي"عموما
 ,Goldstein: به. ك.، رهمچنين. (كندهاي علمي وارد ميهاي پيچيده، لطمه جدي به اعتبار يافتهبه شرايط و محيط

2000(
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 به آن گروه نسبت داد بلكه پرسنل و هيات رئيسه "ي گروه آموزشي را صرفايعن

1داشته و دارند؛دانشكده، دانشگاه و بطور كلي نظام آموزش عالي هم در آن نقش  

توان اين مهم را مي) 2مانند نمودار (با يك رويكرد متكي بر ساختار چندسطحي 

.ممكن به سرانجام رساندبه بهترين وجه 

» گروه«له اساسي ديگر پيرامون تعدد واحدهاي تحليل اين است كه عالوه بر    مسا

، دانشكده، دانشگاه و نظام آموزشي نيز به نوبه خود )به عنوان يك واحد تحليل(

شوند كه ارزيابي عملكرد و اجراي ارزيابي دروني براي واحدهاي تحليل تلقي مي

 يك دانشكده يا دانشگاه، براي مثال، چنانچه. كندهر يك از آنها نيز ضرورت پيدا مي

مصمم به انجام ارزيابي باشد، رويكرد ارزيابي دروني مرسوم هيچ توجه و عنايتي 

.به ارزيابي عملكرد اين واحدها نداشته است

���	�
n :  ��1CJ)�
����� (�^�6 E�	�0 ��()*�o � �g�*6

هاي علمي توسط تعدد واحدهاي تحليل و لزوم توجه به آن در ارزيابي آموزش عالي در برخي مطالعات و كاوش.3
، رنتپولو )Smith & Smith, 1985(اسميت و اسميت : براي نمونه، رجوع كنيد به. ديگران مورد تاكيد بوده است

)Rontopoulou, 1999(ان ، برت و ديگر)Brett et. al., 2000( يانگ و ديگران ،)Yang, et. al., 2004 ( و نادري
)1385.(

گروه 

آموزشي
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عالينظام آموزش

Nدانشگاه  ...دانشگاه  2دانشگاه  1دانشگاه 

Mدانشكده  2دانشكده ...دانشكده 1دانشكده 

1گروه 

2گروه 

...گروه 

Gگروه 

���	�
� :�	�0 R�=
 �� '�B\� l	[� � ��1 ���^�6 E

).1385(نادري : منبع

نكته بعدي به شرايط محيطي حاكم بر فضاي فعاليت واحدهاي آموزش عالي 

مقولة رقابت از . نمايد بين واحدها را مشخص ميدرجه رقابتشود كه مربوط مي

 آموزش عالي در از يك سو، واحدهاي. باشدزواياي مختلفي قابل طرح و تحليل مي

درون نظام آموزش عالي يك كشور براي جذب بهترين متقاضيان ورود به 

و همچنين براي جذب بيشترين ميزان امكانات و ) يعني دانشجويان(دانشگاه

صرفنظر از نوع ( واحدهايي "مسلما. تسهيالت دولت با يكديگر در رقابت هستند

التري در اين خصوص برخوردار از توانمندي و موفقيت با) رشته و مقطع تحصيلي

عالوه بر اين، رقابت بين واحدهايي كه . خواهند بود كه عملكرد بهتري ارائه دهند

پردازند نيز در يك رشته و يك مقطع مشخص به ارائه خدمات آموزش عالي مي

بهترين داوطلبين در آن رشته خاص جذب واحد آموزشي با عملكرد . وجود دارد
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دهندگان خواهند شد و سياستگذاران و تخصيص) ي و كيفياز لحاظ كم(مناسبتر 

. تر خواهند داشتمنابع و امكانات نيز توجه بيشتري به واحدهاي موفق

 اقتصاد و تأثير آن بر تشديد رقابت بين واحدهاي آموزش عالي شدنجهانيپديده 

ه تنها  چرا كه واحدهاي آموزش عالي يك كشور ن1.باشدنيز حائز اهميت زيادي مي

ها شدن فعاليتجهاني. كنندالمللي نيز رقابت ميدر صحنه داخلي بلكه در مقياس بين

، اين امكان را براي )ICT(گيري از امكانات فناوري اطالعات و ارتباطات با بهره

واحدهاي آموزش عالي مهيا ساخته است تا بتوانند در نقاط مختلف جهان به ارائه 

همين مساله شدت و درجه رقابت را بطور قابل توجهي خدمات آموزشي بپردازند؛ 

به عبارت ديگر، امروزه داوطلبان ادامه تحصيل، عالوه بر . افزايش داده است

) از طريق اينترنت(واحدهاي آموزش عالي داخلي، اين امكان و شانس را دارند كه 

ت نام نموده المللي ثبها و مقاطع تحصيلي دلخواه در يك دانشگاه معتبر بيندر دوره

شدن، مسابقه بين عالوه بر اين، تشديد رقابت از ناحيه جهاني. و ادامه تحصيل دهند

) بويژه اعضاي هيات علمي(واحدهاي آموزش عالي را براي جذب عوامل آموزشي 

يك عضو هيات علمي برجسته، حتي بدون نياز به . به شدت افزايش داده است

تواند به يك ناوري اطالعات و ارتباطات ميگيري از فمهاجرت، و از طريق بهره

. اي از كره خاكي خدمات آموزشي و پژوهشي ارائه دهدواحد آموزشي در هر نقطه

يعني، . شوداتخاذ مي» كميابي«تصميمات بشر، به طور كلي، در شرايط و مناسبات 

. باشديها و آرزوها م منابع مالي و امكانات در دسترس، كمتر از نيازمندي"عموما

آموزش عالي نيز از احاطه مساله كميابي مستثني نيست بلكه با توجه به گسترة 

از همين رو، توجه . باشدنامحدود كيفيت آموزش، شدت مساله به مراتب بيشتر مي

براي . شدن اقتصاد و تأثير آن بر آموزش عالي، موضوع مطالعات متعددي بوده استابعاد مختلف پديدة جهاني.1
شيلر ، )Carnoy, 1999 (كرنوي، )Etzkowitz & Leydesdorff, 1997(اتكويتز و ليدسدرف : نمونه، رجوع كنيد به

)Schiller, 2000( ، دولو)Ndulu, 2001(، يوسف)Yusuf, 2001( ، زو)Zhu, 2004( ، برونو و ديگران), et. al., 
2004Bruno (بي و فوچس ياو ب)Bybee & Fuchs, 2006( .
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ها و مسيرهايي كه ارتقاي كيفيت را با به منابع و امكانات، به همراه گزينش روش

چنين مالحظاتي، در واقع وجه . يابد ضرورت ميمحقق سازد) مالي(كمترين منابع 

 يعني واحدهايي كه با منابع كمتر، 1.كندارزيابي آموزشي را مشخص مي» كارآمدي«

اند و يا واحدهايي كه با منابع مشابه، به به دستĤوردهاي مشابه و يكساني رسيده

اي را ايسهچنين مق. شوندتر ارزيابي مياند، موفقدستĤوردهاي بيشتري نايل شده

هاي يعني عملكرد فعلي در مقايسه با عملكرد دوره(توان حتي براي يك واحد مي

مانند يك (يعني چنانچه يك واحد در يك دوره زماني مشخص . انجام داد) گذشته

، با مصرف كردن منابع يكساني در مقايسه با دوره قبل از آن، )سال علمي

 مثبت "ه باشد، نتيجه ارزيابي مسلمادستĤوردهاي علمي يا آموزشي بيشتري داشت

اما چنانچه همين واحد، با صرف منابع بيشتري، دستĤورد يكساني را . خواهد بود

شود بدين ترتيب، مالحظه مي. تري نداشته است عملكرد موفق"كسب نمايد، لزوما

كه براي ارزيابي درجه مطلوبيت عملكرد يك گروه آموزشي، توجه كردن به منابع 

.اي داردكنندهنيز نقش تعيين) يعني وجه كارآمدي(ده هزينه ش

بويژه (هاي موجود پديده آموزش عالي شود كه واقعيت   بدين ترتيب، مالحظه مي

از ناحيه تعدد عامالن و عناصر (هاي زيادي ، با پيچيدگي)در جوامعي مانند ايران

ها و يابي بر فعاليتآموزش عالي، تكثر انتظارات ذينفعان، احاطه شرايط رقابت و كم

باشند كه اهميت ارزيابي عملكرد را بيشتر كرده و همراه مي...) ها، و گيريتصميم

هاي مهم با اين وجود، بسياري از جنبه. نمايدتر ميفرايند اجراي آن را غامض

مانند شناسايي تعدد واحدهاي تحليل، اجراي ارزيابي دروني فراگروهي، (ارزيابي 

ت همه ذينفعان آموزش عالي، تحليل عملكرد و كارآمدي واحدهاي تأمين انتظارا

در رويكرد مرسوم ) آموزشي مشابه بطور تطبيقي، و ملحوظ نمودن منابع مصرفي

طالعات مورد توجه و آمده، در معدودي از مشده در راستاي عملكرد بدستتوجه به مقوله هزينه يا منابع صرف.1
 ,Rontopoulou(و رنتپولو ) Smith & Smith, 1985(اسميت و اسميت : رجوع كنيد به. تأكيد قرار گرفته است

1999 .(
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مورد غفلت ) يعني رويكرد معمول در واحدهاي آموزش عالي ايران(ارزيابي دروني 

تواند مسايل و  بدين ترتيب، رويكرد مناسب رويكردي است كه ب1.قرار گرفته است

هاي بيشتري باشد؛ چنين رويكردي تنها نكات مهم فوق را شامل و داراي قابليت

ي با بكارگيري مباني تحليلي چندسطحي قادر به ايفاي كارآمد-تطبيقيتحت شرايط 

عملكرد در چنين رويكردي، . نقش خواهد بود كه البته مكمل رويكرد مرسوم است

ياعملكرد گروه  شده و با ارزيابيآن،  گذشته عملكرد يا در مقابل اهدافگروه 

 مختلف  و همچنين عواملسهم عامالناي كه گردد؛ بگونه ميمقايسههاي مشابهگروه

ها نيز مورد توجه قرار گرفته فعاليتهزينه انجام شده و ءاحصادر عملكرد گروه

د ارزيابي قرار  نيز مور...)دانشكده، دانشگاه، (همچنين، عملكرد ساير واحدها . باشد

و فراهم شده ها تري از واقعيتشناخت كاملرود كه در نهايت، انتظار مي. گيردمي

 آموزش مهيا گردد؛ در قسمت بعد، امكان سياستگذاري مناسب براي ارتقاي كيفيت

هاي اساسي اين رويكرد مورد تحليل و ارزشيابي قرار به طور تجربي قابليت

. گيردمي

 كارآمدي- ارزيابي آموزشي با رويكرد تطبيقيهاي تجربيتحليل
هاي  قبل، مالحظه شد كه ارزيابي آموزشي از منظر افراد يا گروهدر مباحث قسمت

هاي هاي آماري، تحليلمختلفي قابل انجام است؛ با اين حال، بدليل محدوديت داده

ي هاي آموزش از منظر اعضاي هيات علمي و گروه"تجربي در اين قسمت عمدتا

در اين زمينه، اين نكته اساسي كه اعضاي هيات . گيردمورد توجه و بررسي قرار مي

هاي آموزشي به دنبال كسب حداكثر اعتبار علمي هستند به عنوان علمي و گروه

 اعضاي گروه، واقف هستند كه "مسلما. شودهدف استراتژيك آنها در نظر گرفته مي

كاربردها به همراه نقاط ضعف ارزيابي دروني، رجوع كنيد به زيرنويس براي اطالع بيشتر پيرامون كاربردها و سوء.2
1.
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ورد نظر، ارائه مناسبترين و مطلوبترين الزمه حصول به اعتبار و پرستيژ علمي م

اين مهم نيز ميسر نخواهد شد مگر آنكه واحدهاي . باشدهاي آموزشي ميستانده

مندي از آموزشي در جذب مستعدترين متقاضيان آموزش عالي و همچنين بهره

البته، موارد فوق تنها بخشي از مسايل را . بيشترين امكانات آموزشي موفق باشند

-هاي ياددهيدهد؛ نحوه استفاده از امكانات و نيز بكارگيري نوع و روشپوشش مي

هاي مطلوب را رقم يادگيري از جملة مسايل اساسي هستند كه دستيابي به ستانده

بنابراين، يك ارزيابي آموزشي مطلوب و موثر بايستي ميزان حصول به . زنندمي

موفقيت را  موفقيت يا عدمو علل و عوامل) هاي آموزش عالييعني ستانده(اهداف 

1هاي آماري واحدهاي آموزشيدر اين قسمت، با استفاده از داده. مشخص نمايد

ها به  تحليل2.گيردمنتخب، جوانب و مسايل مختلف مورد تحليل و ارزشيابي قرار مي

واحدهاي آموزشي ) 1: (دنبال آنست كه سه سئوال اساسي پاسخ داده شود؛ يعني

هاي آموزشي چه براي ارتقاي كميت و كيفيت ستانده) 2(د؟ انچه حاصل كرده

هاي ترين گزينه براي ارتقاي كميت و كيفيت ستاندههزينهكم) 3(توان انجام داد؟ مي

آموزشي كدام است؟ در ادامه مطالب اين قسمت، نوع تحليل و پاسخ مناسب براي 

. شودهريك از اين سئواالت ارائه مي

هاي آموزشي مورد  نخست، بايستي كميت و كيفيت ستاندهدر ارتباط با سئوال

 Tools for( بانك جهاني استفاده شده در كتاب ابزار براي تحليل سياست آموزشي هاي آماري از منابعداده.1
Education Policy Analysis (با توجه به هدف اصلي اين بخش از مطالعه . استخراج شده است) يعني تبيين

. باشدهاي مزبور وافي به مقصود مي، داده)شناسي ارزيابي آموزشيمسايل روش
هاي آموزشي را هاي آموزشي و عوامل آن، كه ارزيابي تطبيقي عملكرد گروههيت سنجش ستاندبا توجه به حساس.2

االمكان يك اول، حوزه آموزشي تحت ارزيابي حتي: كند، دو نكته مهم بايستي مد نظر قرار گيردساز ميچالش
انتخاب شود كه اي هاي قابل مقايسه باشند، و دوم، مالك سنجش عملكرد بگونهحوزه مشخص يا حوزه

 واحدهاي "هاي تجربي اين قسمت، اوالاز همين رو، در تحليل. پذيري آن نسبت به نوع رشته كمتر باشدلطمه
هاي آموزشي به صورت واحد گذرانده و  سنجش ستانده"كنند و ثانياآموزشي در يك حوزه مشخص فعاليت مي

قايسه عملكرد واحدهاي آموزشي تحت مطالعه لذا، قابليت م. شده، ارزيابي و سنجش شده استمعدل حاصل
.بسيار بيشتر و بلكه در سطح مطلوب قرار دارد
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 وضعيت كلي عملكرد آموزشي واحدهاي مورد بحث را 1سنجش قرار گيرد؛ جدول 

شود، در جامعه آماري مورد نظر، در مجموع همانگونه كه مالحظه مي. دهدنشان مي

ان  آموزشي را بياند كه اين رقم، كميت ستانده دانشجو آموزش ديده12798

هاي آموزشي يكسان نبوده در گروه) يعني تعداد دانشجو(ها توزيع ستانده. داردمي

 كمترين تعداد دانشجو را 8 بيشترين تعداد و گروه 10؛ گروه )3نمودار (است 

ديده مبناي بدين ترتيب، چنانچه تعداد دانشجوي آموزش. آموزش داده است

ها بايستي ترين گروهترين و ناموفقوفق به ترتيب م8 و 10هاي ارزشيابي باشد، گروه

. محسوب شوند

اي، منابع نتيجه مزبور با يك اشكال اساسي مواجه است؛ يعني در اين تحليل مقايسه

. باشد، ناديده گرفته شده استها كه با نابرابري زيادي نيز مواجه ميو امكانات گروه

مي محدود شود، و چنانچه منابع و امكانات در دسترسي به اعضاي هيات عل

هاي آموزشي به ازاء يك عضو هيات علمي، مبناي تحليل قرار گيرد، نتيجه ستانده

 متفاوت از نتيجه قبلي خواهد "مسلما) دهد نشان مي3همانگونه كه نمودار (حاصله 

هاي آموزشي به ازاء يك عضو ، ستانده) 6(بر اساس شواهد آماري ستون . بود

 كمترين 2سطح باالتري قرار دارد؛ در مقابل، گروه  در 4هيات علمي در گروه 

شود بدين ترتيب، مالحظه مي.  آموزشي به ازاء يك عضو عرضه كرده استستانده

1.باشد متفاوت مي"كه نتيجه بدست آمده، در مقايسه با ستانده كل، كامال

.دهدهاي آموزشي را نشان نميهاي فوق، وضعيت كيفيت ستاندههيچيك از مالك

باشد؛ مقوله كيفيت يكي از مباحث اساسي در تحقيقات و سياستگذاري آموزشي مي

. روي پژوهشگران آموزشي بوده استهاي موسسات آموزشي، همواره به عنوان يك چالش مهم پيشسنجش ستانده.1
هاي رسمي ارگيريآم: كندهاي مختلف سنجش و ارزيابي را به چهار دسته تقسيم ميروش) Chun, 2002(چان 

ها ارزشيابي دانشجويان، و سنجش مستقيم يافته-بندي كيفيتي موسسات آموزشي، خوداز موسسات آموزشي، رده
مبناي ) از طرقي مانند آزمون(هاي دانشجويان به زعم وي، سنجش مستقيم دانسته. هاي دانشجويانيا دانسته

. كند ارتقاي كيفيت آموزش فراهم ميتري براي ارزيابي آموزشي و سياستگذاري برايمناسب
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مهمتر اينكه، متقاضيان خدمات آموزش عالي، بيش از هر چيز به كيفيت آموزش 

به همين دليل، تالش براي ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي يكي از . توجه دارند

لمي مورد هدف خود هاي آموزشي براي كسب اعتبار عهاي اصلي گروهروش

هاي جدي ارزيابي با اين حال، پرداختن به مقوله كيفيت يكي از چالش. باشدمي

پذير نمود و مورد سنجش قرار توان آنرا كميتآموزشي است چرا كه براحتي نمي

سنجش هاي آموزشي با نشانگرهايي مانند معدل، قابلبخشي از كيفيت ستانده. داد

وري التحصيالن، بهرهپذيري فارغهايي مانند اشتغالاست و بخشي ديگر با شاخص

هاي ورودي مقاطع التحصيالن در آزمونشاغلين تحصيلكرده، و موفقيت فارغ

هاي مورد استفاده در تحليل حاضر،  داده1.باشدگيري ميتحصيلي باالتر قابل اندازه

زشي با در هاي آمواز همين رو، كيفيت ستانده. تنها شامل معدل نمره درس است

نتايج تحليل از . گيرد نظر گرفتن نمره آزمون درس، مورد تحليل و بررسي قرار مي

شود، متوسط همانگونه كه مالحظه مي. آمده است) 10(اين منظر، در ستون 

هايي كه از ميانگين نمره كمتر از ميانگين كل گروه) عملكرد(هاي آموزشي ستانده

هايي كه داراي ، كاهش و گروه)10 و 7، 6، 5، 4هاي همانند گرو(اند برخوردار بوده

، افزايش )9 و 8، 3، 2هاي همانند گرو(اند ميانگين نمره باالتر از ميانگين كل بوده

.يافته است

هاي دهند كه براي ارزشيابي عملكرد واحدها و گروههاي فوق نشان مينتايج تحليل

 كيفيت آموزش از نقطه نظر اعضاي هيات علمي و دانشجويان همان گروه بطور ذهني و "در مطالعات ارزيابي دروني، عموما.2
"بايستي توجه داشت كه متقاضيان آموزش عالي، عمدتا. گيردمورد سنجش و ارزيابي قرار مي) Subjective(هنجاري 

التحصيالن هر واحد هاي آنرا در موفقيت فارغدهند كه نشانهگيري خود قرار مي جاري جامعه را مبناي تصميمهايواقعيت
ها اين واقعيت. شوداقتصادي پيدا مي-پذيري و به طور كلي موفقيت در زندگي اجتماعيآموزشي در ادامه تحصيل، اشتغال

هاي به عبارت ديگر، واقعيت. آموزشي مورد نظر سازگاري ندارندهاي ذهني اعضاي گروه در بسياري از موارد با قضاوت
هاي آموزشي يك گروه چه بسا متفاوت از نحوه تلقي اعضاي هيات علمي آن گروه از هعيني جامعه پيرامون كيفيت ستاند

 را مطلوب  افراد گرايش دارند كه محصوالت خود"باشد؛ عموماهاي محصوالتشان ميهستاند) كيفيت(درجه مطلوبيت 
به همين دليل اساسي، استفاده از نشانگرهاي عيني براي سنجش كيفيت از عقالنيت باالتري برخوردار ! ارزشيابي نمايند

. نياز شدتوان بطور كامل از بكارگيري نشانگرهاي ذهني و هنجاري بياست؛ با اين حال، نمي
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توان در نظر گرفت كه البته همه آنها ها و نشانگرهاي مختلفي را ميآموزشي، مالك

شود معتبرترين دستĤورد، زماني حاصل مي. كنندنتيجه يكسان و سازگاري فراهم نمي

هاي هاز يك سو و كيفيت ستاند) و نحوه كاربرد آنها(كه امكانات استفاده شده 

بدين ترتيب، بايستي نتيجه گرفت . ها لحاظ شوندآموزشي از سوي ديگر در تحليل

هاي آموزشي در اختيار جامعه قرار كه همه واحدهاي آموزشي تحت مطالعه، ستانده

ها نسبت به سايرين، مطلوبتر بوده اند اما كميت و كيفيت عملكرد برخي گروهداده

بويژه (ها، هم در جذب منابع و امكانات است؛ بويژه از اين جهت كه برخي گروه

تر از امكانات براي حصول به سبو هم در استفاده منا) اعضاي هيات علمي

هاي فوق پاسخ روشن و با اين حال، تحليل. اندتر بودههاي بيشتر، موفقستانده

هاي آموزشي را بهبود توان كيفيت ستاندهچگونه مي«درخوري براي اين سئوال كه 

تري هاي آماري پيشرفتهبراي اين منظور، بايستي تحليل. كند، فراهم نمي»بخشيد؟

گرفته شود كه نوع و شدت رابطه بين كيفيت د تحليل رگرسيوني به خدمتمانن

. نمايدآموزش و عوامل آنرا مشخص مي

����n :��
�1���J ���	�0 !�"����	�0 !�"
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دانشجو به ازاء هر 
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) مساوي يك(ديده بر مبناي باالترين كميت  شاخص تعداد دانشجويان آموزش)1

. محاسبه شده است
. محاسبه شده است) مساوي يك( شاخص نمره آزمون دوره بر مبناي ميانگين كل )2(
. استتعديل شدهبا شاخص نمرهديده دانشجوي آموزش) 3(

.، و محاسبات محققابزار براي تحليل سياست آموزشي) 2005(بانك جهاني : منبع
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. 1جدول : منبع

در اين تحليل، عوامل مؤثر بر .  ارائه شده است2 رگرسيوني در جدول نتايج تحليل

به سه دسته ) زمون دانشجويان به عنوان نشانگر كيفيت آموزشنمره آ(متغير مالك 

هاي شناختي و وضعيت شامل توانمندي(هاي دانشجويان ويژگي: اندتقسيم شده

شامل سابقه تدريس، (هاي اساتيد و دانشگران ، ويژگي) اجتماعي-اقتصادي

شامل (هاي واحد آموزشي و ويژگي) هاي تخصصيتحصيالت رسمي و آموزش
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هاي دانشجويان، پيشينه علمي و از ويژگي). زه كالس و كتاب و منابع درسياندا

دار و مثبت كيفيت به طور معني) يعني نمره آزمون ورودي(هاي شناختي توانمندي

 اينكه، اين متغير در مقايسه "مضافا. دهدآموزش دانشجويان را تحت تأثير قرار مي

بدين . دهدييرات متغير مالك را انجام ميبا ساير متغيرها، باالترين درجة تبيين تغ

كننده تغييرات نمره پاياني ترتيب، پيشينه علمي به عنوان مهمترين عامل تبيين

از همين رو، جذب متقاضيان مستعدتر براي حصول به . شوددانشجويان قلمداد مي

. باشداي مياهداف استراتژيك واحدهاي آموزشي، داراي حساسيت و جذابيت ويژه
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رگرسيون با روش حداقل . باشدمتغير وابسته معدل كالس در پايان دوره مي: توضيح

. مربعات معمولي برازش شده است
.پايين در كالس درصد دانشجويان طبقه)1(
 سال سابقه تدريس؛ گروه مبنا 8 تا 3 براي دانشگران داراي 1 متغير مجازي، )2(

. سال سابقه هستند3دانشگران با كمتر از 
. سال سابقه تدريس و بيشتر8 براي دانشگران داراي 1 متغير مجازي، )3(
.باشدكار به ماه ميآموزش تدريس حين)  4(
التر از  براي تحصيالت با1( تحصيالت رسمي به صورت متغير مجازي )5(

. در نظر گرفته شده است) كارشناسي ارشد

.برآوردهاي محقق: منبع

   كتاب و منابع درسي يكي از متغيرهاي مهم وتاثيرگذار بر عملكرد آموزشي و 

دهند كه دسترسي به منابع نتايج تحليل رگرسيوني نشان مي. موفقيت تحصيلي است

بل توجهي معدل دانشجويان را دار و البته در سطح قادرسي بيشتر، به طور معني

عملكرد ) بر حسب تعداد دانشجويان(در مقابل، اندازه كالس . دهدافزايش مي

دهد به طوريكه اضافه شدن آموزشي دانشجويان را به طور منفي تحت تأثير قرار مي

.  كاهش يابد15/0شود معدل كالس حدود يك دانشجو به كالس سبب مي

. اي در عملكرد آموزشي داردكنندهشگران نيز نقش تعيينهاي اساتيد و دان   ويژگي

هاي تخصصي دهند، سابقه كار و آموزشآمده نشان ميهمانگونه كه نتايج بدست

به عبارت ديگر، . شودسبب بهبود معدل كالس مي) كارهاي حينبويژه آموزش(

قش هاي آموزش ضمن خدمت، نكنندگان در دورهتر و شركتدانشگران با تجربه

انتظار و  قابل"كامالها معدل دانشجويان دارند كه اين يافتهموثرتري در ارتقاي 

 در افزايش معدل دار نبودن تحصيالت رسميباشند؛ اگر چه معنيمنطقي مي

. دانشجويان قابل انتظار نيست



����� ���	
�� �	�� ����� ����� �����103

 درصد تغييرات متغير وابسته را 70   در مجموع، متغيرهاي بكارگرفته شده حدود 

قبول متغيرها بيني قابلها از توان پيشدهند كه با توجه به نوع دادهتوضيح مي

 درصد تغييرات معدل دانشجويان به ساير 30به عبارت ديگر، تنها . حكايت دارد

شود كه سهم كمي از كل را شامل مربوط مي) بويژه شانس و تصادف(عوامل 

تانداردشده كه در آن اي، و با عنايت به ميزان ضرايب اسبه طور مقايسه.شودمي

توان تأكيد نمود كه پيشينه علمي سازي گرديده، ميمقياس سنجش متغيرها همسان

، كتاب و منابع درسي، و آموزش حين كار مهمترين متغيرهايي )نمره آزمون ورودي(

. اندهستند كه به ترتيب بيشترين نقش را در تبيين تغييرات متغير وابسته ايفا كرده

. باشنداري ساير متغيرها در درجات بعدي اهميت ميميزان تأثيرگذ

االشاره، عوامل تأثيرگذار بر عملكرد آموزشي و ميزان و    با توجه به نتايج فوق

ريزي هاي مزبور امكان برنامهيافته. نحوه تأثيرگذاري آنها مشخص و معين گرديد

البته بايستي توجه . كنندهاي آموزشي را را فراهم ميهاي ارتقاي كيفيت ستاندهراه

هاي آموزشي، هيچگونه داشت كه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به عوامل ستانده

الزم براي بهبود عملكرد فراهم ) مالي(اطالعي در خصوص ميزان منابع و امكانات 

ها، واحدهاي به عبارت ديگر، مشخص نيست كه براي بهبود كيفيت ستانده. كندنمي

براي روشن . اي مواجه خواهند بودهاي مالي و بودجهآموزشي با چه محدوديت

اثربخشي -ها را با انجام تحليل هزينهشدن اين وجوه از مسايل، بايستي تحليل

تكميل نمود، تا آنجا كه مشخص شود به ازاي يك واحد پولي كه به هريك از 

هاي آموزشي چقدرها و عوامل آموزشي اختصاص داده شود، كيفيت ستاندهنهاده

. كندبهبود پيدا مي

همانگونه كه مالحظه .  آمده است3 اثربخشي در جدول -   نتايج تحليل هزينه
) يعني هزينه اضافي ناشي از افزايش آخرين ستانده آموزشي(شود، هزينه نهاييمي

هاي همين مساله، سبب ايجاد محدوديت. براي عوامل آموزشي يكسان نيست
براي توسعه فعاليت واحدهاي آموزشي ) مالي(نات متفاوتي از ناحيه منابع و امكا
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ها، بايستي ضرايب رگرسيوني ترين راه توسعه فعاليتبراي انتخاب مناسب. شودمي
جدول ) 6(و ) 5(هاي اين مهم در ستون. با هزينه نهايي، معيارسازي و تعديل شوند

نتايج ضرايب شود، نتايج حاصله با همانگونه كه مالحظه مي. مزبور ارائه شده است
شده، بهبود بر مبناي نتايج ضرايب تعديل. نشده متفاوت استرگرسيوني تعديل

ترين هاي آموزشي از ناحيه افزايش كتاب و منابع درسي، اقتصاديكيفيت ستانده
باشد؛ يعني اختصاص يك واحد پولي براي افزايش امكانات كتاب و منابع مسير مي

. شودهاي آموزشي ميد در كيفيت ستانده واح215/0درسي سبب بهبودي حدود 
اندازه كالس در كار و كاهشروي آموزش حينگذاريپس از آن، سرمايه

. هاي بعدي هستنداولويت

����t :#*�." �������`���	�0 ��rB�6 D�)�q �� ��s� '��	6 �&%����

 +#	G�  .#HE) �I	@��()8(�  - ��JK�+L' �@�� ��HE ���)?(

<
��
M#���))(

) �I	@ ��J	���(��#	' �@)4(9	- �@)4(��#	' �@9	- �@
)1()2()3()4()5()6(

+�,� A3�BC�0.191203030.621.58

:��;0,� �� <�= >�
�0.111433640.310.79
�	1 ��@ >�
�1.24135124.3394.66

231 ������0.1617334.749.26

-	.
 � /	01+,�� �6.252944141.34215.46

���� :
. استشدهاستخراج) 2جدول(آموزشيعملكرد عوامل مؤثر بر كيفيتاز رگرسيون ضرايب)1(
 هزينه نهايي به ازاي يك دانشجو، از تحليل هزينه استخراج شده است كه جزييات آن براي )2(

. پرهيز از اطاله مباحث در اينجا ارائه نشده است
ها در جامعه آماري تحت مطالعه حد پايين و حد باالي هزينه نهايي، براساس اندازه كالس)3(

. تعيين شده است
. بدست آمده است) 1000ضربدر (بر هزينه نهايي ) ايتأثير حاشيه(تقسيم ضرايب رگرسيون  از)4(

.  برآوردهاي محقق: منبع
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گيريجمع بندي و نتيجه

ها و همچنين بسترسازي براي  منظور شناخت و درك واقعيت   ارزيابي عملكرد به

باشد كه انجام اين مهم، بويژه در امور ها، حائز اهميت بسيار ميتوسعه فعاليت

بدون شك، ضرورت ارزيابي عملكرد . گيردسياستگذاري مورد عنايت ويژه قرار مي

 مراتب بيشتر هاي آموزش عالي بهتر مانند فعاليتدر شرايط و مناسبات پيچيده

هاي مورد از همين رو، انتخاب رويكرد و روش ارزيابي كه بتواند پيچيدگي. است

بحث را به نحو قابل قبولي مورد توجه قرار داده و تصوير دقيق و درستي از واقعيت 

. ارائه نمايد، نقش اساسي دارد

ي و هاي مبتال به آموزش عال   در اين مقاله ضمن تحليل ساختار و پيچيدگي

هاي يك رويكرد مناسب براي ارزيابي همچنين گستره انتظارات ذينفعان، قابليت

)  گروه آموزشي10هاي آماري با استفاده از داده(دروني به طور نظري و تجربي 

روي يك ارزيابي آموزشي بايسته تشريح و هاي پيشارزشيابي شد و مسايل و چالش

هاي حاصله، مطالعه حاضر ه شواهد و يافتهبا توجه ب. پيشنهادات الزم ارائه گرديد

نمايد؛ با كارآمدي را به عنوان رويكرد مناسب پيشنهاد مي-رويكرد تطبيقي

بكارگيري اين رويكرد، به طور تجربي نشان داده شد كه عالوه بر سنجش عمكرد 

هاي همسان، عوامل مؤثر بر كيفيت آموزشي و مقايسه آن بين گروه) هاييا ستانده(

به طور مشخص، دريافتيم . باشندهاي آموزشي، قابل شناسايي و تشخيص ميدهستان

 اثربخشي، به ترتيب، كتاب و منابع درسي، آموزش روش -كه از لحاظ هزينه

ترين و ، اقتصادي)تعداد دانشجو(و اندازه كالس) در حين كار(تدريس دانشگران

باشند؛ يعني العه ميموثرترين عوامل ارتقاي كيفيت آموزش براي جامعه تحت مط

اختصاص يك واحد پولي براي هر يك از عوامل مزبور كيفيت آموزش را به ترتيب 

كارآمدي، -بدين ترتيب،رويكرد تطبيقي. بخشد بهبود مي01/0 و 1/0، 215/0تا 

. توانمندي بيشتري براي پاسخگويي به انتظارات ذينفعان آموزش عالي دارد
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:ارزيابي دروني و بروني در آموزش عالي ايران 

 طرحي ناتمام

2عباس بازرگان-1 مقصود فراستخواه

چكيده
هاي متفاوتي دنبالارزيابي دروني،پاية اعتبارسنجي آموزش عالي است و با فلسفه

 مروري و خودسنجي با رويكرد تحليلي و انتقادي -خودشود؛ گاهي به صورت مي

تنها .انجام وظيفه رسمياي، عمدتاً به قصدِارزشيابي توصيفي و ارائه-دو گاهي خو

–بررسي تمايزهاي ساختي . است كه از او انتظار كيفيت مي رودفلسفة نخست
كيفيت آموزش عالي درجهان، حكايت از آن دارد كه كاركرديِ نظامهاي تضمين

عطوف به ارزيابي دروني از مداخلة دولت و مگرايِ بر كنارالگوهاي نرم و حمايت

مبناي استقالل دانشگاهي، اثربخشي مطلوبتر و برداوطلبانه و با هدف بهبود درونزا 

 استاديار مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي.1
تهرانستاد دانشگاها.2



� ����� ����� �����       ����� ���	
�� �	� 110

تحقيقات . گرا با مداخلة دولتي داشتندنظارتوبه الگوهاي سختنسبتپايدارتري

كه رويكرد فلسفي مناسب براي ارزشيابي درباره ايران، به اين نتيجه رسيده است

همكاري،انگيزش، دلبستگي، گفتگو،ي ايران، رويكرد انتقادي مبتني برآموزش عال

از طريق بهبود مداوم كيفيت توانمندسازي و مشاركت درونزا با هدف تغيير پايدار

در حال توسعه، ترين فلسفة وجودي ارزشيابي بويژه براي كشورهاياصلي. است

ين راه،توانمندسازي خود تربراي اين كشورها مناسب. بهبود مداوم و درونزاست

دروني در ارزيابي. هيأت علمي و جلب مشاركت آنها به ارزيابي دروني است

فلسفة ارزيابي . ن استآهم مخاطب هم عامل ارزيابي و؛در عين حال"خود"

حساب پس -به خود"،"سنجيدنراخود"،"خود پرسيدناز" دروني؛

عامالن ارزيابي دروني آمادگي اين رهگذر،از.است"بر خود فرمان دادن"و"دادن

اي معرض ارزيابي بيروني همتايان حرفهآورند كه خود را درميآن را نيز به دست

و از اين طريق اعتبار آنها محك ملتزم شوندبدهند و به نتايج اين قضاوت عمومي،

هاي اي از گروهدروني در پارهبه رغم انجام تعدادي طرح ارزيابي.عيني تري بخورد

همتايان هنوز ارزيابي بيروني آنها توسطهاي كشور،موزشي دانشگاهآ

مفقوده يا معوق و در ابهام مانده استاي،همچنان به صورت حلقه ايحرفه

دانشگاه هاي ما را با خأل ِ نظام اعتبار سنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي و

.ساخته استمواجه

.ي،ارزيابي بيروني،ايرانآموزش عالي،ارزيابي درون:ي كليديواژه ها
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مقدمه
ر ايران،كيفيت آموزش عالي و سازوكارهاي ارزيابي و اعتبارسنجي آن، خود را    د

با تأكيد ) 1374(بهرامي. داده استبراي محققان نشان ميصورت يك مسألة مليبه

هاي موجود در فرايندهاي ياددهي و يادگيري و نيز فعاليتو نارساييهابر ضعف

هاي كشور، آن را نشاني از فقدان سازوكارهاي مناسب براي دانشگاهي پژوهشيها

وضعيت كيفيت )84-85: 1376(خليجي.عالي دانسته استتضمين كيفيت آموزش

ها انگيز يافته است كه ضعفِ بنيه وروديبحثدر آموزش عالي ايران را به شدت

ها با عدم تناسب خروجياجتماعي، به دليل غلبة يكجانبة پاسخگويي به تقاضاي

وري گرايي و فقدان بهرهمدركتقاضاي بازار كار و نيازهاي متحول و متنوع جامعه،

.شواهد آن استاي ازاز منابع محدود عمومي در آموزش عالي، نمونه

هايي ند كه هر چند از ديرباز، بازرسيمعتقد) 1-27: 1379(بازرگان و همكاران 

گرا و ها با نگاه كلگرفت ولي اين فعاليتولت صورت ميآموزش عالي توسط داز

دربارة ) 1376(ابيلي . انتظار را نداشتندنبوده و اثربخشي موردسيستمي همراه

هاي نظارت و ارزيابي در آموزش عالي بحث پراكندگي فعاليتموسمي بودن و

بي هاي ارزشيامعتقدند كه فعاليت)13: 1384(محمدي و همكاران. كرده است

ها و ابزارها گرفتند،روشآموزش عالي در كشور، نوعاً به صورت غيرعلمي انجام مي

غالباً به ايجاد جو بدبيني و نارضايتي از اعتبار الزم برخوردار نبودند و فرايندها

اين مقاله كوششي براي . نداشتندانجاميدند و اثربخشي مطلوب و مورد انتظارمي

عالي ايران طي سالتة ارزيابي دروني در آموزشفعاليت هاي صورت گرفبررسي

ادامة راه ها وآگاهي بيشتر به مسير دربا هدف توجه به كاستي1385 تا1380هاي 

.است

شينهپي
ها؛ الگوي اعتبارسنجي مقابل الگوي ارزيابي دولتي و ديوانساالر دانشگاهدر 
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و آكادميك آن در اي متعارفها به معندانشگاهارزشيابي دروني و بيروني شامل

يك دانشگاه هايگروهدر اين الگو،ارزشيابي دروني توسط خود.داردجهان قرار

اي و ساير و سپس گزارش آن داوطلبانه در اختيار همتايان حرفهپذيردانجام مي

و از آنها دعوت به ارزيابي بيروني به آن دانشگاه قرارمي گيردذينفعان در بيرون

نفعان بيرون در واقع؛ارزيابي بيروني توسط هم قطاران حرفه اي و ذي.عمل مي آيد

مصاحبه و مشاهده،از طريق بازديد،است ودرونيارزيابياز دانشگاه، مكمل

صحت آن پردازد،گزارش ارزيابي دروني ميبه مداقة در محتويات... تشكيل پنل و

رزيابي شده ،در كل اجتماع دانشگاه ارا احراز مي كند و به گروه دانشگاهي يا

 .دهداي ميعلمي، اعتبار حرفه

گيري و قضاوت دربارة اندازهرزيابي راا)Klenowski()1995 (لنويسكيك

است اين قضاوت ممكن.شايستگي و ارزش يك موضوع دانسته است

در ارزيابي دروني همانطور كه .هدف،وسيله،روش و عملكرد صورت بگيرددربارة

هم وحال، هم عامل ارزيابي؛ در عين"خود"بيان كرده است،)Boud) )(1999باود

راخود"، "2خود پرسيدناز"فلسفة ارزيابي دروني؛ .1ن استآمخاطب 

ماسي و .ست ا"5بر خود فرمان دادن"و4"حساب پس دادن-به خود"،"3سنجيدن

ي درشناسي چهارتايدرباره يك نوع) Massy and Wilgar) ( 2005: 28(ويلگار

شناسي از تقاطع دو نوع تأكيد اين نوع. اندارزيابي كيفيت آموزش عالي بحث كرده

1. Having the self as agent and audience 2. Self-questioning                                                                           

3. Self-assessment                                               4.Self-accountability

5. Self-directing                                     
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ارزيابي يعني دروني يا بيروني، و نيز دو كاركرد مورد تأكيد يعني حمايت يا در

گرا كه تأكيد آنها بر ابتكارات ارزيابي الگوهاي حمايت.شودنظارت؛توضيح داده مي

بيشترين بهبود را در فرايند ) Iنوع(عالي است خود مؤسسات آموزش دروني در

گرا با برعكس،الگوهاي نظارت. اندت آوردهسآموزش عالي به ديادگيري و ياددهي

داشته و به را ، كمترين اثربخشي آكادميك )IVنوع (تأكيد بر ارزيابي بيروني

ت طفره رفتن و شانه خالي كردن اعضاي هيأشوند كه مستعدراهبردهايي منتهي مي

كيفيت آموزش عالي، برشي متقاطع به نظر آنها نظام مناسب ارزيابي. علمي بودند

و كاركرد حمايتي باشد و كاه آن تأكيد بر ارزيابي درونيياست كه بيشترين گران

.در بر بگيردعناصر ارزيابي بيروني و كاركرد نظارتي را فقط برحسب اقتضا،

نظارتي حمايتي
كاركرد ارزيابي

يابيتأكيدارز

II I
بهبود كيفيت: الف

دروني

IV III
ب، نظارت بر كيفيت

بيروني

ارزيابي شناسي ارزشيابي آموزش عالي برحسب تقاطع نظارت يا حمايت بانوع" :1شكل 

"يدروني يا بيرون

ها را در يك طيف كوشيده است همة طيف )Billing  )(2004 :124-121(بيلينگ

در سر نرم پيوستار،تأكيد . كندتوصيف»  نرم تا بسيار سختبسيار«تر به صورتجامع

است،در حالي كه در سر رساني، شفافيت، بهبود دروني و توسعهبر كاركرد اطالع
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رسمي بيروني ريزي، مالي، مقرراتي و قضاوتبرنامهسخت آن، تمركز بر كاركرد

،از چندهاي ارزيابي كيفيت آموزش عاليخود بيلينگ در توضيح تفاوت. است

طيف ديگر استفاده كرده است؛ بدين صورت كه ارزشيابي در برخي كشورها 

پذيرد و در برخي ديگر با رويكرد اداري تعقيب آكادميك انجام ميعمدتاً با رويكرد

هاي دانشگاهي و كند و با مخاطبارزشيابي تكويني، تأكيد ميگاهي بر. شودمي

كند و ي نيز بر ارزشيابي پاياني تأكيد ميسروكار دارد، گاهايهاي توصيهگزارش

ارزيابي . آيدهاي رسمي اعتبارسنجي به ميان ميگيريتصميمنقش مراجع بيروني و

بدين صورت كه گاهي به صورت . شودمتفاوتي دنبال ميهايدروني نيز، با فلسفه

–تحليلي و انتقادي است و گاهي خود روري و خودسنجي با رويكردمخود 
بررسي . انجام وظيفه رسمي استاي، عمدتاً به قصدِبي توصيفي و ارائهارزشيا

عالي، نوعاً به اين هاي تضمين كيفيت آموزش كاركرديِ نظام–تمايزهاي ساختي 

دولت و معطوف گرا كه بر كنار از مداخلةاند كه الگوي نرم و حمايتنتيجه رسيده

دانشگاهي بر مبناي استقاللبه ارزيابي دروني و داوطلبانه و بهبود درونزا 

با گراو نظارتاند،اثربخشي مطلوبتر و پايدارتري نسبت به الگوهاي سختبوده

حقيقات درباره ايران، به اين نتيجه رسيده است كه رويكرد ت.مداخلة دولتي داشتند

ارزشيابي آموزش عالي ايران، رويكرد انتقادي مبتني بر انگيزش، فلسفي مناسب براي

همكاري، توانمندسازي و مشاركت درونزا با هدف تغيير پايدار از گي، گفتگو،دلبست

ترين فلسفة وجودي اصلي) 1-1374:22( بازرگان . كيفيت استطريق بهبود مداوم

كشورهاي در حال توسعه، بهبود مداوم و درونزا دانسته ارزشيابي را بويژه براي

ترين راه، ر حال توسعه مناسببراي كشورهاي د)2002(به نظر بازرگان . است

در واقع . جلب مشاركت آنهاستتالش بر توانمندسازي خود هيأت علمي و

نيل به وضع مطلوب بر ارزيابي يك رهيافت انتقادي براي تغيير وضعيت موجود و

. برنامه است/اساس انگيزش، دلبستگي، گفتگو و همكاري توسط ياران مؤسسه

تأمين انمندسازي و قدرت سپاري به خود گروه وتأكيد اصلي در اين رويكرد تو
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برنامه، / هدف اصلي بيش از پاسخگويي بيروني مؤسسه. مشاركت دانشگاهي است

كيفيت آن به صورت درونزاست و در نتيجه ارزيابي دروني، مهمتر از هر چيز بهبود

ارزيابي بيروني نيز فقط توسط همتايان علمي و تخصصي صورت ديگر است و

نتيجة ارزشيابي بيش از اينكه . دروني محرمانه هستندهاي ارزيابيگزارش. دگيرمي

هاي آن در جهت ايجابي دارد و مالحظات و توصيهجنبة سلبي داشته باشد، جنبة

.بهبود است

هاي ارزيابي كيفيت آموزش عالي را از طريق همچنين تفاوت) 1382(بازرگان 

. تبارسنجي، مميزي و ارزيابي توضيح داده استتأكيد بر يكي از سه مفهومِ اعكانون

متحده به داليلي و با توجه به وجود استانداردهاي از قبل تدوين شده در اياالت

دار بيروني، الگوي هاي صالحيتتخصصي و سازمانهايانجمنتوسط

برخي كشورهاي اروپايي، نظام مميزي در. اعتبارسنجي استقرار پيدا كرده است

برنامه / هاي موجود در مؤسسهرويه است كه از طريق آن سازوكارها وتوسعه يافته

برنامه؛ مايل و / بشود كه مؤسسهگيرد تا اطمينان الزم احرازمورد بررسي قرار مي

و به عبارت ديگر، قادر به استقرار كيفيت و نگهداري آن و ارتقاي آن است

استانداردهاي  صورتي كه نهاما در. اش تناسب داردهايش با اهداف بيان شدهرويه

پذير و اندازهاي براي اعتبارسنجي وجود داشته باشد و نه اهدافاز بيش تدوين شده

دروني و پذيري باشد كه بتوان مميزي كرد، تنها گزينة باقيمانده، ارزيابيقياس

برنامه، با مشاركت و/ بدين ترتيب كه ابتدا خود ياران مؤسسه. بيروني است

دهند و با رويكرد انتقادي و بابه قصد بهبود، ارزيابي دروني انجام ميدلبستگي و 

كنند ها و اهداف عملكردي خود، نسبت به الزامات آن توافق ميمداقه در مأموريت

آورند و سپس داوطلب ارزيابي دربارة و ميزان تحقق آن، قضاوت به عمل ميو

شوند و هدف از همه اين هيأتي از همتايان علمي و تخصصي ميبيروني توسط

.استمراحل، بهبود دروني كيفيت



� ����� ����� �����       ����� ���	
�� �	� 116

وشر
. ، استفاده شده است2و مطالعه موردي1روش تحقيق فرا تحليلدر اين مقاله از

به فعاليت هاي صورت گرفتة ارزيابي دروني و هاي مربوطرشااسناد،شواهد و گز

شده و بررسي1385تا 1380هايبيروني، در آموزش عالي ايران طي سال

مجدد قرار مي ها،مورد تحليلتحقيقات صورت گرفته در بارة نتايج فعاليت

و مدتگذشته از اين،نويسندگان از تأمل در مشاهدات حرفه اي خود طي اين.گيرد

ميهاي كاري خويش در زمينة ارزيابي آموزش عالي نيز در مطالعه استفادهتجربه

.كنند

افته هاي
70 الگوي ارزشيابي دروني و بيروني آموزش عالي، تنها از اوايل دهة در ايران،

بدين ترتيب . خورشيدي و براي بار نخست توسط برخي از دانشگاهيان به ميان آمد

 وارد مباحث آموزش عالي ايران "ارزيابي دروني به مثابة گام نخست پايه"رهيافت

، يك طرح 1375 سال در) 2002(متعاقب آن بازرگان ).1374بازرگان،(شد

پزشكي را به تصويب براي ارزيابي دروني در حوزة آموزش3پژوهشي آزمايشي

آموزشي در  گروه6 به صورت ارزيابي دروني در 1376اين طرح در سال . رسانيد

در اين تجربه، ارزيابي دروني بر مبناي اهداف. آموزش پزشكي به اجرا درآمد

با مشاركت همه اعضاي هيأت علمي آنها ها و تصريح شده در سطح خود گروه

تواند در ميان آنها، احساس نشان داد كه چگونه اين كار ميصورت گرفت و

انگيزة بازآفرينيِ گروه را ارتقا بدهد و موجبات گسترش دلبستگي به ارزشيابي و

آميز اين نخستين تجربه اجراي موفقيت. بياوردشفافيت و پاسخگويي را فراهم

دانشگاهي در آموزش پزشكي هايزيابي دروني در سطح گروهمشخص از ار

1 . Meta -analysis
2. Case study
3. Pilot project
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هاي آموزشي گروهموجب شد كه از يك سو، ميل به ارزيابي دروني در ميان برخي

گفتمان مزبور ديگر در آموزش عالي غيرپزشكي نيز به وجود بيايد و از سوي ديگر

 .در سطح كارشناسان و مسؤوالن دولتي نيز نفوذ بكند

هاي آموزشي بخشظهور عالقه به ارزيابي دروني در گروه( اولز نتيجةنمونة بار

اجراي ارزيابي دروني در گروه ترويج و آموزش ) آموزش عالي غيرپزشكي

.  بود1376-77تهران با مشاورة عباس بازرگان در سال تحصيليكشاورزي دانشگاه

 جلب عالقه اعضاي اين ارزيابي با.  ارائه شد1377زمستان گزارش اين ارزيابي در

كميته متشكل از مدير گروه و همكاران او در چند هيأت علمي گروه و تشكيل يك

اعضاي هيأت علمي و فعاليت. 3دانشجويان .2سازمان و مديريت . 1عامل شامل 

پس از بررسي . صورت گرفتآموختگاندانش. 4 و پژوهشي آنها و يهاي آموزش

مالكها و خصوص وضع مطلوب مورد انتظار،وضع موجود و براساس توافقي در 

هاي مهم در اين طرح، ويژگي1 منظور از مالك.نشانگرهايي براي هر عامل تعيين شد

ها، گيري آن مالكعامل بود و نشانگرهايي براي اندازهمورد نظر در ارزيابي هر

به» انتخاب مدير گروه«،)سازمان و مديريت(اولبراي مثال در عامل. تعريف شد

گيري مالك مزبور، سه نشانگر در براي اندازه گانه بود و16عنوان يكي از مالكهاي

براي . مدت مديريت. 3هاي مدير ويژگي .2نحوه انتخاب مدير . 1: نظر گرفته شد

. 3دانشجويان.2علميهيأتاعضاي.1:شاملآماريجامعهبهارزيابيانجام

آوري جمع. مراجعه شد)كارفرمايان(آموختگان مسؤوالن دانش. 4آموختگان دانش

مصاحبه، صورت هاي ساخته شدة بسته يا باز و نيزاطالعات با ابزار پرسشنامه

پايان، در.  از آمار توصيفي استفاده شدگرفت و براي تجزيه و تحليل اطالعات،

در قالب) ريزي به منظور بهسازيبرنامه(طرحي براي بهبود هر يك از عوامل 

).1-1377:155حجازي و همكاران، (ي ارائه شدپيشنهادهاي

1 .  Criterion
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نفوذ گفتمان ارزيابي دروني در سطح كارشناسان و مسؤوالن (آثار نتيجه دوم 

 در دفتر 1376اي از سال هاي تازهها و كوششنيز ابتدا به صورت گرايش)دولتي

 معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش ارزيابي حوزةنظارت و

و همايشي در آن وزارتخانه با حضور جمعي از  خود را آشكار كردپزشكي،

آشنايي با ارزيابي دروني برگزار و استادان و مسؤوالن آموزش عالي به منظور

پزشكي، ارزيابي دروني صورت هاي آموزشهايي از گروهپيشنهاد شد كه در بخش

).19: 1377حجازي و همكاران، (بگيرد 

ريزي كشور در نتيجة دوم، در سطح كالن مديريت و برنامهسپس چشمگيرترين اثر 

خود را ظاهر ساخت، به » 1379-1383«آموزش عاليِ برنامة سوم توسعه بخش

راهكارهاي اجرايي اين برنامه ضمن تأكيد بر ارزيابي و اعتبارسنجي طوري كه در

ين راهكار چهارم ا. ارزيابي دروني مؤسسات به كار رفتآموزش عالي، مفهوم

بهداشت، درمان و آموزش «و » تحقيقات و فناوريعلوم،«هاي برنامه، وزارتخانه

به منظور تقويت نظام ارزيابي و 1380را موظف ساخت تا پايان شهريور» پزشكي

آموختگان، و نيز دانشها و مؤسسات آموزش عالياعتبارسنجي علمي دانشگاه

حمايت و استفاده  . ارزيابي علمي بتدوين نشانگرها و استانداردهاي جامع. الف«به

مستقلّ ها در ارزيابياي و فرهنگستانهاي علمي، تخصصي و حرفهاز انجمن

 وزارتي براي كارآمد كردن نظام ارزيابي واصالحاتي در تشكيالت. مؤسسات ج

هاي آموختگان با حمايت از انجمنفراهم كردن امكان ارزيابي دانش. اعتبارسنجي د

اي در اين زمينه و استفاده از نتايج آن توسط مؤسسات در ارزيابي فهو حرتخصصي

بخش آموزش عالي سازمان مديريت و (، اقدام بكنند »اصالح و بهبوددروني براي

).1379ريزي،برنامه

 براي ارزيابي و113512د كه رديف اعتباري شهاي پيش گفته در راستاي فعاليت

هاي جامع آموختگان و برگزاري آزموناعتبارسنجي علمي مؤسسات و دانش

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اختصاص يافت و اجراي تخصصي و سراسري به
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نخستين فعاليتي كه به . كشور گذاشته شدآن برعهده سازمان سنجش آموزش

كشور به راه افتاد، حمايت از پشتوانة اين اعتبارات، در سازمان سنجش آموزش

بود كه در نشست هاي آموزشي مؤسساتبانه توسط گروهارزيابي دروني داوطل

گروه . مطرح شد1379 آموزشي دانشگاهها و مديران وزارتي در سال معاونين

ارزشيابي آموزشي و نيز مركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي از سال 

اي براي ارزيابيدر گروه ارزشيابي دبيرخانه. در سازمان سنجش تشكيل شد1379

هاي آموزشي دانشگاهها و مؤسسات آمد و از طريق تعامل با گروهدروني به وجود

تعريف و اجراي داوطلبانة طرح ارزيابي دروني تشويق آموزش عالي، آنها را به

داوطلب ارزيابي دروني، تهيه و ارائه هايبرگزاري كارگاه براي گروه. كرد

يابي دروني، برگزاري همايش ارزهايي براي آموزش و ترويج نحوة اجرايبسته

براي تدوين گزارش ، تهيه راهنما و چارچوبي1380مجريان ارزيابي دروني در 

هاي دبيرخانة ارزيابي ،از جمله فعاليت1افزار درونيارزيابي دروني، و طراحي نرم

رفت كه كار با جلب هاي ارزيابي دروني داوطلبانه، انتظار ميطرحدر. دروني بود

علمي گروه در تصريح اهداف آن گروه، و سپس تعريف و اي هيأتمشاركت اعض

هاي نمونة ارائه شده توسط با استفاده از چارچوب(تدوين عوامل، مالكها، نشانگرها

هاي مورد نياز و تجزيه و تحليل آوردن دادهآغاز بشود و پس از فراهم) دبيرخانه

4وت و پيشنهادها در قنقاط ضعف وآنها، گزارشي شامل وضع موجود و مطلوب،

ارائه بشود تا از پيشنهادها براي سطح گروه، دانشكده، دانشگاه و نظام آموزش عالي

، دبيرخانه 1383محمدي، (بيايدبهبود مداوم در سطوح ياد شده، استفاده به عمل

).1382ارزيابي دروني، 

دانشگاه » 45«گروه آموزشي از » 500« تا زمان انجام اين مطالعه، حدود79از سال 

1T.*دروني، زيابيدبيرخانه ار( منتشر شد1384افزار به همراه راهنماي جامع در مرداد به صورت نرماين كارآخرين نسخة
1384.(
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مؤسسه آموزش عالي كشور تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، و

در بخش ).1385دبيرخانة ارزيابي دروني، (اندارزيابي دروني شدهداوطلب اجراي

170 در 1384بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز تا سال تحت پوشش وزارت

وزارت بهداشت، درمان و (صورت گرفته است گروه آموزشي، ارزشيابي دروني

).1384آموزش پزشكي، 

هاي ارزيابي دروني داوطلبانه توسط سال از آغاز فعاليت3در حالي كه متجاوز از 

نامه ارزيابي دروني در گروههاي ، آيين1382گذشت در مرداد ماه ها ميگروه

هاي پژوهشي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و ها و گروهدانشگاهآموزش

نامه آمده  اين آيين4 مادة 2در تبصرة . و به تصويب رسيدناوري در وزارت مزبورف

ها و نشانگرهاي تهيه شده در سازمان عوامل، مالكبهتوانندها مياست كه گروه

5در مادة . شرايط خاص خود، بيفزايندسنجش آموزش كشور، مواردي را برحسب

هر گروه آموزشي به شرط . استدهبر داوطلبانه بودن ارزيابي دروني تصريح ش

عضو هيأت 3 عضو هيأت علمي و هر گروه پژوهشي به شرط داشتن 5داشتن 

تواند داوطلب ارزيابي دروني بشود و اين كار بايد به تصويب گروه،علمي، مي

 به چگونگي 6در ماده . دانشكده، دانشگاه و سازمان سنجش آموزش كشور برسد

 دانشكده و دانشگاه و يا 8در ماده . ه اشاره شده استاز اعضاي گروتشكيل كميته

به كوشش در جهت انجام پيشنهادهاي برآمده از ارزيابي واحد پژوهشي، متعهد

، شوراي مركزي ارزيابي 9در ماده . شده استدروني مندرج در گزارش آن دانسته

) رئيسنايب (، رئيس سازمان )رئيس شورابه عنوان(متشكل از وزير) شماد(دروني 

سازمان، شش استاد به پيشنهاد رئيس معاونان وزير، معاون تحقيقات و ارزشيابي

تعريف شده است ) دانشگاه باشدكه ترجيحاً سه نفر آنها رئيس(سازمان و حكم وزير

ها و هاي دانشگاهگروهكه از جمله وظايف آن، پيگيري پيشنهادهاي ارزيابي دروني

ارزيابي  آمده است كه گزارش10در ماده . تمؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اس

و شودماند و به عنوان سند غيرقابل انتشار تلقي ميدروني در سازمان محفوظ مي
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ها از طريق ارائه يك پيشنهاد  افزوده است كه داوطلبي گروه11سرانجام در ماده 

شود گيرد كه بخشي از منابع آن از طريق سازمان تأمين ميصورت ميطرح

.)1382دروني،نامه ارزيابيينآي(

1383 طول كشيد و در خرداد 83تا بهار » شماد«صدور احكام مربوط به اعضاي 

جلسة آن برگزار شد و در آن جلسه براساس پيشنهادهايي كه در گردهمايي نخستين

رياضي و نخستين همايش گروههاي مجري ارزيابي دروني به گروههاي آموزش

 آن، قرار مورد بحث واقع شد و قرار شد دربارةوعاتي بدينعمل آمده بود، موض

شدن طرح ارزيابي دروني به عنوان يك تلقي. 1: كارهاي كارشناسي صورت بگيرد

مشاركت و . 2نامه ارتقا، آئينفعاليت پژوهشي و تعلق امتياز پژوهشي به آن در

زيابي دروني و كميته ارتشكيل. 3هاي علمي و تخصصي در اين امر درگيري انجمن

تضمين كيفيت گسترش فرهنگ خود ـ ارزيابي و. 4تضمين كيفيت در هر دانشگاه 

پيشنهاد عباس بازرگان؛(كمك به ايجاد ساختارهاي مناسب . 5در آموزش عالي 

يكي از اعضاي شماد در همان جلسه؛ تشكيل اتحاديه يا انجمن يا مجمع 

).1383شماد، ) (ابي بودبراي درگير شدن آن در ارزيدانشگاههاي كشور

دومين جلسه شماد با بيش از يك سال فاصله زماني نسبت به جلسه اول، در مرداد

نامه ارزيابي دروني، مقرر تشكيل شد و در آن با افزودن يك تبصره به آئين1384

مجريان و همكاران طرحهاي ارزيابي دروني و ساير افراد درگير در شبكة شد به

.. نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي منظور شودامتيازي براساس آيينارزيابي دروني،

تشكيل شوراي مركزي ارزيابي و اعتبارسنجي آموزش در اين جلسه موضوع

ارزيابي دروني و بيروني و نيز تدوين براي سياستگذاري يكپارچة) شماع(عالي

شماد، ( گرفتبيروني مورد بحث قرارهاي جامع براي ارزيابي دروني ونامهآيين

كارشناسان فعال در حوزة سازمان ،1385 الزم به ذكر است كه در سال .)1384

براي شماع به كار هايي در جهت تهيه و ارائه ساختاريسنجش كشور، تالش
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 .بردندمي

هاي ارزيابي دروني داوطلبانه در گروههاي مؤسسات طي سالهايي كه فعاليت

ي تحصيالت تكميلي متعدد و قابل توجهي در اين هانامهگرفت، پايانميصورت

25( در دومين همايش ارزيابي دروني .)1385بازرگان، (اجرا شد زمينه تعريف و

 دانشگاه كشور، 8 گروه از 10ارزيابي دروني در بيش از مجريان) 1385ارديبهشت 

ها و ارزيابي دروني و ابعاد و آثار، دستاوردها، چالشمقاالتي در زمينة تجربه

 از .)1385دبيرخانه دومين همايش ارزيابي دروني، (اندازهاي آن ارائه كردندچشم

هاي دروني داوطلبانه اين بود كه فعاليتهاي ارزيابيمهمترين مشكالت فعاليت

هاي بسترسازي براي توسعه فعاليت سال، با7بود به رغم گذشت مزبور نتوانسته

. نفعان تكميل بشوندذيو تخصصي و سايرارزيابي بيروني توسط همتايان علمي 

سازمان سنجش هايي كه در زمينة ارزشيابي بيروني در دستور كارفهرست فعاليت

گروهتشكيل كميتة ارزيابي بيروني.الف:آموزش كشور قرار گرفت عبارت بوداز

ها و نشـانگرهاي ارزيابيتعيين و تصويب عوامل، مالك.هاي رياضي و آمار،ب

انجام.تدوين اســتانداردهاي الزم جهت انجام ارزيـابي بيـروني،د. بيروني،ج

 جامع انجام طرح دستورالعمل. هماهنگي الزم با انجمن رياضي و جلب مشاركت آن

).45-46، 1384سازمان سنجش آموزش كشور، (گروهدر اين

 دانشگاه 26 گروه رياضي يا رياضي كاربردي از 26، تعداد 1384در مرداد ماه 

پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه اجراي طرح ارزيابي دروني خود حتت

. اند آماده انجام ارزيابي بيروني بوده،اند، به اتمام رسانيده83تا 79را طي سالهاي 

يك طرح ارزيابي بيروني در گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه افزودني است كه

همچنين در . نهايي آن تدوين شده بودگرفته و گزارش كردستان قبالً صورت

عالوه . آموزشي، فرايند ارزيابي بيروني انجام گرفتدانشگاه شيراز نيز در سه گروه

عناوين زير،در دستور كار سازمان سنجش آموزش  ارزيابي بيروني،بر اين، در حوزة

ي پژوهشي بررسي پيشينه ارزيابي بيرونطراحي و تدوين طرح. 1: كشور قرار داشت
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بررسي در خصوص معيارهاي مطالعه و. 2و اعتبارسنجي در كشورهاي پيشگام،

در خصوص تدوين مطالعه و بررسي. 3قضاوت در ارزيابي بيروني و اعتبارسنجي،

. 5ارزيابي بيروني،نامهتهيه و تدوين آئين. 4 انجام ارزيابي بيروني،دستورالعمل

فرايند آنها با آشنا نمودنهاي علمي وهاي تخصصي با انجمنبرگزاري نشست

-46، 1384سازمان سنجش آموزش كشور، (ارزيابي بيروني و جلب مشاركت آنها 

اما هنوز ساختار مؤثر و الگوريتم مشخصي براي ارزيابي بيروني به عنوان ).45

.هاي دروني توسعه داده نشده استمكمل ارزيابي

ش ارزيابي دروني به عالوة  مقاله ارائه شده در دومين هماي12تحليل محتواي

) 1385دبيرخانة دومين همايش ارزيابي دروني، (سخنراني و نيز يك ميزگرد چندين

هاي ارزيابي دروني و بيروني در آموزش عالي ايران مشكالت و جالشاز برخي

ارزشيابي دروني و بيروني . 1در سه مقولهاين تحليل محتوا راحاصل. حكايت دارد

نقاط حساس و . 2رود؟از آن به لحاظ نظري انتظار ميچيست و چه كاركردهايي

نشان » 2«استخراج كرده و در جدول » بايد بكنيم؟چه. 3پذير ما كدام است؟ آسيب

.داده ايم

دروني ايش ارزيابيهاي كليدي استخراج شده و تقليل يافته از دومين همگزاره: "2"جدول 

25/2/85

چه بايد كرد. 3 پذيرنقاط حساس و آسيب .2 و بيرونيدرونيارزشيابيوكاركردهايچيستي. 1

گزاره استخراج شده

ف
ردي گزاره استخراج شده

ف
ردي گزاره استخراج شده

ف
ردي

ارزشيابي آموزش هايفعاليت
عالي در كشور بايد از پراكندگي 

يك شبكة به صورت درآمده و
ملي به مرحله برهم افزايي و 

.اثربخشي برسند

1/2O ارزيابي دروني و بيروني با هم در واقع 
است و در مبتني» نظرية عمل«بر پاية 

آن رهيافت بهبود از دل ژرفكاوي در 
هاي دانشگاهيهاي ميدان فعاليتتجربه

.آيدياران آموزشي و همگنان آنها برمي

1/2C وانساالر دولتي از نظارت و ارزيابي دي
جويي و عيبتواند به فرهنگبيرون، مي

سانسوري و عدم شفافيت رفتارهاي خود
دامن بزند و فضاي پاسخگويي را تيره

.بكند

1f 



� ����� ����� �����       ����� ���	
�� �	� 124

ارزشيابي در ايران با پشت 
ـ . 1سرگذاشتن مراحل  پيش

. 3ها، و تجربهاولين. 2پژوهش،
اي بومي شدن، اكنون به مرحله

من ترويج و اشاعهرسيده كه بايد ض
فرهنگِ آن با ايجاد ساختارها و 

هاي مناسب، هم نامهقوانين و آيين
در درون در سطح ملي و هم

.مؤسسات، آن را نهادينه كرد

2/2O ارزيابي دروني فرايندي اقدام 
پژوهانه است و ضمن ايجاد نوعي 

سازماني در سطح گروه، دمكراسي
مشاركت اعضاي هيأت علمي را 

 در آيينه ديدن و بهبودبراي خود
.آوردمداوم فراهم مي

2/2C در بيشتر طرحهاي ارزشيابي دروني، مقياس 
گيري دقيقي اندازهاي بوده كهبه گونه

براي مثال . صورت نگرفته است
"و نامطلوبمطلوب،نسبتاًمطلوب"طيف

سبب شده است كه نتايج ارزشيابي با ميل 
ته به مركز به سمت نسبتاً مطلوب سوق ياف

در حالي كه اگر گزينة نسبتاً نامطلوب است
شد ممكن بود قضاوت نيز اضافه مي
.بيايدديگري به دست

2f 

در كنار فرهنگ درونزاي 
ارزشيابي، بايد يك رشته 

معتبري نيز براي الزامات قانوني
.ارزشيابي وجود داشته باشد

3/2O نسل جديد ارزشيابي به جاي 
هاي يكجانبه بيو ارزشياگراييكميت

سوي تعدادي خبره، بر ضرورت از
مشاركت، مذاكره و گفتگو ميان همة

متخصصان، تأكيد نفعان و نه فقطذي
.كندمي

3/2C يك مشكل روش شناختي در ارزشيابي، 
بايد به هاستگمراه كننده بودن ميانگين

هاي پايين و باال دقت بيشتر كرد و دهك
كار . د كشيدابزارها و ترازوها را به نق

ارزيابي بايد خود، مورد ارزيابي مداوم 
).فرا ـ ارزيابي(قرار بگيرد 

3f 

اعضاي هيأت علمي براي ايفاي 
نقش مؤثرتر در ارزيابي دروني، 

بتوانند از كارگاههاي بايد
افزايي و ارتقاي مهارتهاي دانش
.اي برخوردار بشوندحرفه

4/2O مديران اعضاي هيأت علمي،
دانشجويان و دانشدانشگاهي،

كاربران و استخدامآموختگان و
ترين منابع اطالعاتي كنندگان، مهم

گروه براي خود ـ ارزيابي در سطح
است

4/2C يكي ديگر از مشكالت ارزشيابي به 
شناختي اين است كه به لحاظ روش

هاي آشكار گيري واقعيتاندازهجاي
.شده بيشتر به نظرسنجي اكتفا بشود

4f 

يند ارزشيابي آموزش عالي، فرا
يك منطق اجتماعي و سازماني 

رشدمانندملزوماتيبدونودارد
فرايند آزاداي،حرفههاينهاد

استقالل دانشگاهيوجودسازي،
الزم گروهها اختياراتو

.تواند توسعه پيدا بكندنمي

5/2O هاي الزم تا زمان فراهم شدن زمينه
 در سطحبراي تدوين استانداردها

ملي، بايد ارزشيابي بر مبناي 
خود اعضايكهبگيردصورتالزاماتي

 وداوطلبانهگروهها،وعلميهيأت
آنتصريح اهداف خود،براساس
.شناسندرا به رسميت ميالزامات

5/2C زيابي بايد از غيرمتعهدها اربراي فراـ
فرايندها و استفاده بشود تا ساختارها،

هايي را كه صورت  ارزشيابيهايرويه
ترازوها گيرد، مورد نقد قرار بدهند ومي

راست بكنند

5f 

آموختگان، منبع خوبي دانش
براي ارزيابي هستند و بايد از 

موجود خود در جامعةحالتِ
وارگي پراكندگي و تودهمايعني

هادر بيايند و در قالب اتحاديه
ها سازمان پيدا بكنند و و انجمن
براي عوامل دسترسقابل 

چه در ارزشيابي(ارزشيابي
) روني و چه ارزشيابي بيرونيد

.بشوند

6/2O ها حاكي از آن تعدادي از تجربه
است كه طرحهاي ارزيابي دروني 

شده است تا اعضاي هيأت موجب
علمي و مديران،اطالعات زيادي 

دربارة وضعيت گروه و مؤسسه به
دست آورند و هم اشراف نظري و 

گيزه عملي بيشتري براي بهبود هم ان
.بكنندو ارتقاي كيفيت پيدا

6/2C بخشي از اعضاي هيأت علمي و گروهها 
از تمايل دارند كه به جاي استفاده

افزار خاص، خودشان چارچوب و نرم
با انعطاف بيشتري به ارزيابي دروني 

ها و تعريف در تعيين شاخصبپردازند و
تكارات ها و مراحل ارزشيابي، ابمقياس

درربطمديرذي.(باشندراداشتهخودشان
چ گروهي ملزم به هي: سنجشسازمان

نشانگرها و روش استفاده از پرسشنامه يا
)يكسان نيست

f 6
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از پيشنهادهاي برآمده از 
ارزيابي دروني بايد در قالب 

و به صورت افزاريك نرم
اي براي بهبود مداوم شبكه

ظور ريزي به منكيفيت و برنامه
چهارگانةآن، در سطوح

دانشگاه و .3انشكده، د.2گروه،.1
نظام آموزش عالي بهره . 4

.گرفت

7/2O طرحهاي ارزيابي دروني در برخي 
ؤسسات موجب آشكار شدن ماز 

نقاط ضعف در آنها شده تعدادي از
: مانند.است
دانشگاه به تخصصيخدماتضعف•

جامعه

عدم آگاهي دانشجويان از ماهيت •
صصيرشته تخ

كاركردهاي بودننامطلوب•
پژوهشي اعضاي هيأت علمي

دهي استادان به ضعف در مشاوره•
دانشجويان

عدم رضايت دانشجويان از آينده •
شغلي خود

انشدمهارتهاي تطابقعدم•
ت كارفرماياناآموختگان با انتظار

7/2C ــ ــ

هاي دروني اثربخشي ارزيابي
منوط به اين است كه گروههاي 

دانشگاهها به عنوان دريآموزش
واحدهاي تخصصي از 
اختيارات الزم و ساختار

و گذاريبراي هدفمناسب
ريزي در راستاي وظايف برنامه

تخصصي خود و نيازهاي 
جامعه و بازار كار دارا باشند و

نقش آنها در فرايندهاي 
مديريت دانشگاه ارتقا پيدا 

.بكنند

8/2O رات شواهدي حاكي از نتايج و تأثي
:ارزيابي دروني وجود دارد مانند

هاي درسيبازنگري در برنامه•

رشد و بالندگي هيأت علمي•

باز مهندسي فرايندها•

توسعه زيرساختهاوايجاد تسهيالت•

سطح مشاركت و دلبستگيافزايش•
براي بهبود

يجاد نظام پيشنهاد و از پايين به اا•
باال

8/2C ــ ــ

ارزشيابي عملكرد واحدهاي 
ش عالي وقتي به كمال آموز
معيار رسد كه در آن،مي

ارزشيابي صرفاً اهداف واحد 
تحت مطالعه نباشد بلكه 
عملكرد آن واحد از يك سو در

مقايسه با عملكرد ساير واحدها 
و از سوي ديگر در مقايسه با 

گرفته عوامل و نهادهاي به كار
شدة واحد مزبور مورد 

گيري و قضاوت قرار اندازه

9/2O برخي موانع ارزيابي دروني عبارتند 
:از
ضعف فرهنگ مشاركت•

حمايتهاي ناكافي از حيث •
... بع ومنا
هاي مديريتيبعضي نگرش•

كننده بودنطوالني و خسته•
چارچوبهاي ارائه شده توسط 

ارائه از مرحله(سازمان سنجش 
پيشنهاد طرح تا تأييد گزارش 

9/2C ــ ــ
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عني ارزشيابي؛ همي. بگيرد
اي و هم داراي ماهيت مقايسه

دربرگيرندة ارزشيابي ميزان 
كارايي باشد كه مستلزم دو

استانداردسازي . 1: شرط است
ها و اطالعات عملكردي داده

الگوسازي چند سطحي. 2

)نهايي
آموختگان عدم دسترسي به دانش

بويژه با توجه به فقدان يا كمبود 
هاي آنانانجمن

ـــ ـــ ساز بايد زمينهي،هاي درونارزيابي
ارزيابي بيروني توسط همگنان

ولي ارزيابي بيروني در يكي . بشود
دو سال اخير در ايران، فقط به 

شده صورت محدود تجربه
از (گروهي از همگنان .است

فرهنگستان،اعضاي هيأت علمي 
دانشگاههاي ديگر در رشته

مسؤوالن ارزشيابيموردتخصصي
سازمان سنجش آموزش كشور و 

از بعد) ايهاي حرفهخي خبرهبر
دريافت گزارش ارزشيابي دروني 

اند و ضمن ربط رفتهبه مؤسسه ذي
و مصاحبه بررسي گزارش مزبور

نفعان مختلف پيشنهادهايي با ذي
.اندبراي بهبود بيشتر داده

10/2
C

ـــ ـــ

نشستي از سوي مركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش 

با تركيبي از صاحبنظرِ متخصص، اعضاي هيأت علمي و كارشناسان وزش كشورآم

مديران وزارتي دفتر گسترش، دفتر نظارت و ارزيابي، در موضوع ارزشيابي و

 برگزار 9/7/85ريزي آموزش عالي، در برنامهسازمان سنجش، مؤسسه پژوهش و

در زمينه مفهوم و ديدگاه مشترك ترين هدف اين نشست، ايجاد زبانعمده. شد

آموزش عالي تعريف شده ها و نقش آن در بهبود و ارتقايارزشيابي و ضرورت

تبادل در اين نشست ديدگاههاي مختلف تخصصي و مديريتي مورد بحث و. بود

از سوي مديران و اعضاي هيأت علمي سازمان سنجش، بر . نظر قرار گرفت

يابي، دستيابي به زبان و ساختارهاي منعطف و پويا براي ارزشضرورت طراحي

در ميان متوليان مختلف ارزشيابي آموزش عالي، و هدف مشترك در سطح ملي و



����� ���	
�� �	�� ����� ����� �����127

گزارشي نيز از عملكرد سازمان سنجش در امر سازي ارزشيابي، تأكيد شد وفرهنگ

مديران دفتر گسترش آموزش عالي و . شدارزشيابي با تأكيد بر ارزيابي دروني ارائه

ارزشيابي در كشور و در ارتباط با يابي نيز از مشكالت موجوددفتر نظارت و ارز

رئيس مؤسسه پژوهش و  .انجام مأموريتهاي محوله به دفاتر خود، بحث كردند

بندي موضوعات اولويتريزي آموزش عالي بر نظام اطالعات آموزش عالي،برنامه

موزش عالي آارزشيابي و حركت در جهت توسعة نرم افزارهايي در حوزه ارزشيابي

عباس بازرگان ضمن بحث در چرايي ارزشيابي آموزش عالي و مفاهيم. تأكيد كرد

مشاركت اعضاي هيأت علمي در فرايند بهبود . 1هاي فرهنگ ارزيابي را آن، مؤلفه

. 4استفاده از نتايج ارزيابي به عنوان بازخوردي براي بهبود . 3نگري لك،2كيفيت

شفافيت، عنوان كرد و سپس اولويت قائل شدن به . 5سمت پاسخگويي و گرايش به

كشور را با توجه به طي نشدن مراحل الزم ارزيابي دروني و بندي درموضوع رتبه

ها در شرايط كنوني با بندي دانشگاهبه نظر بازرگان رتبه. دادبيروني مورد انتقاد قرار

ن اعتبار و پايايي ها و نظري بودن آنها، قابل ترديد بودمالكتوجه به ابهام در

بندي با ها و عدم ارتباط ميان الگوي خط رتبهبودن دانشگاهها، مقايسه ناپذيرداده

هاي ارزيابي بيروني را شرطوي همچنين پيش. استكيفيت دانشگاه، محل ايراد

انساني و اعتباري كافي، منابعها آنمورد بحث قرار داد كه از جملة

همتايان علمي با تركيب هايگيري گروهابي، شكلهاي مشخص ارزيدستورالعمل

خواهي نسبت فرجامها و مراكز آموزش عالي، سيستممناسب، جلب اعتماد دانشگاه

با كمك ، توافق بر سر استانداردها)فراارزيابي(به تصميمات ارزيابي بيروني 

بايدبه نظر بازرگان ضمن اينكه در كوتاه مدت . نفعان بودنددانشگاهيان و ذي

ها و مؤسسات آموزش عالي براي ارزيابي با توجه به تنوع آموزش عالي دانشگاه

بندي قرار بگيرند در ميان مدت بايد به سمت بندي و اولويتدستهكشور، مورد

براي ارزشيابي و اعتبارسنجي آموزش عالي در سطح ملي ايجاد سازماني كارآمد
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.)1385ابي آموزشي، و ارزشيمركز مطالعات، تحقيقات.(حركت كرد

بحث و نتيجه گيري
چه در (به عنوان پايه و اساس تضمين كيفيت ) ارزيابي دروني( ارزيابي-خود

هنوز در ) ها و چه در مورد مؤسسات آموزش عاليها و برنامهرشتهمورد

ه ارزيابي بيروني توسط همتايان نيز ك. درونزا نظام نيافته استهاي ما به طوردانشگاه

شود؛ هاي آن،امكانِ اطمينانِ از كيفيت و بويژه اعتبارسنجي،ميسر نميبدون گزارش

پيشينة ارزيابي ديوانساالر دولتي از . نشده استدر آموزش عالي ايران؛نهادمند

عالي در ايران، صرف نظر از اينكه با منطق استقالل ا و مؤسسات آموزش هدانشگاه

تعارض داشت،در عمل نيز ريشه دار آكادميكدانشگاهي،آزادي علمي و هنجارهاي

درگير شدن خود اعضاي هيأت علمي و شيوة ناكارآمد و نااثر بخشي بود و به جاي

فرهنگ ارزشيابي در حتي مديريت دانشگاهي در امر ارزشيابي و گسترش

عنوان بازديد و هاي محدودي به صورت كنترل از بيرون، بهدانشگاه،صرفاً فعاليت

بهبود درونزاي بهتوانستگرفت كه بنا به طبيعت خود،غالباً نميت ميگزارش صور

نشان ميشواهد موجود نيز.آموزشي آن بينجامدهاي ها و گروهكيفيت در دانشگاه

،نورشاهي(ها با افت شديد كيفيت مواجه بودنددهد كه چگونه دانشگاه

).1383؛فراستخواه،1383

 غالب بر ارزيابي آموزش عالي، توسط روايتيدر دو دهة نخست انقالب، گفتمان

 سياسي از دين دولتي برساخته شد و از اين رهگذر، الگوي نهادينه و -ايدئولوژيك 

تا پايان برنامة دوم . براي ارزيابي آموزش عالي، الگوي نظارت حكومتي بودمستقر

ساالري انگفتمان غالب موجود در اسناد دولتي، مبتني بر الگوي نظارت ديوتوسعه،

بازرسي و سركشي با اعزام هيأت بازديدكننده از سوي شوراي دفتر به صورت

بود كه بخش عمدة تركيب اعضاي هيأتهاي اعزامي را نيز نظارت و ارزيابي وزارت

در اين مدت ارزشيابي . دادوزارتي تشكيل ميهاي مختلف ستادكاركنان حوزه
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ها و ارزشيابي بيروني توسط گروهها ودروني داوطلبانه توسط خود دانشگاه

 .اي، امري مغفول بودهمتايان علمي و با رويكرد حرفه

 شمسي، رويكرد علمي به ارزيابي آموزش عالي از طريق برخي70از نيمه دهة 

سازي و اجرايي دولت هايي از نظام تصميمهاي متخصص دانشگاهي به اليهخبره

اي كلمه به  ارزيابي به مفهوم علمي و حرفهيافت و ثمرة آن، نفوذ گفتمانانتقال

هاي داوطلبانه ارزيابي اين امر هر چند با گسترش طرح. دولتي بوددرون اسناد

هاي دانشگاهي با تأكيد بر ارتقاي فرهنگ ارزشيابي در گروهدروني، در توسعة

بازخوردهاي خود ارزيابي براي بهبود فرايندهاي درونزاي كيفيت و استفاده از

قابل توجهي داشت ولي بنا به علل و ريزي درسي و آموزش عالي تأثيررنامهب

طريق بسترسازي براي ارزيابي هاي ارزيابي دروني را ازداليلي نتوانست فعاليت

بيروني آموزش عالي، نفعانبيروني توسط همتايان علمي و تخصصي و ديگر ذي

.تكميل كند

هاي كشور از طريق ي دروني در دانشگاهسازوكارهاي مؤثر و كافي براي ارزياب

هاي الزم، نهادينه نشده است و تنها در چند سال اخير و در دوره نامهو آيينقوانين

هايي از طريق سازمان سنجش آموزش ، فعاليت)1379-83(سوم توسعه برنامه

ها به صورت حمايت از طرح هاي آموزشي دانشگاهگروهكشور در تعدادي از

ها و برگزاري كارگاه براي آنها به اجرا درآمده گروه ارزيابي دروني توسطداوطلبانة

افزاري براي آن توسعه داده شده و شورايي براي آن نرماست و چارچوب راهنما و

از پوشش دانشگاهي كافي . 1فعاليت نيز نتوانسته است به وجود آمده است، اما اين

كت درونزا جدي و ابتكار عمل درون با مشاركمتر توانسته. 2برخوردار بشود، 

انگيزشي كافي براي توسعة آن نهادينه نشده سازوكارهاي. 3دانشگاهي همراه بشود،

ها و پيشنهادهاي برآمده از ارزيابي دروني، يافته .4...) نامه ارتقا و مثالً در آيين(است

مور، به آنها ريزي درسي و آموزشي و ساير ابرنامهمورد پيگيري قرار نگرفته و در
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هاي ارزيابي دروني از يك سو به شائبه فعاليت .5،ترتيب اثر داده نشده است

از سوي ديگر با نوعي لختي همراه و. 6صوري بودن و فرمايشي بودن دچارند، 

فعاليتهاي ديگري مثل ارزيابي اين فعاليتها نتوانسته است به همراه. 7اند و بوده

. 8توسعه پيدا بكند، مندبه صورت نظام ... بيروني توسط همتايان تخصصي و

ارزيابي دروني به نامه و شوراي مركزيساختارهاي ايجاد شده براي آن مثل آيين

اي از ابهام و هالهدليل ماهيت دولتي آن، بر اثر تغييرات مديريتي در سازمان دولت با

فعاليتهاي وتعويق و فراموشي دست به گريبان است كه يك علت آن وجود متوليان 

دولتي موازي در وزارت براي ارزشيابي، و وجود نگرشهاي معطوف به كنترل بيرونيِ

.است

ارزيابي بيروني در آموزش عالي ايران از طريق داوطلب شدن دانشگاهها و گروهها

از سايت ) الملليدر سطح ملي و بين(براي بازديد همتايان تخصصي اجتماع علمي 

 نشده است و نوعاً به صورت اعزام ناظراني از سوي وزارت هرگز نهادمندآنها،

هاي ديوانساالري بر تركيب كه در آنها نيز تركيب اداري و رويهگرفتانجام مي

هاي علمي، انجمن.هنجارهاي اجتماع علمي غلبه داشتاي و تخصصي وحرفه

 نظام اند و به صورتچندان توسعه نيافتهاي غيردولتي در كشورتخصصي و حرفه

.اندنشدهمند درگير ارزيابي بيروني آموزش عالي

منابع
 ارزشيابي ماهيت نظارت و ارزيابي جاري در آموزش ،)1376(ابيلي، خدايار ) 1

) ويراستاران(محسن و محمدمهدي فرقاني در؛ خليجي . غيرپزشكي كشورعالي

نشگاه عالمه نخستين سمينار آموزش عالي در ايران، جلد دوم، دامجموعه مقاالت

.طباطبايي

نگاهي به : كيفيت و ارزيابي آن در آموزش عالي،)1376(بازرگان عباس ) 2

نخستين سمينار آموزش عالي در مجموعه مقاالت. الملليو بينهاي مليتجربه
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.عالمه طباطباييدانشگاه) ويراستاران(محمدمهدي فرقاني ايران، محسن خليجي و

 رويكرد مناسب ارزيابي دروني براي ارتقاء ،)1379(بازرگان عباس و همكاران 

شناسي و مجله روان. كيفيت گروههاي آموزشي در دانشگاههاي علوم پزشكيمستمر

27-1: 5دوره جديد سال . دانشگاه تهرانعلوم تربيتي

ارزيابي دروني دانشگاهي و كاربرد آن در بهبود مستمر ) 1374(بازرگان، عباس )3

.22-1، 3 و 4عالي، شريزي آموزش، فصلنامه پژوهش و برنامهآموزش عاليكيفيت

 راهكارهاي اجرايي ،)1379(ريزي بخش آموزش عالي سازمان مديريت و برنامه

ريزي سازمان دبيرخانة ستاد برنامه. عالي قانون برنامه پنجساله سومبخش آموزش

.ريزيبرنامهمديريت و

ر در رسالتها و ساختارهاي آموزش  ضرورت تجديدنظ،)1374(بهرامي محسن )4

 .11ش  .رهيافت. عالي

 گزارش ارزيابي دروني گروه ترويج و،)1377(جازي، يوسف و همكاران ح)5

 حميد موحد محمدي و مشاور؛ عباس بازرگان، همكاران؛. آموزش كشاورزي

.دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهرانمسعود برادران،

. آيندهه نظام آموزش عالي ايران؛ گذشته، حال، نگاهي ب،)1376(خليجي محسن )6

محسن خليجي، محمدمهدي . مجموعه مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي ايران

 .دانشگاه عالمه طباطبايي) ويراستاران) فرقاني

 بررسي روند پيشرفت طرح ارزيابي دروني در،)1382(دبيرخانه ارزيابي دروني )7

ركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي، م. 1هاي كشور، شماره دانشگاه

.آموزش كشورسازمان سنجش

 دومين همايش ارزيابي دروني ،)1385(دبيرخانه دومين همايش ارزيابي دروني )8

دانشگاه تهران و . اندازهاارتقاي كيفيت دانشگاهي؛ دستاوردها، چالشها، چشمبراي

.سنجش آموزش كشورسازمان
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انداز بخش ارزشيابي،  سند چشم،)1384(شور سازمان سنجش آموزش ك)9

بخش ارزشيابي . انداز آتيكيفيت؛ وضعيت موجود، چشماعتبارسنجي و تضمين

.آموزشي، سازمان سنجش آموزش كشورمركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي

، )شماد( گزارش اولين جلسه شوراي مركزي ارزيابي دروني ،)1383(شماد )10

دروني، مركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي، سازمان ارزيابي دبيرخانة

.كشورسنجش آموزش

، )شماد( گزارشي دومين جلسه شوراي مركزي ارزيابي دروني ،)1384(شماد )11

ارزيابي دروني، مركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي، سازمان دبيرخانة

.كشورسنجش آموزش

مؤسسه . اريخچه ارزيابي آموزش عالي در ايران  ت،)1383(فراستخواه،مقصود)12

.ريزي آموزش عاليبرنامهپژوهش و

 ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي؛ مفاهيم، ،)1384(محمدي رضا و همكاران )13

.و معيارها، سازمان سنجش آموزش كشورهااصول، روش

در  راهنما و چارچوب تدوين گزارش ارزيابي دروني ،)1383(محمدي، رضا )14

دبيرخانه ارزيابي دروني، مركز مطالعات تحقيقات و ارزشيابي . آموزشيسطح گروه

.سنجش آموزش كشورآموزشي، سازمان

 گزارش نشست ،)1385(مركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي )15

سازمان سنجش آموزش . 9/7/1385كيفيت در آموزش عالي، تخصصي ارزشيابي

.كشور

 تاريخچه، ساختار و فعاليتهاي واحد ستادي دفتر ،)1383(ن نورشاهي، نسري)16

.ريزي آموزش عاليمؤسسه پژوهش و برنامه. ارزيابي آموزش عالينظارت و

 عملكرد دستاوردهاي،)1384(زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و)17

وزارت بهداشت، درمان و . 1384 و 1383آموزش عالي گروه پزشكي در سالهاي 

.پزشكيآموزش
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18)Bazargan Abbas (2002) Issues and Trends in Q.A. & Accreditation: A 
Case study  of Iran UNESCO، 17-18 October 2002. First Global Forum on 
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بررسي مباني انسان شناختي ارزيابي دروني
1محمد حسن ميرزا محمدي

چكيده
اي فلسفه خواه به صورت آشكار و خواه پنهان در ارزيابي آموزشـي ديـده               پ     رد

در اين ميان، الگوهاي ارزيابي آموزشي به طور مستقيم متأثر از ديدگاههاي            . شودمي

قاله حاضر ضمن اشاره به مبـاني فلسـفي         با توجه به اين مراتب در م      . فلسفي هستند 

الگوي اعتبارسنجي، به تفصيل مباني انسان شناختي فرايند ارزيابي دروني به بحـث             

ارزيابي دروني با محور قراردادن انسان و ويژگي هاي وي، بهبـود            . گذارده مي شود  

ها كه در   از جمله اين ويژگي   . مستمر آموزش را هدف اصلي خويش قرار داده است        

اله حاضر مورد بررسي قرار خواهند گرفت مي توان به اختيار، مسئوليت پـذيري،              مق

.مشاركت، تعالي طلبي، يادگيري مداوم و هم آموزي اشاره كرد

:واژه هاي كليدي

.ارزيابي آموزشي، ارزيابي دروني، مباني انسان شناختي

استاديار دانشگاه شاهد.1
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مقدمه
را برآن داشته    چالش هاي اساسي نظام هاي آموزش عالي در عصر حاضر آنها 

از جمله اين . است تا همواره درصد آن باشند كه سطحي از كيفيت را رعايت كنند

چالش ها مي توان به پاسخگويي آموزش عالي به نيازهاي روبه رشد و در حال 

به منظور آگاهي از ميزان رضايت اعضاي ). 1384كارنوي، (تغيير جامعه اشاره كرد

ات اين نظام، نياز به استقرار ساز و كار ارزيابي ربط نظام آموزش عالي از خدمذي

در واقع از طريق اين ارزيابي آموزشي مي . آموزشي به خوبي احساس مي شود

. توان مشخص كرد كه نظام آموزش عالي تا چه اندازه كيفيت را رعايت نموده است

به عبارت ديگر اين نظام تا چه اندازه در نيل به اهداف خود موفق بوده 

)1372بازرگانان، (است

   براي ارزيابي كيفيت آموزش عالي، الگوهاي مختلفي پيشنهاد شده است كه يكـي         

اعتبارسنجي فراينـد كنتـرل و تضـمين        . از معروفترين آنها الگوي اعتبارسنجي است     

كيفيت در نظام آموزشي عالي است كه داراي يك سـيكل ارزشـيابي چرخشـي بـر       

در واقـع فراينـد اعتبـار سـنجي از طريـق            . اسـت مبناي استانداردهاي مورد توافق     

ها بـه ارزشـيابي عملكـرد دانشـگاهها و موسسـات          استاندارها، مولفه ها و شاخص    

آموزش عـالي مـي پـردازد و از ايـن مسـير موجبـات ارتقـاء كيفيـت را فـراهم                      

).1384محمدي و همكاران، (آوردمي

موزشي را مي تـوان سـال          آغاز كاربرد الگوي اعتبارسنجي در ارزشيابي كيفيت آ       

در ادامـه   ). 1384خـاواس،   (هاي اوليه قرن بيستم در اياالت متحده آمريكا دانسـت         

نظام هاي آموزش عالي در ساير كشورهاي جهان نيز از ايـن الگـو بـراي بهبـود و                   

در ). 1374بازرگـان،   (تضمين كيفيت نظام هاي آموزش خويش استفاده كـرده انـد          

شي براي به تصوير كشيدن و بهبود نظام آموزش عالي به           ايران كاربرد ازشيابي آموز   

درواقع استفاده از ايـن     . ويژه به وسيله الگوي اعتبارسنجي با تأخير فراوان آغاز شد         
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 در سطح وزارت آموزش و پرورش      1374الگو در نظام آموزشي ايران از سال هاي         

طي اين مدت   آغاز شده و در     ) 1376ميرزامحمدي،  (و آموزش عالي  ) 1374بقايي،  (

به سرعت گسترش يافته است به گونه اي كه در حال حاضر كمتر دانشـگاهي را در          

سطح وزارت علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آمـوزش پزشـكي مـي                

توان يافت كه از اين الگو به ويژه ارزيابي دروني براي بهبود كيفيت خويش استفاده               

). 1384محمدي، (نكنند

اين مراتب، عليرغم معرفي و استفاده فراگير الگوي اعتبارسنجي در نظام    باتوجه به 

آموزش عالي كشور به ويژه كاربرد گسترده ارزيابي دروني به عنوان مرحله اول اين              

الگو در سطح گروههاي آموزشي دانشگاهها، تاكنون زمينه هاي فلسفي و نظري اين             

حالي است كه يكي از عوامل اساسي      فرايند به خوبي تبيين و معرفي نشده و اين در           

موفقيت ارزيابي دروني شناخت مباني فلسفي و ايدئولوژيكي آن و اعتقـاد بـه ايـن                

با نظر به اين مسأله، هدف اصلي مقاله حاضر، معرفـي و تبيـين مبـاني                . مباني است 

اين در حالي است كه شناخت انسان يكـي         . انسان شناختي ارزيابي دروني مي باشد     

. هاي متافيزيك در فلسفه استاز مولفه 

مينه هاي فلسفي الگوهاي ارزيابي آموزشيز
   در دسته بندي الگوهاي ارزشيابي آموزشي توافق نظر و وحدت رويه اي وجـود               

اي را بـر    الگوها براساس مفروضات شكل مي گيرند بنابراين هر الگو، زمينـه          . ندارد

هـا مـي توانـد داليـل      الگوپردازيبه طور كلي تنوع در . زمينة ديگر برتري مي دهد    

3 ، ترجيحـات عملـي     2 ، زمينه هاي روش شـناختي      1مختلفي مانند زمينه هاي فلسفي    

داشته باشد، براين اساس طرح هاي ارزشيابي آموزشي كه به منظور گـردآوري داده              

: ها پيشنهاد مي شوند، مي تواند شامل يكي از سه حالت زير باشد

1 - Philosphical 
2 - Methodological 
3 - Practical 
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1ه گرياندازه گيري و تجرب) الف 

2تحليل سيستمي) ب 

3»هرمنوتيك فلسفي « فنون تفسيري ) ج 

   مورد الف و ب ، به زمينه هاي روش شناختي و ترجيحات عملي و مورد ج، بـه                  

در يك تقسيم بندي دو نوع رويكرد معرفت شناسـي         . زمينه هاي فلسفي بر مي گردد     

ـ          رويكـرد  ) الـف . تفلسفي در انتخاب الگوهاي ارزشيابي آموزشي تعريف شده اس

. Fitzpatrick، worthen and sanders،2004) (5رويكرد ذهنيت گـرا )  ، ب4عينيت گرا

.در جدول زير ويژگي هاي اين دو رويكرد، به صورت مقايسه اي آمده است

مقايسه ويژگي هاي رويكرد عينيت گرا با ذهنيت گرا در ارزشيابي آموزشي

رويكرد ذهنيت گرارويكرد عينت گرا

.براساس عينيت علمي استوار است�

نتايج عيني مورد نظر است�

.يافته ها بايد قابل تكرار باشد�

.   هستند6رويه ها بيروني�

. پيروي از استانداردها الزم است�

پيروي از سنت علوم اجتماعي برآمـده از        �

. مورد نظر است7تجربه گرايي

مراجعه به تجربه فردي به جاي روش علمي �

. مورد نظر است

 تاكيـد   9 به جاي دانش صريح    8بردانش ضمني �

. شودمي

اعتبار ارزشيابي وابسته به صالحيت ارزشياب      �

. است

. است1رويه هاي ارزشيابي دروني�

1 - Measurement and experimentation 
2 - system analysis 
3 - Interpretative approaches  
4 - objectivist 
5 - subjectivist 
6 - Externalized 
7 - Empiricism 
8 - Tacit knowledge 
9 - Explicit knowledge 
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   در تقسيـم بنـدي ديگري دو نـوع رويــكرد ارزشيــابي آمــوزشي بــراساس              

: تعريف شده اند2سنجش ارزش ها 

3ارزشيابي سودگرا)  الف 

در جدول زير ويژگي هاي اين دو رويكرد،  . 4زشيابي شهودگرا ـ كثرت گرا ار)  ب

. )House. E. R.،1983 (به صورت مقايسه اي آمده است 

 كثرت گرا–مقايسه ويژگي هاي رويكرد سودگرا با شهودگرا

رويكرد شهودگراـ كثرت گرارويكرد سودگرا

.سنجش تاثير عمومي برنامه مورد نظر است�

.ر ارزشيابي مورد تاكيد استعدالت د�

.  از خوبي است5تاكيد بر شاخص عمومي�

بيشترين سود براي بيشـترين افـراد در نظـر          �
.است

به حداكثر رساندن رضايت در جامعه مـورد        �
. تاكيد است

.  گروهها مورد توجه است6سود تمام�

. گروهها است1تاكيد بر ميانگين�

آزمون، نمره، عـدد و كميـت مـورد توجـه           �
.است

. افراد2ارزش وابسته به تك تك�

برترين خوبي وابسته به سود هر يـك از افـراد            �
. است

توزيع سود بين افراد و زير گروهها مـورد نظـر           �
. است

 شاخص عمومي خوب رد مي شود برتنوعي از        �
. مالكها و قضاوت ها تاكيد مي شود

شـود  و برجمـع    تاكيد برنمرده و آزمون رد مي  �
 مصاحبه هـاي شخصـي و       آوري داده ها از طريق    

.مشاركت افراد در برنامه تاكيد مي شود

 قضاوت دربـاره برنامـه آموزشـي شـهودي ـ      �
.  است3)دروني(تكثرگرا براساس مالكهاي فطري 

 هــركس شــريك ارزشــيابي اســت پــس بايــد �
.قضاوت كند

1 - Internalized
2 - assessing values 
3 - Utilitarian
4 - Intuitionist - pluralist
5 - Common
6 - Total 
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تـوان بـر    بر اساس رويكردهاي فلسفي فوق، الگوهاي ارزشيابي آموزشي را مـي   

. 4)1983هاوس، (وستار زير نشان دادروي پي

 شهودگرا–                  ارزشيابي ذهنيت گرا  سودگرا– ارزشيابي عينيت گرا 

 به عنوان يكي از الگوهاي مبتني بـر         -   باتوجه به مراتب فوق، الگوي اعتبارسنجي       

 نتيجـه  براين اسـاس مـي تـوان   .  در ميانه پيوستار قرار گرفته است     -نظر متخصصان 

 سـودگرا   –گرفت كه زمينه هاي فلسفي اين الگو از يك سو به رويكرد عينيت گـرا                

به اين صورت كه جهت رتبه بندي يا طبقـه بنـدي بـه كـار مـي                  . نزديك مي شود  

از سوي ديگر الگوي ارزشـيابي بـه رويكـرد ارزشـيابي            ). 11: 1380بازرگان،  (رود

يكي به طور عمده در مرحلـه اول     شهودگرا نزديك مي شود و اين نزد       –ذهنيت گرا   

آن يعني ارزيابي دروني قابل مشاهده است به اين معني كه ارزيابي دروني با ويژگي    

اعضاي ذي ربط نظام ) ذهني و شهودي(هايي همچون محور قراردادن ديدگاه انساني 

دانشگاهي سعي دارد نگاه خويش را هر چه بيشتر به طبيعت برنامه و مشاركت افراد               

. در قسمت بعدي اين موضوع به تفصيل بررسي مي شود. داردمعطوف 

 مباني انسان شناختي ارزيابي دروني
در (   ارزيابي دروني فرايندي است كه از طريق آن اعضاي يك مجموعه آموزشـي            

1 - Average 
2 - Each 
3 - Inherent 

د بحث مقاله حاضر نمي باشد، خوانندگان باتوجه به اينكه معرفي و توصيف الگوهاي ارزشيابي آموزشي، موضوع مور-4
. مراجعه فرمايند2004عزيز به منابع مربوط به ويژه فيتزياتريك، ورتن و سندرز 

مبتني بر هدف

مبتني بر مديريت

مبتني بر

مصرف كننده

مبتني بر

صصاننظر متخ

مبتني بر

اختالف 

طبيعت گرايانه و 

مبتني بر مشاركت 
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بـه طـور   ) اينجا اعضاي هيأت علمي يك گـروه آموزشـي، دانشـكده يـا دانشـگاه          

كيفيت آموزشي مجموعـه خـويش را بـه         داوطلبانه و خودجوش تصميم مي گيرند       

ميرزامحمدي، (روشن به تصوير بكشند و در جهت بهبودي مستمر آن تالش مي كنند  

اي از افراد   دهنده اين تعريف مانند مجموعه    هاي تشكيل نگاهي گذرا به واژه   ). 1376

انساني، داوطلبانه به امري اقدام كردن و بهبودي مستمر نشان دهنده زمينه هاي عميق  

:انساني در ارزيابي دروني است كه در ادامه مورد بحث قرار مي گيرند

 اختيار-1-3
خداوند با دادن   .    انسان تنها موجود داراي اختيار در ميان مخلوقات خداوند است         

بـر  . اختيار و عقل به موجود انساني، زمينه هاي انتخاب را براي وي باز نموده است              

انسـان و   » خود« ارزيابي دروني نيز مبناي اصلي را        اساس اين مبناي وجودي انسان،    

كه داراي استقالل، تفكر، قدرت نقد، هدف مند        » خودي«. اختيار وي قرار داده است    

مفروضه اصلي ارزيابي دروني، داوطلبانه بودن آن است به اين          . و روبه تعالي، است   

اعضـاي  . د انجاميـد معنا كه ارزيابي دروني با الزام و اجبار به بهبودي كيفيت نخواه   

هيأت علمي بايد بخواهند كه خود را در آينه ببينند و آنگاه نقـاط قـوت و ضـعف                   

اشاره به اين دارد كه در دنياي ) 1966(Barber )((»باربر«. خويش را بررسي نمايند

پست مدرن ماهيت و ذات سازمان هاي موفق جستجو براي بهبود كيفيت مي باشـد               

را » خـود ارزشـيابي   «وي  . خش، كليد رسيدن به آن اسـت      اثر ب » خود ارزشيابي «كه  

فرايند توقف ناپذير مي داند كه به دنبال شواهدي در خصـوص شـفافيت اهـداف،                

و  ) Kyriakides(بـه نقـل از كرياكيـدز      (رفتار، روابـط و عملكـرد كالسـي اسـت         

)Campbell ( ،2003(كمپل

پذيري مسئوليت-2-3
انسـان در مقابـل     . ي، مسئوليت پذيري وي اسـت        نتيجه وجود اختيار در نهاد آدم     
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اين امر در مورد كل نظام آمـوزش عـالي نيـز    . اختياري كه دارد بايد پاسخگو باشد  

به اين صورت كه مجموعه اي از افراد انساني تشـكيل دهنـده ايـن               . صدق مي كند  

بـه  ). Husen (   ،1990(هاسن( نظام هستند كه بايد به نيازهاي اجتماعي پاسخ دهند        

داشتن تعهد به   . نظر مي رسد اين مورد، دومين مفروضه اصلي ارزيابي دروني است          

اهداف و ارزشهاي مشترك كه توسط خود اعضاي هيأت علمي يك گروه آموزشـي         

آنچـه در   . تعريف و تثبيت شده اند، خود نشانگر مسئوليت پذيري جمعي آنها است           

ايد دروني گردد و هر كـس      مورد اين مبنا مهم است اين است كه مسئوليت پذيري ب          

.مسئول بهبود مستمر وضعيت خويش و گروه خويش باشد

شاركت م-3-3
.    به نظر مي رسد آنچه از تركيب دو مبناي فوق حاصل مي شود، مشاركت اسـت               

اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي در فرايند ارزيابي دروني با داشتن اختيـار و بـا                

گر براي بهبودي مسـتمر كيفيـت آموزشـي         پذيرش مسئوليت جمعي، با كمك يكدي     

اين مبنا يكي از زمينه هاي اصلي استقرار مـردم سـاالري در نظـام               . تالش مي كنند  

آموزش عالي است كه مورد توجه بسياري از فالسفه آمـوزش و پـرورش قـديم و                 

عمـل  «مربـي بـزرگ مكتـب    » جان ديـويي  «جديد قرار گرفته است به گونه اي كه         

را » دموكراسي به عنوان شيوه زندگي در مدرسـه «ه خويش يعني   نظريه عمد  1»گرايي

همچنين يكي از سـتون هـاي چهارگانـه         ). 1916ديويي،  (بر اين مبنا قرار داده است     

يادگيري مورد توجه در قرن بيست و يكم، يـادگيري چگـونگي انجـام كارهـا بـه                  

).2000، 2دلور(صورت مشاركتي يا به اصطالح كار تيمي مي باشد

ارزيابي دروني با نظربه    . ومين مفروضه اساسي ارزيابي دروني، مشاركت است          س

1 - Pragmatism
2 - Delors.j
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اين ياران شامل تمامي اعضاي ذي ربط،       .  انجام مي گيرد   1»ياران آموزشي «همكاري  

 ،  2كـافمن و هـرمن    (ذي نفع و ذي عالقه و ذي نفوذ در نظام آموزشي عالي هسـتند             

يأت علمي، دانشجويان، دانـش     كه در ارزيابي دروني در برگيرنده اعضاي ه       ) 1374

فرض برآن اسـت كـه يـاران آموزشـي بـه عنـوان       . آموختگان و كارفرمايان هستند 

حـس  . مشاركت كنندگان متفكر با توانايي و تمايل به ارزيابي دروني اقدام مي كنند            

يكي از نتايج مشاركت است كه موجب اثر بخشي گروه آموزشي » مال خود دانستن«

ند خطي است كه تمام حلقه هاي زنجير ارزيابي دروني را به            مشاركت مان . مي شود 

) مرحلـه اول (يكديگر پيوند مي دهد به گونه اي كه از تشكيل گروه ارزيابي دروني             

.در درون حلقه هاي زنجير در حركت است) مرحله آخر(تا تصميم به بهبودي گروه 

تعالي طلبي-4-3
به اين معنا كه    . نسان، تعالي طلبي است      يكي ديگر از ويژگي هاي منحصر به فرد ا        

انسان به هيچ روي به شرايط موجود قانع نيست و همـواره بـه دنبـال حركـت بـه                    

همين ويژگي انسان به عنوان يكي از مباني اساسي ارزيـابي           . وضعيت بهتر مي باشد   

هدف اصلي ارزيابي . است» تالش براي بهبودي مستمر«دروني مطرح مي شود و آن      

بر ايـن   ). 1384محمدي و همكاران،    (است» هبودي مستمر كيفيت آموزشي   ب«دروني  

اساس تغيير واقعيت مشخص گروههاي آموزشي است كه بايد از درون آنها آغاز و              

گروههاي آموزشي بايد براي بهبودي مستمر خـويش، برنامـه          . به بيرون منتهي گردد   

امه،آينده اي است كه    بديهي است محور اصلي اين برن     . آينده خويش را تعريف كنند    

همه اعضاي گروه با اشتياق وصف ناپذيري براي رسيدن به آن بـه طـور جمعـي و                  

.مستمر در تالش هستند

1 - Stakeholders
2 - Kufman and Herman
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آموزي يادگيري مداوم و هم-5-3
يادگيري براي تغيير دادن وضعيت .    انسان موجودي است كه قابليت يادگرفتن دارد

 اين اساس يكي ديگر از مفروضـه  بر. موجود و حركت به سوي    آينده اي مطلوب 

هاي اصلي ارزيابي دروني آن است كه فرد تجارب يادگيري خويش را با ديگران در 

در فرايند . ميان مي گذارد و از اين طريق به طور مستمر هم آموزي صورت مي گيرد

ارزيابي دروني، افراد خود را متعهد به يادگيري مداوم و يـادگيري از يكـديگر مـي               

).2003 كرياكيدز و كمپل، (دانند 

يادگرفتن ارزشيابي نوعي رشـد حرفـه اي اسـت و           : معتقد است ) 1375 (1»بوال   «

پرداختن به ارزشيابي دروني عالوه بر رشد حرفه اي مستلزم رشد شخصيتي نيز مـي    

وقتي در مورد خودمان قضاوت مي كنيم با    . خودارزشيابي مبتني بر تفكر است    . باشد

ي مواجه هستيم كه بايد بر آنها غلبـه كنـيم و ايـن امـر مسـتلزم          دشواري هاي زياد  

. رسيدن به سطح قابل قبول از رشد شخصيتي و توانايي تفكر انتقادي است

   بر اساس مطالب فوق، واقعيت هاي موجود در نظام هاي آموزش عالي به عنـوان               

ازمان هـا   نمونه اي از سازمان هاي قرن بيست و يكمي حاكي از آن است كه اين س               

سازمان هايي كه ويژگـي اصـلي شـان         . بايد به سازمان هاي يادگيرنده تبديل شوند      

همچنين يكـي   ) 1385سبحاني نژاد و همكاران،     (يادگيري مداوم و هم آموزي است       

). 2000دلـور،   (از ستونهاي يادگيري در قرن بيست و يكم يادگيري براي بودن است           

لندگي نظام هاي دانشگاهي، يادگيري و هم آموزي ارزيابي دروني با نگاه به بقاء و با      

. را به عنوان يكي از مولفه هاي اصلي اين ماندگاري ميداند

پيشنهادات 
مطالعه، بررسي و كندوكاو پيرامون زمينه هاي فلسفي ارزيـابي آموزشـي و             )    الف

1 - Bhola.S.H
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امي الگوهاي آن به طوركلي و الگوي اعتبارسنجي و ارزيابي دروني به طور ويژه اقد            

تواند زواياي پنهان و چالش برانگيز اين فرايند را مشخص و بسياري از             است كه مي  

اين پيشنهاد به ويژه با توجـه  . گره هاي كور و عوامل ناكارآمدي آن را روشن نمايد         

. به فقر شديد مطالعات فلسفي در زمينه ارزشيابي آموزشي در كشور ارائه شده است

يابي دروني از حالت بخش نامـه و دسـتور العمـل و           خارج نمودن انجام ارز   )    ب

مسائل اداري ، و تأكيد بر مسائل انساني در انجام آن با توجه به اينكـه ايـن فراينـد       

اساساً فعاليتي انساني است و مباني پنج گانه معرفي شده آن در اين مقاله حـاكي از                 

 خود اعضاي هيأت آن است كه برانگيختگي براي انجام ارزيابي دروني بايد از طرف

. علمي باشد

فرهنگ سازي و نهادينه كـردن انجـام ارزيـابي درونـي از طريـق برگـزاري                 )    ج

كارگاههاي آموزشي، دوره هاي بازآموزي، برگزاري همايش هاي تخصصي، تأليف          

در زمينه موضوع مي تواند در از بـين بـردن فضـاي             ... كتب، مقاالت و جزوات و      

 و روان سازي انجام ارزيابي آموزشي در سـطح آمـوزش       نامناسب ارزيابي آموزشي  

.عالي كشور مفيد باشد

منابع
نگاهي به كاربرد روش هـاي ارزيـابي در برنامـه           «). 1372(بازرگان، عباس . 1

، دانش مديريت، فصلنامه دانشكده علوم اداري و مـديريت          »ريزي توسعه دانشگاهي  

.43-60ص بازرگاني دانشگاه تهران، شماره هاي نهم و دهم، ص

نگـاهي بـه    : كيفيت و ارزيابي آن در آموزش عـالي       «). 1374  (_______. 2

، به كوشش محسن خليجـي و محمدمهـدي فرقـاني،     »تجربه هاي ملي و بين المللي     

انتشـارات دانشـگاه    : مجموعه مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي در ايران، تهران        

.3-27عالمه طباطبايي، جلد اول، صص 

. انتشارات سمت: ارزشيابي آموزشي، تهران). 1380 (_______.3
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طراحي الگوي مناسب براي اعتباربخشي دبيرستانهاي      ). 1374(نعمت.  بقايي شيوا . 4

نظام جديد آموزش متوسطه شهر تهران، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشـكده     

. روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

ابي طرح ها و برنامه هاي آموزشي براي توسعه، ارزشي). 1375(اچ. اس.  بوال.5

انتشارات موسسه بين المللي برنامه ريزي آموزش : ترجمه خدايار ابيلي، تهران

. بزرگساالن

اعتبارسنجي در آمريكا، ترجمه حسن رضا زين آبـادي         ). 1384(ال. الين.  خاواس. 6

.انتشارات سازمان سنجش آموزش كشور: و همكاران، تهران

انتشـارات  : سـازمان يادگيرنـده، تهـران     ). 1385(مهدي و همكاران  . ژاد سبحاني ن . 7

.يسطرون

جهاني شدن و اصالحات آموزشي، ترجمه محمدحسن       ). 1384(مارتين.  كارنوي. 8

. انتشارات سيطرون: ميرزامحمدي و محمدرضا فريدي، تهران

برنامه ريزي استراتژيك در نظام آموزشـي،      ). 1374(جري. راجر و هرمن  .  كافمن. 9

.انتشارات مدرسه : ترجمه فريده مشايخ و عباس بازرگان، تهران

راهنماي عملي انجام ارزيابي دروني در نظـام آمـوزش          ). 1383(رضا. محمدي. 10

انتشارات سـازمان سـنجش آمـوزش       : تجارب ملي و بين المللي، تهران     : عالي ايران 

.كشور

: ي، تهـران ارزشيابي كيفيت در آموزش عـال     ). 1384(رضا و همكاران    . محمدي. 11

.انتشارات سازمان سنجش آموزش كشور

بررسـي و طراحـي الگـوي مناسـب بـراي           ). 1376(محمد حسن . ميزامحمدي. 12

ارزيابي دروني كيفيت آموزشي در مراكز آموزشي وزارت نيـرو، پايـان نامـه دوره               

. كارشناسي ارشد، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
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:نقش ارزيابي دروني در بهبود كيفيت دانشگاهي

 تجربه دانشگاه عالمه طباطبايي

2عبداله شفيع آبادي-1 محمود جمعه پور

چكيده 
نسل هاي آموزشي هر كشور را مي توان سرمايه گذاري يك نسل برايفعاليت

يت نيروي انساني در هر نقش آموزش و ترب). 1374كافمن و هرمن، (ديگر دانست

بويژه در كشورهاي در حال توسعه از عوامل بنيادي در تحول و توسعه كشوري و

ارزيابي آموزشي به عنوان مكانيزم خود كنترلي يا . مي روداين كشورها به شمار

افزايش كارآيي آن و آموزشي بوده و براي حيات اين نظام، بازخورد جزئي از نظام

استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي. 1
ياستاد دانشگاه عالمه طباطباي.2
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رسيدن به اهداف تعيين شده نيازمند وجود چنين م در جهتبهبود كيفيت سيست

يك زير نظام در درون نظام آموزشي كمك نظام ارزيابي به عنوان. مكانيزمي است

ها و نقاط قوت و ضعف آن نارساييمي كند تا از ميزان تحقق اهداف آموزشي،

ي را در ريزان نظام آموزشنظام اطالع حاصل نموده، تصميم گيرندگان و برنامه

و افزايش ها و نيل به اهدافموضع بهتري قرار دهد تا در جهت بهبود روش

 ارزيابي دروني يكي از الگوهاي مناسب.بازدهي تصميمات الزم را اتخاذ نمايند

ارزيابي نظام آموزشي است كه از طريق آن ضمن برانگيختن اعضاي هيات علمي و 

هاي ارتقاء كيفيت تدوين و به ياستذيربط در مراكز آموزش عالي، سساير افراد

استفاده از اين نوع ارزيابي مي توان از وجود حداقل با. اجرا در مي آيد

. برنامه هاي آموزشي اطمينان حاصل نموددروندادهاي مورد نظر براي اجراي

پژوهشي با انتظارات افراد ذيربط همچنين اطمينان يافت كه برنامه هاي آموزشي و

به ميزان تحقق اهداف سيستم  خير؟ و بطور كلي از طريق آن مي توانتطابق دارد يا

 .هاي مناسب تر براي رسيدن به اهداف دست يافتو راه

: واژه هاي كليدي

 گروه برنامه ريزي -طباطبايي دانشگاه عالمه- بهبود كيفيت-ارزيابي دروني

. اجتماعي
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مقدمه
 دروني در جهت بهبود كيفيت، با توجه به ضرورت اعتبار سنجي و ارزيابي

عالمه طباطبايي جزء اولين دانشگاههايي است كه به اين موضوع توجه دانشگاه

چنانكه طرح ارزيابي دروني در گروه آمار و رياضي دانشگاه به .نشان داده است

هاي ارزيابي دروني گروههاي آموزشي در سطح عنوان يكي از اولين طرح

مدت طوالني به عنوان كار نمونه، مي رود و برايدانشگاههاي كشور به شمار 

در سطح دانشگاه . استالگوي ارزيابي دروني در ديگر گروههاي آموزشي بوده

آموزشي به اجرا  گروه12عالمه طباطبايي طرح ارزيابي دروني تا كنون در سطح 

 . گروه اجراي طرح به پايان رسيده است8درآمده است كه در 

7 دروني گروههاي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبايي در ارتباط بانتايج كلي ارزيابي

 .معيار عمده ارزيابي به شرح جدول زير بوده است

معيارها

گروههاي 
آموزشي

مديريت و
سازماندهي 

گروه

اعضاي 
هيئت علمي

دانشجويان فرايند ياددهي 
يادگيري

دانش 
آموختگان

امكانات و
تجهيزات 
آموزشي

دوره هاي 
آموزشي

اجراء شده

آمار ورياضي نسبتا مطلوب - نسبتا مطلوب نسبتا مطلوب نسبتا مطلوب - نسبتا مطلوب

روانشناسي 
كودكان استثنايي

نسبتا مطلوب مطلوب نسبتا مطلوب مطلوب نسبتا مطلوب نا مطلوب نسبتا مطلوب

زبانشناسي 
همگاني

نسبتا مطلوب مطلوب مطلوب - مطلوب نسبتا مطلوب مطلوب

يت صنعتيمدير نسبتا مطلوب نسبتا مطلوب نسبتا مطلوب نسبتا مطلوب نسبتا مطلوب نا مطلوب -

مديريت 
بازرگاني

مطلوب - مطلوب مطلوب - نا مطلوب مطلوب

برنامه ريزي 
اجتماعي

نسبتا مطلوب - نسبتا مطلوب نسبتا مطلوب نسبتا مطلوب نا مطلوب نسبتا مطلوب

مددكاري 
اجتماعي

مطلوب مطلوب سبتا مطلوبن - مطلوب نا مطلوب نسبتا مطلوب

معاونت آموزشي دانشگاه عالمه طباطبايي: منبع
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 معيار مشخص شده در گروههاي 7چنانكه جدول فوق نشان مي دهد از مجموع 

دهند و تنها  معيار وضعيت مطلوب تا نسبتا مطلوب را نشان مي6مختلف آموزشي

اين موضوع . ضعيت نامطلوب را نشان مي دهدتجهيزات آموزشي ومعيار امكانات و

دانشگاه مذكور تقريبا در تمامي گروهها با مشكل كمبود بيانگر يك واقعيت است كه

روبرو است كه طبيعتا كمبود فضاي فيزيكي بر روند امكانات بويژه فضاي آموزشي

كيفيت ارائه خدمات آموزشي تاثير تامين امكانات آموزشي و در نهايت بر

.ذاردگمي

 شاخص ارزيابي در گروههاي آموزشي نشان مي دهد كه در مجموع 100بررسي 

مورد از شاخص هاي مورد بررسي در گروههاي مختلف وضعيت 18 تا2بين 

با در نظر گرفتن مجموع شاخص هاي پاسخ داده نامطلوب را نشان مي دهند كه

طلوب را نشان مي ها وضعيت نام درصد از شاخص34 تا 4شده در هر گروه بين 

بررسي در وضعيت  درصد از شاخص هاي مورد96 تا 66دهند، در حاليكه بين 

خالصه وضعيت بررسي مجموع . مطلوب تا نسبتا مطلوب قرار داشته اند

هاي مورد بررسي در گروههاي آموزشي مورد ارزيابي به شرح جدول زير شاخص

 .بوده است

دروني در گروههاي آموزشي دانشگاه ارزيابي نتيجه بررسي شاخص هاي :2جدول

طباطباييعالمه

گروههاي آموزشي/اخص هاشوضعيت  مطلوب نسبتا مطلوب نامطلوب ) پاسخبدون (شخصمنا

گروه آمار و رياضي 24 46 13 17
گروه مديريت بازرگاني 43 24 15 17

گروه زبانشناسي 26 23 2 49
گروه مديريت صنعتي 10 32 9 49

مه ريزي اجتماعيگروه برنا 14 19 17 50
گروه مددكاري اجتماعي 24 22 18 36

گروه روانشناسي استثنايي 21 31 15 33
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معاونت آموزشي دانشگاه عالمه طباطبايي: منبع

نانكه اطالعات فوق نشان مي دهد به نسبتا شاخص هاي مورد بررسي در هر   چ

53روه زبانشناسي با حدود گروه با الترين درصد شاخص مطلوب مربوط به گ

درصد شاخص مطلوب مربوط به گروه مديريت صنعتي با حدود درصد و كمترين

همچنين . داده شده در هر گروه مي باشد درصد به نسبت شاخص هاي پاسخ21

تعداد شاخص هاي پاسخ داده باالترين نسبت شاخص هاي نامطلوب با توجه به

 درصد و 34حدود مه ريزي اجتماعي باشده در هر گروه مربوط به گروه برنا

 .است درصد بوده4كمترين شاخص نامطلوب مربوط به گروه زبانشناسي با حدود 

پيشينه طرح ارزيابي دروني در گروه برنامه ريزي اجتماعي
ارزيابي دروني در هاي آموزشي در دانشگاه عالمه طباطبايي كهي از گروهيك

اين گروه به عنوان  .برنامه ريزي اجتماعي است گروه .به اجرا درآمده استآن

گروههاي آموزشي در دانشكده علوم اجتماعي با توجه به اهميت موضو ع يكي از

انجام ارزيابي دروني پيشقدم گرديد كه پس از تصويب آن در سال ارزيابي براي

 تن از در اين راستا ابتدا دو. انجام طرح صورت گرفت اقدام الزم براي1383

آموزشي مربوط به ارزيابي دروني شركت كرده تا از اعضاي هيات علمي در كارگاه

سپس با برگزاري . الزم را كسب نمايندروند انجام طرح و مراحل آن آگاهي

آشنايي تمامي اعضاي هيات علمي جلسات متعدد در گروه در مورد اهميت طرح و

به منظور اجراي . نمودندرا كسببا اهداف وضرورتهاي اجراي طرح آشنايي الزم 

هيات علمي تشكيل طرح ارزيابي دروني كميته ازريابي متشكل از سه نفر از اعضاي

مختلف در نهايت پس از اجراي مراحل. و وظيفه اجراي طرح به آنها محول گرديد

در ارزيابي با توجه به الگو و استانداردهاي ارائه شده گزارش نهايي ارزيابي دروني

. ارائه گرديد1375سال 
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اهداف ارزيابي دروني در گروه برنامه ريزي اجتماعي
آگاهي نسبت به وضع موجود گروه آموزشي و وجود حداقل دروندادهاي مورد •

اجراي برنامه هاي آموزشينظر براي

ارتقاء كيفيت برنامه هاي آموزشي از طريق برانگيختن اعضاي هيات علمي و ساير•

مراكز آموزش عالي،افراد ذيربط در 

آگاهي نسبت به اينكه برنامه هاي آموزشي و پژوهشي تا چه حد با انتظارات افراد•

ذيربط تطابق دارد

آگاهي نسبت به ميزان تحقق اهداف نظام آموزشي و راههاي مناسب تر براي •

اهدافرسيدن به

هاي آگاهي نسبت به وضع موجود دستاوردهاي گروه آموزشي و حداقل برونداد •

آموزشيگروه

آگاهي نسبت به محدوديتها و پتانسيلهاي گروه در جهت رسيدن به اهداف •

شدهآموزشي تعيين

 :در راستاي اهداف مذكور در فرايند ارزيابي اين سئواالت مطرح بوده است

وضعيت گروه آموزشي از نظر امكانات آموزشي چگونه است؟•

 و كيفي چگونه است؟وضعيت اعضاي هيئت علمي گروه از نظر كمي•

وضعيت دوره هاي مختلف آموزشي از نظر كمي و كيفي چگونه است؟•

سطح دانشجويان و فارغ التحصيالن گروه و ميزان رضامندي آنها از فرايند آموزش•

چيست؟

فرايند آموزش چه وضعيتي دارد؟•

وضعيت دانش آموختگان رشته برنامه ريزي اجتماعي در بازار كار و ارزيابي•

كارفرمايان از ميزان توانايي و كارآيي آنها در چه سطحي قرار دارد؟
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روش شناسي ارزيابي دروني در گروه برنامه ريزي اجتماعي
جامعه):جامعه آماري، نمونه آماري و روش نمونه گيري(داده هاي مورد نياز 

زي ريآماري در اين پژوهش كليه دانشجويان و دانش آموختگان رشته برنامه

دانشگاه عالمه طباطبايي و اعضاي علمي گروه آموزشي مربوط بوده اجتماعي در

اين پژوهش دانشجويان سال دوم و باالتر رشته برنامه ريزي نمونه آماري در. است

و كليه اعضاي هيئت علمي گروه از دانش آموختگان درصد10اجتماعي به همراه 

نشجوي كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي نفر دا250بر اين اساس از بين . بوده است

 نفر جهت تكميل 50و باالتر بوده اند،  نفر آنان دانشجويان سال دوم130كه حدود 

 .تصادفي انتخاب شده اندبه صورتپرسشنامه انتخاب شده اند، افراد نمونه

هاي تعريف شده براي به منظور گردآوري اطالعات در مورد عوامل و مالك

پنج پرسشنامه تهيه شد كه شامل پرسشنامه اعضاي هيات علمي، رونيارزيابي د

پرسشنامه دانش آموختگان، پرسشنامه كارفرمايان و مديريت و پرسشنامه دانشجويان،

ازتهيه پرسشنامه ها و آزمون اوليه آن اقدام به تكميل پس. تشكيالت گروه مي شود

نامه ها اطالعات آنها تكميل و جمع آوري پرسشپس از. پرسشنامه ها گرديد

 .گرفتاستخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار

:يافته هاي ارزيابي دروني
 :نگرش اعضاي هيات علمي در مورد وضعيت گروه•

 نفر 1 نفر استاديار و 5 نفر مي باشند كه 6اعضاي هيات علمي گروه در مجموع 

مي گروه مشاركت داشته  نفر اعضاي هيات عل6 نفر از 5در اين بررسي . استمربي

به فراواني پايين جامعه آماري شايد تحليل كمي اطالعات چندان معني با توجه. اند

تحليل كيفي نظرات اعضاي گروه با توجه به ارتباط مستقيم آنها با دار نباشد اما

نسبت به مسائل آموزشي و پژوهشي از اهميت بااليي موضوع و اشراف كامل
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گروه و نگرش اعضاي هيات علمي گروه تباط با وضعيتدر ار. برخوردار است

مهمترين مشكالت گروه  به نظر شما-1. نسبت به آن دو سئوال مطرح شده اند

مورد  پيشنهاد شما براي كاهش مشكالت چيست؟ در هر دو-2كدامند؟ و 

 .به ترتيب اولويت ذكر شونددرخواست شده است تا سه مورد

ود شديد امكانات آموزشي، كمك آموزشي و پژوهشي  كمب1 پاسخ به سئوال    در

اند عنوان مهمترين مشكل مطرح شده است كه تمام پاسخ گويان به آن اشاره كردهبه

 درصد به 40 درصد به عنوان مشكل با اولويت اول و در 60پاسخها درو در بين

محدوديت شديد در فضاي فيزيكي مورد . مطرح شده استعنوان اولويت دوم

 درصد موارد به عنوان يكي از كمبودها 40در فاده اعضاي هيات علمي گروه نيزاست

مشكل كمبود امكانات ذكر شده به به صورت جدا گانه ذكر شده است هر چند در

گويان نيز كمبود فضاي عنوان اولويت اول يكي از موارد مورد نظر تمامي پاسخ

اعضاي هيات  هماهنگي بينعدم وجود. الزم براي اعضاي هيات علمي بود ه است

مشكل با علمي و تعامل محدود بين آنها در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي به عنوان

.  درصد پاسخ گويان به آن اشاره كرده اند60اولويت دوم مطرح شده است كه 

با اولويت سوم نيز فقدان فرصتهاي مطالعاتي و پژوهشي كافي براي اعضاي مشكل

40ودن امكانات براي انجام سفرهاي علمي بوده است كه محدود بهيات علمي و

در بين پيشنهادات مطرح شده در ارتباط با مشكالت . انددرصد به آن اشاره كرده

ايجاد فضاي فيزيكي مناسب براي اعضاي هيات مذكور نيز تامين فضاي آموزشي و

نه هاي اعضاي هيات علمي گروه در زميعلمي در اولويت اول، تعامل بيشتر بين

سفرهاي علمي، ايجاد شرايط مختلف در اولويت دوم و اختصاص بودجه بيشتر براي

سازمانها و نهادها براي مناسب براي انجام فرصت مطالعاتي و برقراي ارتباط با

پيوست شماره جدول.(گيردجذب دانش آموختگان رشته در اولويت سوم قرار مي

3(

انع توسعه فعاليتهاي علمي و پژوهشي خود ارزيابي اعضاي هيات علمي گروه از مو
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:پنج سال گذشتهدر

عنوان  نشانگر مشخص شده به8 نشان مي دهد از 4چنانكه جدول پيوست شماره 

موانع عمده توسعه فعاليتهاي علمي و پژوهشي از نظر اعضاي هيات علمي گروه

يگر مشكالتي برنامه ريزي پنج نشانگر وضعيت نامطلوبي داشته اند و به عبارت د

كه از نظر هيات علمي گروه تاثير زيادي بر عدم توسعه فعاليتهاي علمي بوده اند

بين اين نشانگرها عدم امكان استفاده از فرصتهاي مطالعاتي و در. داشته اند

استفاده از آن و مشكالت موجود بر سر راه چاپ مقاالت مشكالت و محدوديتهاي

در مجموع نيز تمامي نشانگرها . بودن را داشته اندبو كتابها باالترين درجه نامطلو

مطلوب از نظر اعضاي هيات علمي گروه از با كسب وضعيت نامطلوب تا نسبتا نا

 .حساب آمده اندعوامل عدم توسعه فعاليتهاي علمي و پژوهشي به

ميزان شناخت دانشجويان از رشته تحصيلي و نگرش آنها در مورد وضعيت•

:آموزشي

ش دانشجويان نسبت به وضعيت آموزشي و ارزيابي آنها از كميت و كيفيتنگر

آموزش به نحوه گزينش رشته توسط دانشجو و ميزان شناخت قبلي يا درجه آگاهي 

به عبارت ديگر سطح انتظارات دانشجو از كميت و . رشته بستگي دارددر انتخاب

با توجه به اين . دچگونگي انتخاب رشته توسط وي بستگي داركيفيت آموزش به

رشته تحصيلي و كم و كيف آموزش بر اساس ارتباط، نگرش دانشجو به

منظور يازده سئوال در جدول به اين. نشانگرهايي مورد سنجش قرار گرفته است

است براي ارزيابي آمده است كه پنج سئوال اول نشانگرهايي) 5(پيوست شماره 

اين . باشدر آن مشغول به تحصيل ميميزان شناخت دانشجو از رشته تحصيلي كه د

سئواالت شامل ميزان آشنايي با اهداف دوره، ميزان عالقه به رشته تحصيلي و

سئواالت ششم . موقعيت آن در ارتباط با نيازها و واقعيتهاي موجود جامعه مي باشد

هفتم نشاانگرهايي براي ارزيابي وضعيت برنامه درسي از نظر دانشجويان در و
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اهداف دوره و انتظارات دانشجو از دوره مي باشد، كه شامل پرسش در اارتباط ب

هاي عنوانهاي درسي با نيازهاي رشته و ميزان انطباق عنوانمورد ميزان انطباق

سئواالت هشتم تا يازدهم . انتظارات دانشجويان مي باشددرسي تخصصي رشته با

 آموزشي از نظر وضعيت امكانات و خدماتنيز نشانگرهايي براي ارزيابي

آموزشي با نيازهاي آموزشي، ميزان دانشجويان است كه شامل ميزان تناسب محيط

راهنمايي استادان و ميزان تناسب امكانات آموزشي، دسترسي به خدمات مشاوره و

 .تالش استادان در جهت آموزش هاي علمي مي باشد

وسط، كم و هيچ مورد نشانگرهاي مذكور بر اساس طيف چهار گزينه اي زياد، مت

نتايج بدست آمده از طرح پرسشهاي يازده گانه مربوط . گيري قرار گرفته انداندازه

شناخت و نگرش دانشجويان نسبت رشته تحصيلي و وضعيت آموزشي به سنجش

 .آمده است) 5(شماره در رشته در جدول پيوست

 هاي متوسط و كم چنانكه نسبتهاي مندرج در جدول مذكور نشان مي دهد گزينه

اند و تقريبا هر يازده گانه باالترين ميانگين نسبتها را داشتهنشانگرهايدر مجموع

 درصد و زياد با 13گزينه هيچ با ميانگين . درصد در يك سطح بوده اند41كدام با 

 .رتبه هاي بعدي قرار داشته اند درصد در2/11

شانگرهاي مربوط به مالك شناخت به منظور فراهم ساختن امكان مقايسه بين ن

از رشته و ارزيابي آنها از وضعيت امكانات آموزشي يا ساير مالكهاي، دانشجويان

 مطلوب و نا اساس طيف مطلوب، نسبتاًبر) 5(پيوست شماره نشانگرهاي جدول

به اين ترتيب كه گزينه زياد به عنوان وضعيت . استمطلوب نيز امتياز بندي شده

و كم و هيچ به عنوان نامطلوب تعريف شده  به عنوان نسبتا مطلوبمطلوب، متوسط

 براي 1 براي گزينه متوسط و 2زياد،  براي گزينه3است و با در نظر گرفتن امتياز 

اساس آن وضعيت هر نشانگر از كم و صفر براي هيچ امتياز نشانگرها تعيين و بر

طبقه بندي و امتياز يجنتا. نظر درجه بندي مطلوب تا نامطلوب مشخص شده است

 .آمده است)6(دهي نشانگرها بر اساس درجه مطلوبيت در جدول پيوست شماره 



����� ���	
�� �	�� ����� ����� �����157

نشان مي دهد، با توجه ) 6(چنانكه نسبتهاي مندرج در جدول پيوست شماره 

2-3 نسبتا مطلوب و 1-2 به عنوان وضعيت نامطلوب، 0-1اينكه نسبت امتياز به

و با در نظر گرفتن مجموع امتيازات، نشانگرهاي تناسب شده است مطلوب تعريف

موجود آموزشي در دامنه وضعيت نامطلوب و ساير محيط آموزشي و امكانات

در بين نشانگرهاي با ارزيابي نسبتا . گيرندنشانگرها در دامنه نسبتا مطلوب قرار مي

ي  و سازگار85/1رشته با ضريب مطلوب نشانگر ميزان آگاهي از خصوصيات

با اهداف دوره با  و آشنايي81/1درسهاي اختصاصي با نيازهاي رشته با ضريب 

ميزان سازگاري در حاليكه نشانگر.  نسبت مطلوبيت باالتري را نشان مي دهند79/1

به ترتيب با هدفهاي رشته با نيازهاي اجتماعي و ميزان استفاده از مشاوره استادان

 .بتا مطلوب قرا رگرفته اند در دامنه پايين نس2/1 و 36/1ضريب 

با بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده از ارزيابي نظر دانشجويان در رابطه

وضعيت رشته و امكانات و خدمات آموزشي، مي توان نتيجه گرفت كه كمبود 

خدمات آموزشي و عدم تناسب آن با نيازها از نظر دانشجويان مهمترين امكانات و

پايين آمدن كيفيت آموزشي در رشته برنامه ريزي اجتماعي بوده ي وعوامل نارساي

 .است

: يادگيري–فرايند تدريس•

آموزشي است كه ميزان يك سيستمرايند آموزش و يادگيري بخشي مهم از   ف

از . دهدنشان ميتوانايي آن را در انتقال مفاهيم و داده هاي آموزشي به فراگيران

مختلفي بستگي ر جريان عمل به عوامل زمينه ساز و شرايطسوي ديگر اين فرايند د

يادگيري در در اين قسمت فرايند تدريس و. دارد كه در جريان آن تاثير مي گذارند

سه مرحله تشخيص، تكوين و نهايي، روشهاي تدريس و ميزان استفاده از وسايل

 .كمك آموزشي مورد ازريابي قرار گرفته است

در اين بخش : انشجويان در باره فرآيند تدريس و يادگيري ارزيابي نگرش د-الف
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اين . منظور ارزيابي فرآيند تدريس و يادگيري سه مالك در نظر گرفته شده استبه

شامل فرآيند تدريس، ابزار و روشهاي تدريس و ميزان استفاده از وسايل مالكها

سي قرا رگرفته  نشانگر مورد برر7مالك فرآيند تدريس با . باشدكمك آموزشي مي

فرآيند تدريس به سه قسمت تشخيصي، تكويني و مجموعه اي به اين منظور. است

در شروع ترم با دو نشانگر مقدمه و زمينه تقسيم شده است كه فرآيند تشخيص

فرآيند تكوين با . شده استسازي و پرسش و پاسخ در ابتداي كالس تعريف

آزمون ميان ترم و تعيين بي مرحله اي يانشانگر جمع بندي در پايان هر جلسه، ارزيا

درس به تكاليف درسي مشخص شده است و آزمون پاياني و كار عملي نهايي

براي  .عنوان نشانگرهاي تعيين كننده نهايي فرآيند تدريس و يادگيري تعيين شده اند

ارزيابي فرآيند تدريس و يادگيري تمامي درس هاي تخصصي رشته برنامه ريزي 

ارزيابي .  عنوان درسي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته اند22امل شاجتماعي

يادگيري بر اساس مقياس چهار گزينه اي زياد تا هيچ اندازه گيري فرآيند تدريس و

از ارزيابي فرآيند تدريس و يادگيري توسط دانشجويان در نتايج حاصل. شده است

فرآيند تدريس و يادگيري هر را درباره چگونگي پاسخ به اين سئوال كه نظر خود

بينش الزم بر اساس مقياس زياد، درس در رابطه با پرورش دانش، مهارت و

 .آمده است)7(متوسط، كم و هيچ مشخص كنيد، در جدول پيوست شماره 

 منظور فراهم ساختن امكان مقايسه بين نشانگرهاي مربوط به مالك فرآيند   به

بر اساس طيف مطلوب، ) 7( جدول پيوست شماره تدريس و يادگيري، نشانگرهاي

نتايج ارزيابي فرآيند تدريس و . نا مطلوب نيز امتياز بندي شده استنسبتا مطلوب و

تخصصي برنامه ريزي اجتماعي بر اساس درجه مطلوبيت در يادگيري درس هاي

 .آمده است) 8(جدول پيوست شماره 

نشان مي دهد، با توجه به ) 8(اره چنانكه نسبتهاي مندرج در جدول پيوست شم

2-3 نسبتا مطلوب و 1-2مطلوب،  به عنوان وضعيت نا0-1نسبت امتياز اينكه

 عنوان درس 22است و با در نظر گرفتن نسبت امتيازات، از مطلوب تعريف شده
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هشت درس نيز درجه نسبتا . ارزيابي شده استتنها يك درس با درجه مطلوب

از نظر فرآيند تدريس و يادگيري هاي درسيساير عنوان. اندآوردهمطلوب بدست

.در وضعيت نامطلوب ارزيابي شده اند

فرآيند براين با توجه به نتايج بدست آمده از ارزيابي نظر دانشجويان در رابطهنا    ب

تدريس و يادگيري مي توان نتيجه گرفت كه در مجموع فرآيند تدريس و يادگيري

. ان نمي دهد كه عوامل آن نيازمند بررسي بيشتري مي باشدوضعيت مطلوبي را نش

از اين نارسايي به روش هاي مختلف تدريس و ابزار و تجهيزات كمك شايد بخشي

استفاده از آنها مربوط باشد كه براي روشن شدن موضوع با طرح آموزشي و ميزان

اه از اختصاصي انواع روشهاي تدريس و ميزان استفسئوالي در مورد درسهاي

آموزشي از نظر دانشجويان مورد ارزيابي روشهاي مختلف آموزشي و ابزار كمك

 .قرار گرفته است

:ه از وسايل كمك آموزشيدنگرش دانشجويان در باره ميزان استفا•

اين بخش به منظور ارزيابي ميزان استفاه از ابزارهاي آموزشي و كمك در

ند تدريس و يادگيري در جهت پرورش يكي از مالكهاي فرآيآموزشي به عنوان

اين .  پنج نشانگر مورد بررسي قرار گرفته استدانشجويان،دانش، مهارت و بينش

منظم از تخته، استفاده از طلق شفاف، اساليد، استفاده از نشانگرها شامل، استفاده

گزيده مطالب مي باشدكه بر اساس اين نشانگرها ميزانپاور پوينت و ارائه كپي از

براي ارزيابي . مورد ارزيابي قرار گرفته استاستفاده از ابزارهاي كمك آموزشي

تمامي درس هاي تخصصي رشته برنامه ميزان استفاده از ابزارهاي كمك آموزشي

. ارزيابي قرار گرفته اند عنوان درسي مورد بررسي و22ريزي اجتماعي شامل 

نتايج حاصل . شده استهيچ انجامارزيابي بر اساس مقياس چهار گزينه اي زياد تا 

) 9(پيوست شماره از ارزيابي ميزان استفاده از ابزارهاي كمك آموزشي در جدول

درسهاي نتايج ارزيابي ميزان استفاده از ابزار كمك آموزشي در. آمده است
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تخصصي برنامه ريزي اجتماعي بر اساس درجه مطلوبيت در جدول پيوست شماره 

 .آمده است)10(

نشان مي دهد، با توجه به ) 10(نانكه نسبتهاي مندرج در جدول پيوست شماره چ

2-3 نسبتا مطلوب و 1-2 به عنوان وضعيت نا مطلوب، 0-1نسبت امتياز اينكه

 عنوان درس 22است و با در نظر گرفتن نسبت امتيازات، از مطلوب تعريف شده

 عنوان 2ند و تنها وضعيت نا مطلوب قرار مي گير عنوان درسي در20تخصصي 

بنابر اين وضعيت اين مالك بطور . انددرسي در وضعيت نسبتا مطلوب قرار داشته

 .كلي در سطح نامطلوب ارزيابي شده است

:يامكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهش•

ساير گروههاي آموزشي در اين گروه از نظر امكانات آموزشي و پژوهشي همانند

نظر فضاي آموزشي از. و حتي بيشتر از آنها در مضيقه استدانشكده علوم اجتماعي

دانشكده بطور مشترك از كالسهاي درس استفاده مي شود كه بطور كلي از اين نظر

واحد با كمبود شديد فضا مواجه است و اين مسئله تاثير نامطلوبي بر نحوه انتخاب

ي نيز به همين ترتيبامكانات كتابخانه و فضاهاي ادار. و ارائه دروس گذاشته است

به صورت مشترك بين تمامي رشته ها استفاده مي شود و البته متناسب با تعداد 

 .موجود نيست و با استانداردهاي آموزشي فاصله زيادي دارددانشجويان

ارزيابي اعضاي هيات علمي گروه از موانع توسعه فعاليتهاي علمي و پژوهشي 

عيت نامطلوب تا نسبتا نامطلوب امكانات پنج سال گذشته بيانگر وضخود در

دانشكده مي باشدپژوهشي در سطح گروه و

:عملكرد پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي•

فعاليتهاي پژوهشي الزمه آموزش با كيفيت مناسب و ارتقاء كيفيت آموزشي مي 

بنابراين مي توان گفت كه هدف پژوهش هاي دانشگاهي باال بردن سطح دانش .باشد

ضمن اينكه استادان . جهت ارائه آموزش مناسب و به روز مي باشدآگاهي درو 

جامعه در حوزه كاري خود در جهت رفع برخي از گروه به عنوان متخصصين
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 .كاربردي تالش مي كنندنيازهاي پژوهشي جامعه و انجام تحقيقات

. انددهاعضاي هيات علمي وضعيت فعاليتهاي پژوهشي خود را مطلوب ارزيابي كر

با توجه به موانع انجام فعاليتهاي پژوهشي و سطح پايين اين فعاليتها در البته

ارزيابي مطلوب اعضاي هيات علمي گروه از فعاليتهاي پژوهشي را بايد به دانشگاه،

. فعاليتهاي پژوهشي خارج از چارچوب گروه و دانشگاه گذاشتحساب انجام

در اين رابطه عدم امكان استفاده از فرصتهاي مورد بررسي چنانكه در بين نشانگرها

محدوديتهاي استفاده از آن و مشكالت موجود بر سر راه مطالعاتي و مشكالت و

.درجه نامطلوب بودن را داشته اندچاپ مقاالت و كتابها باالترين

بنابر اين ماهيت پژوهش هاي انجام شده توسط اعضاي هيات علمي گروه را مي 

ه هاي تحقيقات علمي، توسعه اي و كاربردي با هدف كسب دانش، حوزتوان در

 .راه حلهاي كاربردي تعريف نمودحل مسئله و يا ارائه

در مجموع مي توان شرايط اعضاي هيات علمي از نظر وضعيت آثار علمي و 

پژوهشي را با توجه به نتايج بدست آمده در شرايط نسبتا مطلوب ارزيابي فعاليتهاي

وضعيت با توجه به زمينه و شرايط موجود مي باشد، يعني شرايطي كه در اين. نمود

بر سر راه پژوهش قرار دارند و حتي در محيط دانشگاه كه هدف آن موانع بسياري

انجام پژوهش با موانع بسياري روبرو است كه مشكالت اصلي آن پژوهش مي باشد

ا و ارزش گذاري پايين پيچيده تصويب طرحهتامين اعتبار، مراحل طوالني و

بديهي است كه در . موانع مي باشدفعاليتهاي پژوهشي از جمله عمده ترين اين

علمي گروه بسيار صورت رفع موانع و محدوديتهاي امر پژوهش اعضاي هيات

 .بيشتر از آنچه آمده است توان انجام تحقيق و پژوهش را دارند

نتيجه گيري و پيشنهادات
ريزي اجتماعي اطالعات و شناخت الزم را در مورد  گروه برنامهارزيابي دروني

تهديدها،فرصتها و پتانسيل هاي گروه در اختيار شكالت،كمبود امكانات،مموانع،
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آموزشي و مديران دانشگاه در جهت برنامه ريزي براي بهبود كيفيت برنامه ريزان

براي بهبود عملكرد بدون شك .دهدپژوهشي گروه قرار ميفعاليتهاي آموزشي و

كار ارزيابي دروني بايد به عنوان يك فرآيند مستمر برنامه هاي آموزشي و پژوهشي

 .در آيد

در اين قسمت بر اساس موارد مورد بررسي در ارزيابي دروني و نتايج بدست 

ارزيابي گروه برنامه ريزي اجتماعي پيشنهاداتي به منظور بهبود كيفيت آمده از

.به شرح زير ارائه مي گرددملهريك از عوا

برگزاري جلسات توجيهي و دعوت از استادان و صاحب نظران رشته جهت -1

طول سال درباره رشته، فرصتهاي شغلي و زمينه هاي كاري به منظور سخنراني در

 .مندي دانشجويان به رشته تحصيليعالقهافزايش ميزان آگاهي و

وره اي براي راهنمايي دانشجويان از طرف تنظيم و اعالم برنامه خدمات مشا-2

از اعضاي هيات علمي و تعيين يك استاد راهنمايي مشخص براي هر دانشجو هريك

 .تحصيليدر طول دوره

بر قراري ارتباط با سازمانها و نهادهاي مرتبط با رشته برنامه ريزي اجتماعي و-3

ن رشته برنامه ريزي دعوت از مديران آنها جهت آشنايي با توانايي دانشجويا

 .توجه به جديد بودن رشتهاجتماعي با

افزايش سفرهاي علمي و بازديدهاي ميداني جهت افزايش سطح آگاهي و ارتقاء -4

.آموزش دانشجويانكيفيت

 .هاي درسي بر اساس نيازهاي اجتماعي روز جامعهتجديد نظر در عنوان-5

 . علمي در زمينه مورد نظرهايانطباق محتوي دروس با آخرين پيشرفت-6

 .استفاده از روشهاي تدريس متنوع تر و متناسب با موضوع درس-7

هاي آموزشي و جلسات سخنراني با برگزاري مرتب گردهمايي، سمينار، كارگاه-8

 .سرآمدان، صاحبنظران و استادان رشته با مشاركت دانشجويانحضور

بي پيشرفت تحصيلي دانشجويان از طريق استفاده از روندهاي منظم براي ارزشيا-9
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 .هاي ارزشيابي متنوعيري روشگبكار

افزايش كمي تعداد اعضاي هيات علمي گروه و تسهيل و تسريع در استخدام -10

.جديدنيروهاي

علمي با توجه به جذب نيروهاي رفاهي براي اعضاي هياتمين امكاناتأت-11

.جوان

ت علمي در تدريس و فراهم كردن ابزار كمك به حل مشكالت اعضاي هيا-12

 .ارائه مناسب دروسالزم براي

ارزشيابي كار اعضاي هيات علمي و تشخيص نقاط قوت و ضعف آنها با -13

 .روشهاي علمي و دقيقاستفاده از

هاي اصولي به بررسي نظرات دانشجويان با استفاده از شيوه هاي دقيق و روش-14

درس اعضاي هيات علميارزشيابي از كالس منظور

اجتناب از ارزشيابي كالس درس اعضاي هيات علمي به روشهاي غير علمي و -15

 .مي تواند آثار منفي در بهبود فرايند آموزش و كيفيات آن داشته باشدسطحي كه

ايجاد زمينه الزم براي افزايش فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي در -16

 .هاي دانشگاهيو پژوهشموضوعات درسي ارتباط با

كاهش ميزان تدريس اعضاي هيات علمي از طريق كاهش ساعات موظف -17

 .معيشت آنان درخور شان و جايگاه اجتماعي كه دارندتدريس و تامين

در نظر گرفتن اهميت بيشتر براي فعاليتهاي پژوهشي در ارتقاء و ترفيع اعضاي-18

 . فعاليتهاي پژوهشي در اين راستاهيات علمي و ارزش گذاري دقيق و علمي

ايجاد شرايط مناسب براي استفاده اعضاي هيات علمي از فرصتهاي مطالعاتي و-19

.تسهيل شرايط استفاده از اين فرصت

 در جهت برگزاري مرتب كارگاههاي آموزشي و جلسات و سمينارهاي علمي-20

.نهاكردن اعضاي هيات علمي و افزايش ارتباط بين آبه روز

رتبه بندي گروههاي آموزشي و اعضاي هيات علمي بر اساس فعاليتهاي علمي -21
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.به آنها بر اساس ميزان فعاليتهاي پژوهشي) گرانت(پژوهشي شده و اعطاي اعتبار و

اطالع رساني كافي به داوطلبان ورود به دانشگاه قبل از ورود به دانشگاه در-22

يل ارتباط جمعي، كتب آموزشي دوره دبيرستان و مورد رشته از طريق نشريات، وسا

 .بين سازمانهاي ذيربط در اين راستاهماهنگي

فراهم ساختن امكانات سخت افزاري و نرم افزاري الزم براي انجام و ارائه -23

 .آموزشي و پژوهشيخدامت

منابع
ارزشيابي آموزشي، انتشارات سمت) 1381(بازرگان عباس .1

ارزيابي دروني دانشگاهي و كاربرد آن در بهبود مستمر ) 1374(بازرگان عباس .2

آموزش عالي، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، سال سوم، كيفيت

 .4و3شماره 

برنامه ريزي استراتژيك در نظام آموزشي، ) 1374(كافمن راجرز و هرمن جري .3

 .فريده مشايخ و عباس بازرگان، انتشارات مدرسهترجمه

گزارش ارزيابي دروني در گروه ترويج و آموزش ) 1377(جازي يوسف ح.4

 .تهران، كرج دانشكده كشاورزي دانشگاه تهرانكشاورزي دانشگاه

هاي سازمان سنجش و آموزش كشور، نشريات ارزشيابي دروني گروه.5

 .ارزشيابي آموزشيآموزشي، گروه

نتايج ارزيابي درونيخالصه ) 1386(معاونت آموزشي دانشگاه عالمه طباطبايي .6

 .گروههاي آموزشي، دفتر برنامه ريزي آموزشي

ريزي گزارش ارزيابي دروني گروه برنامه) 1385(جمعه پور محمود و همكاران.7

 .دانشگاه عالمه طباطبايياجتماعي،
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: پيوست

عضاي هيات علمي داراي سابقه مديريت در گروه اات رارزيابي نظ: 1ماره شلودج
زماندهي گروهساو ت يت مديريدر مورد وضع

طلوبيت سازماندهي و  مجهدر

مديريت
دصرددادعتتالاوئس

ا بتنسبولطم

بومطل

وبطلمنا

41003گونه است ؟وه چتخاب مدير گره انحون-1

رتباط كاري شما با رياست و معاونين  ازانمي-2

دانشكده چقدر است ؟

41003

معاونين  رئيس وبااشم ارتباط كاري انيز م-3

دانشگاه چگونه است ؟

43/835/2

اي هارتباط شما با ساير بخشها و قسمتن زامي-4

علمي دانشكده چگونه است ؟

4672

هاي اجرايي نام ارتباط شما با مسئوالن سازنازيم-5

چگونه است؟

4672

 رعايت آيين نامه ها و مقررات توسط نازيم-6

؟ست اونهاعضاي گروه چگ

4672

ما در رابطه با تركيب و توزيع اعضاي شرظن-7

هيات علمي گروه چيست؟ 

47525/2

 و  فضاي آموزشيباما در رابطه شرظن-8

جهيزات گروه چيست؟ت

46/165/0
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؟ت براي پيشبرد اهداف گروه چيس زيربطه با مواردرانظر شما در ) 2(شماره ل دوج
دهي و مديريتنزمااطلوبيت س مجهدر

دصرددادعتتالاوئس
بولطم

ا بتنس

مطلوب
وبطل منا

4672ما در رابطه با برنامه هاي آموزشي گروهشرظن-1

4331حقيقاتي تما در رابطه با طرحهاي شرظن-2

42575/0كانات آموزشي گروها اما در رابطه بمشرظن-3

 نيـروي انسـاني     ما در رابطـه وضـعيت     شرظن-4

گروه 

4672

ناخت دانشجويان از رشته تحصيلي خود و جايگاه آنشكالم) 3(جدول 
ابي آنها از ميزان تناسب امكانات و خدمات آموزشييرزو ا

درصد

ف
دي

نشانگرهار

هيچكممتوسطزياد

-66826 تحصيلي خود آشنايي داريد؟تهرشي ن با هدفهازايمتا چه 1

2132425ه ميزان موثر بوده است؟چا در انتخاب رشته فعلي تا مقه شعال2

-155530شته تحصيلي تان چقدر است؟رز شما ااهي گميزان آ3

ـ اهي شما از بازار كار در ارتباط     گميزان آ 4  رشـته تحصـيلي تـان    اب
چقدر است؟

65836-

ـ   بـا رما اين دوره تحصيلي چقد    شبه نظر   5 اعي شـما  نيازهـاي اجتم
تطابق دارد؟

53956-

بـا زانـي   ما عنوانهاي درسي اختصاصي موجود تا چـه مي        شبه نظر   6
نيازهاي رشته شما مطابقت دارد؟ 

1950256

جود بـا انتظـارات شـما       وم عنوانهاي درسي اختصاصي   دتا چه ح  7
رد؟ ي داسازگار

12443311

 آموزشـي چقـدر     ود با نيازهـاي   ج مو ياسب محيط آموزش  نميزان ت 8
است؟ 

-176122

رشته اسب امكانات موجود جهت ارائه مناسب دروس نميزان ت9
ر است؟دچق

-116722

ان داتر نيمسال تحصيلي به چه ميزان براي مشاوره به اسهدر طول 10
خود مراجعه مي كنيد؟

11224423

علمي مشكالت  حلتي هيات علمي گروه را در جهااعضش تال11
مي كنيد؟و دانشجويي خود در چه حد ارزيابي

655336

2/11413/4113پاسخ هاميانگين
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شجويان نسبت به وضعيت رشته و امكانات و خدمات ندانگرش ارزيابي ) 4(جدول 
آموزشي بر اساس درجه مطلوبيت

وبيتدرجه مطل

ف
دي

يلوضعيت كنشانگرهار
مجموع 

نسبتا طلوبمتيازام

لوبمط

نا مطلوب

-**79/1-*88لوبطنسبتا ما هدفهاي رشته تحصيليبنايي شميزان آ1

-67/1-5/83بلوطنسبتا مقه در انتخاب رشته فعليالميزان ع2

-85/1-5/79لوبطنسبتا ميليصحتاهي از رشته گميزان آ3

ـ  بازار كار در ارتباط با ر      ازي  گاهميزان آ 4 ته ش

صيليحت

-68/1-84بلوطمنسبتا 

-26/1-5/74لوبطنسبتا م دوره تحصيلي با نيازهاي اجتماعييسازگار5

عنوانهاي درسي اختصاصي موجود    سازگاري6

با نيازهاي رشته

-81/1-5/71لوبطنسبتا م

بـا اصي موجود   اختصوانهاي درسي   نتطابق ع 7

ظاراتنتا

-55/1-84لوبطنسبتا م

يط آموزشي موجـود بـا نيازهـاي        اسب مح تن8

آموزشي

-88/0-47نا مطلوب

اسـب  ن م ارائـه كانات موجود جهت    تناسب ام 9

دروس

-94/0-44نا مطلوب

1

0

اجعه براي مشـاوره بـه اسـتادان در         ميزان مر 

هر نيمسال تحصيليلوط

-2/1-60لوبنسبتا مط

1

1

 جهـت   ره د واي هيات علمي گـر    تالش اعض 

الت علمي و دانشجوييحل مشك

-61/1-5/80بمطلوا نسبت

* (1*13)+(2*33)+(3*3)=88
** (88 / 49) =1/79
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ا پرورش دانش، مهارت و بينشبه طبارردزيابي فرآيند تدريس و يادگيري را): 5(ه راشمجدول

ر طول د(ي  تكوين)ر شروع ترمد(تشخيصي 

) ترمپايان(مجموعه اي )ترم نام درس
تعداد 

حدوا
هيچكممتوسطزياد

23/25/702/28افيا جغرلم اصول ع-1

217,54438,5يزيري برنامه ا تئوريه-2

2288/282/43اسي انسانين محيط ش-3

37/403/3326 منطقه ايي برنامه ريزي تئوريها-4

24/8636/28يستمهاس نظريه -5

2126424ي شهريا جغرافي-6

22/12468/41ري ه اقتصاد ش-7

36/32/612/35نراسعه و عموتصول  ا-8

3243936 برنامه ريزييماتدي مقا تكنيكه-9

205842ماعيتريزي اج برنامه-10

12433522صصي خ زبان ت-11

2106030 ريزي شهريه برنا م-12

3641818 ريزي منطقه اي در ايران ه برنا م-13

35/3615/35ازماندهي مكانسعوامل -14

2106228ي جغرافيايسيستم اطالعاتردربكا-15

225/27455/27صصي خ زبان ت-16

2222256ريزي مسكن  برنامه-17

3214336ياي روستريزي برنامه-18

2263935ريزي حمل ونقل برنامه-19

25/12445/43 گرد شگريهعسريزي و توه  برنام-20

205545شهرييتمدير-21

205347ريزي عملي  برنامه-22
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يادگيري در رابطه با پرورش تدريس و ارزيابي فرآيند ) 6(اره جدول شم
دانش، مهارت و بينش بر اساس درجه مطلوبيت

تيوبدرجه مطل

نسبتا مطلوبتيازمجموع اميوضعيت كلنام درس

لوبطم

وبنامطل

**77/0 *77نامطلوبلم جغرافيا اصول ع-1

9696/0مطلوباني برنامه ريزياتئوريه-2

11313/1لوبطمنسبتا اسي انسانين محيط ش-3

15555/1لوبطنسبتا م منطقه ايي برنامه ريزي تئوريها-4

8888/0نامطلوباستمهيس نظريه -5

1001لوبطنسبتا مي شهريا جغرافي-6

6/8282/0نامطلوبشهري  اقتصاد-7

7272/0مطلوبانسعه و عمرانواصول ت-8

11111/1طلوبنسبتا مي مقدماتي برنامه ريزيا تكنيكه-9

5858/0نامطلوبريزي اجتماعي برنامه-10

16464/1لوبطنسبتا م1خصصي  زبان ت-11

909/0نامطلوب ريزي شهريه برنا م-12

2101/2مطلوبران ي ريزي منطقه اي در اه برنا م-13

5/7172/0نامطلوبنازماندهي مكاسعوامل -14

9292/0نامطلوبي جغرافيايسيستم اطالعات كاربرد -15

5/1273/1لوبطنسبتا م2صصي خ زبان ت-16

8888/0نامطلوبمسكن ي يزر برنامه -17

1061/1وبطلنسبتا مريزي روستايي برنامه-18

11717/1وبطلنسبتا مريزي حمل ونقل برنامه-19

5/8182/0نامطلوبريزي و توسعه گرد شگري برنامه -20

5555/0نامطلوبشهري مديريت-21

5353/0نامطلوبريزي عملي  برنامه-22

* ( 2/28 *0)+( 5/70 *1)+( 3/2 *3)=77

** (77 / 100) = 77/0
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ارزيابي ميزان استفاده از وسايل كمك آموزشي) 7(اره جدول شم

زشيتفاده از وسايل كمك آموميزان اس
نام درس

تعداد 

هيچكممتوسطزيادحدوا

23185/365/42لم جغرافيا اصول ع-1

25/714255/53ي برنامه ريزيا تئوريه-2

25/125/93741اسي انسانين محيط ش-3

311183635 منطقه ايي برنامه ريزي تئوريها-4

25/6165/1958يستمهاس نظريه -5

25/35/162357ي شهريا جغرافي-6

25/3105/2264شهري  اقتصاد-7

35/35/62961 عمرانوسعه و اصول ت-8

3145/10245/51ييزرمه  برناي مقدماتيا تكنيكه-9

25/35/133053ريزي اجتماعي برنامه-10

125/35/195/125/64يصخص زبان ت-11

29225/175/51ري ريزي شههمرنا  ب-12

35/17155/2344زي منطقه اي در ايران ي رمه برنا -13

35/3165/1763ازماندهي مكانسوامل ع-14

25/65/261354ي جغرافيايطالعات امسيستبرد  كار-15

22318970صصي خ زبان ت-16

25/13205/1353زي مسكن ي برنامه ر-17

35/3285/1058تاييوس رزيري برنامه-18

25/626135/54ريزي حمل ونقلمهبرنا-19

20102367يزي و توسعه گرد شگري برنامه ر-20

205/3235/73شهريريت مدي-21

205/6275/66ريزي عملي  برنامه-22
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وسايل كمك آموزشي بر اساس درجه  ازهارزيابي ميزان استفاد) 8(ه راشمجدول 
مطلوبيت

وبيت ميزان استفاده از وسايل كمك درجه مطل

آموزشي
نام درس

وضعيت 

يكل

وع مجم

زتياام
مطلوب

نسبتا 

لوبطم
نامطلوب

5/8182/0نامطلوبم جغرافيالول ع اص-1

5/7576/0نامطلوبامه ريزيرن بي تئوريها-2

5/9394/0نامطلوباسي انسانين محيط ش-3

10505/1نامطلوبمنطقه ايي برنامه ريزي تئوريها-4

7171/0طلوبناميستمهاس نظريه -5

5/6667/0نامطلوبي شهريا جغرافي-6

5353/0نامطلوبي ره شصاد اقت-7

5/5253/0نامطلوبنراعمسعه و و اصول ت-8

8787/0نامطلوب مقدماتي برنامه ريزيايكهي تكن-9

5/6768/0نامطلوبريزي اجتماعيبرنامه-10

6262/0نامطلوب1ي صصخ زبان ت-11

5/8889/0نامطلوب ريزي شهريه برنا م-12

10606/1نامطلوبي منطقه اي در ايران زيرهم برنا -13

5/7676/0بنامطلوازماندهي مكانسعوامل -14

5/8585/0نامطلوبيجغرافيايسيستم اطالعات كاربرد -15

/.5454نامطلوب2صصي خ زبان ت-16

9494/0نامطلوبريزي مسكن  برنامه-17

7777/0بنامطلوريزي روستايي برنامه-18

5/8485/0نامطلوبقلل ونريزي حم برنامه-19

4343/0نامطلوبگرد شگريسعهوريزي و ت برنامه -20

303/0نامطلوبشهري مديريت-21

404/0نامطلوبريزي عملي  برنامه-22



� ����� ����� �����       ����� ���	
�� �	� 172

اعتبار نظام مديريت كيفيت فراگير افول 
توسعه يافتهدر آموزش عالي كشور هاي 

1ه مهرعلي زاديداهللا

چكيده
نظام مديريت كيفيت رد تا مسأله چالش بر انگيز كاربمقاله حاضر تالشي است

 در اين تحقيق .فراگير در آموزش عالي در كشور هاي توسعه يافته را بررسي نمايد
و براساس چارچوب ) ارزيابي مجدد( ارزيابي -ا بهره گيري از روش شناسي متاب

مورد نقد الگوها ري راكويك در رابطه با چگونگي بسط نظريه هاي مديريت اين نظ
تحقّيق حاضر نشان مي دهد كه در بسياري از يافته هاي. و بررسي قرار گرفته اند
مقبوليت اجتماعي، جامعيت در نظريه پردازي، عملياتي : جنبه هاي اساسي نظير

جستگي و قابليت كاربرد در شدن، نوآوري و جديد بودن، انسجام و قوام، بر
 در آموزش عالي كشور هاي "مديريت كيفيت فراگير" نظريه ،ت هاي ويژهعيموق

اين مقاله براي برنامه ريزي و مديريت . لي روبرو گرديده استيتوسعه يافته با مسا

 اهوازدانشگاه شهيد چمراندانشيار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي. .1
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. به همراه دارد اي آموزش عالي در كشور هاي در حال توسعه پيام هشدار دهنده
هاي آموزشي در مراكز آموزش ههد جهت گيري مقاالت و كارگازيرا هم اكنون شا

در حال افول ةعالي اين كشورها در راستاي حمايت و تعريف و تمجيد از اين نظري
.هستيم

دمينگ،  نظام مديريت نظام مديريت كيفيت فراگير، آموزش عالي،: واژه هاي كليدي
.ايزو، بالدريج و الگوي اروپايي تعالي كيفيت
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همقدم

فشارهاي متعدد به تغييرات و ة مؤسسات  آموزش عالي به اشكال مختلف و بواسط

اين فشارها شامل طيف وسيعي از . ورده اندآاصالحات در نظام مديريت روي 

آموزش مساله عرضه و تقاضا، رقابت براي ورودبهرويدادها از قبيل جهاني شدن،

گرايش به كيفيت در . حساب پس دهي و فناوري و مانند آن مي شوندعالي، 

؛ 2005؛ مهر علي زاده، 2005تمپل، (آموزش عالي متأثّر از عوامل متعدد فوق است 

؛ ديل و همكارن، 2001؛ برينباوم، 2002؛ اوجيان و ويلسون، 2003سريكانتان، 

يقات به حقز ت ا بر همين اساس بخش قابل توجهي).1996؛ ايزدي و همكاران، 2000

ر آموزش عالي وابسته به كشورهاي پيشرفته اختصاص موضوع چگونگي كيفيت د

. داده شده است

همچنين نظريه ها و الگوهاي مختلفي در جهت بهبود كيفيت و اثربخشي روش ها 

: مراكز آموزش عالي سايه افكنده اند مانندطي سال هاي گذشته بر نظام مديريت 

كيفيت دروني و (عي  اجتما_ علمي دانشگاه، نظريه سياسيآزادينظريه استقالل و 

 و مدل 2001 و گيرتس، 1983؛ كالرك، 1985بال ؛ بيروني ناشي از اراده دولت

 نظريه هاي، ؛ ، نظريه هاي سازماني )2003نگ، جرضايت و الگوي مشروعيت 

؛ الگوي تعأمل هاورث و 1969الگوي انتقالي هاروي و نايت ( آموزشي و تربيتي 

؛  الگوي يادگيري اجتماعي الو و 1998ي، ؛ الگوي پاسخگويي تيرن1997كنراد، 

مانند نظريه ( و نظريه هاي تجاري و بازرگاني ) 1978 و وايكوتسكي 1990واكنر ،

).TQMهاي مديريت و الكوهاي مديريت كيفيت فراگير  

 برگرفته شده از تجارت و صنعت از دهه  TQM از ميان نظريات فوق الگوهاي 

ا، كانادايي نظير دمينك در ژاپن، ايزو در اروپا، آمريك به بعد در قالب الگوها1990

و استراليا ، بالدريج در آمريكا و الگوي اروپايي كيفيت در اروپا واستراليا در 

به گونه اي . مديريت آموزش عالي؛ كاربرد، گسترش و معروفيت بيشتري داشته اند
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ه وجود دارد   آموزش عالي در كشور هاي پيشرفتهكه در حال حاضر كمتر مؤسس

. كه تنها يك بخش و يا كل عناصر يكي از الگوهاي ذكر شده را بكار نبرده باشد

رهبري، مشتري :  بر عواملي مانندTQMناگفته نماند عنصر شاكله اين الگوهاي 

مداري، بهبود مستمر، برنامه ريزي راهبردي، توانمند سازي اعضاي هيأت  علمي، 

. تكاركنان و رضايت آنان استوار اس

ارتباط  و بررسي  فوايد و آثار مثبت كاربست  متعددي در تحقيقاتمقاالت و 

اين الگوها در مراكز آموزش عالي به جهت بهبود بخشيدن  به كيفيت آن  ارايه شده 

ه صورت توصيفي، بعضي تجويزي و در مواردي نيز ب برخي از اين مقاالت .است

يريت كيفيت فراگير را مورد بحث و  موضوع كاربرد نظام مد،به صورت انتقادي

گرچه در طول سال هاي اوليه شكل گيري و اشاعة  الگوي . بررسي قرار داده اند

 بسياري از مقاالت  با تأكيد بر اثرات مثبت  به " نظام مديريت كيفيت فراگير"فوق 

كارگيري آن  در سيستم هاي آموزشي  و نگاهي خوش بينانه  از آن حمايت كرده 

ما همواره نقاط ضعف و قوت اين الگو با تحليل هوشيارانه از سوي مديران اند، ا

 ديگر از الگوها ايآموزش عالي و همچنين چگونگي به كارگيري آن بر پاره

در اين زمينه تمپل . يت داشته و مورد بحث  و بررسي قرار گرفته استحارج

 بسياري از  مانند TQMالگويخاطر نشان كرده اند كه ) 2001(و برينباوم ) 2005(

نظام هاي مديريتي كه ما در حين كار با آن روبرو بوده  و به تجربه  برايمان ثابت 

شده است، مقطعي و به صورت  دوره اي  و با  توجه به احساس نياز زماني و 

�ً با يك جهش عرضي  و كوتاه يا تغيير نموده  و يا الگويي ديگر مكاني گاهاً

در سال هاي اخير نمي توان انتقادات وارده از  بنابراين .جايگزين آن شده است

TQMطريق  دستگاه هاي آموزش عالي را در ارتباط با  اثربخشي نظام مديريتي 

.  در اين مراكز را ناديده گرفتخصوصاً
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نظام وضوع اعتبار و اثربخشي با نگاهي تيزبينانه و شفاف منابراين ضرورت دارد   ب

بطور ويژه اي مورد نقادي و كنكاش علمي اكز آموزش عالي در مرTQMمديريتي 

براي تحقق اين هدف تالش شده است تا اين نظام مديريتي در پرتو .قرار گيرد

در مقاله  هدف اساسي بنابراين . نظريه هاي سازماني و جامعه شناسي بررسي گردد

رت و صنعت  نظريه مديريت كيفيت فراگير كه از دنياي تجاآيا: كهاين استحاضر 

وارد نظام هاي آموزشي گرديده، منجر به بهبود كيفيت در مراكز آموزش عالي 

گردد؟مي

روش شناسي مطالعه 

بهره ) 1998(براي پاسخ به اين سوال نگارنده از چارچوب نظري راكويك 

برداري نموده كه در زمينه راههاي اشاعه و گسترش ايده هاي مديريت در سازمان

 توسط استنساكر  قبالًالگوشايان ذكر است اين . گرديده استارايه ه ها و جامع

ما به ارزيابي نظام مديريت آن مورد استفاده قرار گرفته است كه با توجه به ) 2005(

TQMموفقيت آميز ةراكويك معتقد است براي اشاع.پردازيم در آموزش عالي مي 

 از جامعه هفت ويژگي هاي مديريتي در بخش هاي خاصينظريه ها و ديدگاه

در جامعيت ، 1مقبوليت اجتماعي: اين ويژگي ها عبارتند از. اساسي مورد نياز است

، 5 ، انسجام و قوام4، نوآوري و جديد بودن3 عملياتي شدن،2نظريه پردازي

بر همين اساس و به منظور . 7و قابليت كاربرد در موقيعت هاي ويژه6برجستگي

 فن  ارزيابي "ناگزير با تكيه و استفاده از رنده تحليل اين چارچوب نظري نگا

1 .Socially authorized 5.Harmonized
2 .Theorized 6.Progressive
3 .Dramatized 7. .Individualized
4.Productivised
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هاي ناشي از كرده است تا براساس يافته تالش"Meta-Evaluationمجدد

 را به طور انتقادي بررسي و TQMتحقيقات گذشته،  ابعاد مختلف نظام مديريت 

.مورد تحليل  قرار دهد

يافته هاي تحقيق

 و كارايي نظام مديريت كيفيت فراگير بر    نتايج بدست آمده از ميزان اثربخشي

.نظريه راكويك به شرح زير به تفكيك ارائه شده استاساس ويژگي هاي 

مقبوليت اجتماعي-1

از نظر اجتماعي مورد تأييد و حمايت گروه هاي ذي نفع و يك نظام مديريت بايد 

ام بر اين اساس مقبوليت اجتماعي نظ.قدرتمند مؤسسات  آموزش عالي باشد

.خواهد شده جبا محدوديت ها و موانع زير مواTQMمديريت كيفيت فراگير

نظام سلسله مراتبي و محوريت رهبري در سازمان�

مطابق سبك كنوني رهبري و مديريت در بسياري از مراكز آموزش عالي به 

 معموالً، و ساختار چند مرحله اي تصميم گيريدليل تبعيت از نظام سلسله مراتبي

 به دليل حاكميت مسلماً. وليت اصلي بر عهده مديريت ارشد گذاشته مي شودمسئ

هاي صاحب نظر و قدرتمند در مراكز آموزش  افراد و گروهچنين الگويي معموالً

 را به عنوان تفكر غالب مديريت تلقي مي كنند و "TQMمديريت "عالي نظام 

نتايج حاصل ). 1995نك براون و كوي(. همكاري الزم در اجراي آن نخواهند داشت

آمريكا نشان داده  در ده كالج و دانشگاه در ايالت بوستونTQMاز تجربه كاربست 

كه مديريت ارشد مراكز مربوطه نسبت به نتايج مثبت اين نظام است، با وجود اين

هاي تخصصي و علمي درون كيفيت خوشبين بوده اند اما همواره با مقاومت گروه

در واقع چنين نگرش  ). 1993انتين ، 2000استاويكي، . (تمراكز مواجه شده اس
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هاي علمي موجب گرديده تا اعضاي هيأت  علمي رغبت چنداني منفي در بين گروه

هو و وين . ( براي همكاري در عملياتي كردن نظام مديريت مذكور نداشته باشند

1996 .(

TQMحاكميت ارزش هاي بازاري  بر �

 بر خالف ارزش و فرهنگ TQMاري عرضه شده توسط حاكميت ارزش هاي باز

معتقد است كه ) 2004(سيروانسي. سنتي، آزادي علمي در آموزش عالي است

هاي كاري بر اخص ش فرهنگ جديدي از شعارها وTQMسازمان ها با پذيرش 

اساس كارگروهي، تمركز بر بازار و مشتري، فعاليت كاركنان و فرايند مديريت 

 بنايراين با وجود شعارهاي جاذبه دار اما فقدان بستر الزم در .معرفي مي كنند

آموزش عالي مانع از عملياتي شدن اين مفاهيم در گروه هاي علمي و تخصصي مي 

اعضاي هيأت علمي و گروه هاي علمي دانشگاه ). 1998توسف و همكاران . (شوند

 از دانشجويان معتقد به آزادي علمي در توليد، عرضه و ارزيابيكه به نوعي ها 

TQMبراساس  الگوي  هستند، تمايل چنداني براي پذيرش ارزش هاي بازاري 

. ندارند

هاي علميتهديد استقالل گروه�

به لحاظ سازماني و ساختاري گروه هاي علمي بخش اصلي، تعيين كننده و 

اين گروه ها همچنين از نظر طولي و .دنقدرتمند مؤسسات آموزش عالي هست

در سلسله مراتب سازماني داراي مرزهاي نسبتاً مشخص و متمايزي مي عرضي 

چنين ساختاري معموالً در مقابل تشكيل تيم هاي بين گروهي كه ممكن است . باشند

مقاله هاي . در بلند مدت مرز علمي گروههارا مخدوش سازد مقاومت مي كند

در بررسي تجربه ) 1999(درنان در دانشگاه هاي كشور آلمان و ) 2000( استاويكي،

TQM نشان داه است كه مديران گروه هاي  در دانشگاه هاي كشور اسكاتلند

 در دانشگاه TQMتخصصي رغبت چنداني به همگاني كردن و گسترش اصول 
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. نداشته اند

ابهام در چگونگي رابطه مدرسان دانشگاهي و دانشجويان �

در چنين . قلمداد مي شوند دانشجويان به عنوان مشتريان TQMدر نظام مديريت 

شرايطي مشتريان در همه موارد محقّ هستند و مراكز آموزش عالي بايد براساس 

 مشكل اصلي عدم پذيرش نظريه فوق از اين جهت .رضايت مشتريان عمل نمايند

).1997متاواني و كومار .(  مدرسان نظر مساعدي نسبت به اين اصل ندارنداست كه

درسان دانشگاه با فلسفة  حقانيت  دانشجو به عنوان  مشتري  در اين رويكرد اصوالً م

به شكلي زيرا معتقدند كه تدريس، آموزش و تحقّيق در دانشگاه  . موافق نيستند

در دانشگاه .  اصل بازاري دادوستد بين فروشنده و خريدار متفاوت استانكار

ت خدمات دانشجويان اطالعات الزم براي قضاوت در مورد همه جنبه هاي كيفي

. آموزش را ندارند

جامعيت در نظريه پردازي-2

معناي نظريه وابسته به روش شناسي و زمينه بكارگرفته شده واجد معناي متفاوتي 

بيان داشته است آن نظريه اي صحيح است كه الزامات ) 1988(هاوسكينك . است

ي مرتبط با  مجموعه اي از فرضيه هايي منطق-نظريه الف. خاصي را تأمين سازد

چنينم ه- به تعميم هايي در مورد مشاهدات مي پردازد، ج-همديگر است كه، ب

كارل پوپر . و يا الگو مي باشدايده مل عناصر وابسته و متحدالشكلي به عنوان بك عا

در بررسي . ، معيارهاي يك نظريه را آزمايش پذيري و ابطال پذيري مي داند)1959(

ابهام : ديريت كيفيت فراگير سه مسأله قابل ذكر هستندميزان جامعيت نظري الگوي م

 در ارايه تصويري كامل و بزرگ از TQMو تزلزل در مباني فلسفي و نظري، ناتواني 

.مسائل سازمان
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ابهام و تزلزل مباني فلسفي و نظري �

 نظريه " را بر چهار نظريه معروف TQMمبناي نظري ) 1993(دمينك 

 معرفي " نظريه روانشناسي " و "نظريه احتماالت"، "نشنظريه دا"، "سيستم ها

در واقع تركيب اين نظريه ها براي شناسايي مشكالت و بهبود عملكرد . مي كند

سازمان ها تبيين شده تا بتوانند در محيط پيچيده اطراف از مزيت رقابتي برخوردار 

 نظري الگوي كيفيت فراگير بر اساس چهار اصل وجود بررسي. باشند

دارد كه ابهاماتي بيان ميارزش ها و باورها ناسي،معرفت شناسي، روش شناسي،ش

به تعبير ديگر اين الگو . در معاني فلسفي و نظري الگوي كيفيت فراگير وجود دارد

در پاره اي از موارد گرايش به ثبوت گرايي و در موارد ديگر به ديدگاه تفسيري 

ي اين الگوي مديريتي را با دشواري چنين گرايش هايي مباني نظر. گرايش دارد

اين موضوع بويژه زماني اهميت پيدا مي كند كه ما قصد داريم از . مواجه مي سازد

. آن براي بهبود سازمان هاي آموزشي در مقياس گسترده بهره برداري نماييم

 در ارايه تصويري كامل و بزرگ از مسائل سازمان TQMناتواني �

 داليل افول نظريه مديريت كيفيت "اله اي تحت عنواندرمق) 1998(سيلوستو 

 نتيجه گرفته است كه فقدان چارچوب نظري مناسب دليل اصلي افول و "فراگير

تركيبي از الگو ارايه داده است كه اين آنچه . ناكامي اين الگوي مديريت بوده است

ب زمان كه جايگاه اين عوامل را بر حسعوامل و مالك هاي متعدد است بدون اين

و مكان و موقعيت تغيير پذير سازمان ها  در چارچوب نظري قابل دفاعي عرضه 

مدعي است كه نظام مديريت اروپايي كيفيت ) 2005(در اين رابطه تمپل . كند

)EFQM (چيزي بيش از روش هاي سنتي برنامه ريزي راهبردي بيان نمي كند .

وضع موجود و ارايه   به بررسي EFQMراهبردهاي سنتي نيز مانند الگوي 

 اين داده شده  با توجه توضيحات بنابراين. پيشنهاداتي براي رفع آن توجه دارند

بحث تازه اي دراين نوع از الگوي مديريتي براي سازمان گونه استنباط مي شود كه 
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از طرف ديگر اين الگو به دليل نارسايي در . ها و مراكز آموزشي ارايه نشده است

كيد بيش از اندازه بر تبيين تأفع مشكالت شناسايي شده و همچنين اجرايي كردن و ر

رابطه علت و معلولي و خطي بين عوامل توانمند ساز و نتايج با انتقادات متعددي 

شانس و موقعيت و فرصت ها "، " قدرت"اين الگو مسائل مهمي مانند . روبروست

. ت در دستيابي به موفقيت هاي سازماني را ناديده گرفته اس"

موضوع برجسته ديگر ناتواني اين الگو در ارايه تصويري كامل و بزرگ از مسائل 

از همه مهمتر ناتواني اين الگو در فهم و درك ميزان . سازمان هاي آموزشي است

تغيير در مهارت هاي نگرشي، دانشي و عملي دانشجويان و همچنين تأثّير تحقّيقات 

سيلورنتام، .( بيروني اين مراكز استدانشگاهي در تحول محيط دروني و

).1998؛ سيلورتو؛ 1998؛كوچ و فيشر، 2002چ،.؛ك2005

تعريف ناقص از مشتري �

اما همچنان مصاديق مشتري .  اساساً مديريتي مشتري محور استTQMمديريت 

با  ابهامات  و ترديدهاي مختلفي  در آموزش عالي از نظر مفهومي و كاربردي 

دانشگاهي بر زيرا ماهيت و انگيزه بسياري از مدرسان). 1995اروي ه (.روبرو است

. منباي داد و ستد بازاري و تجاري نمي باشد و از ارزش هاي معنوي تبعيت مي كند

در آموزش عالي دانشجويان مشتريان اصلي دروني قلمداد مي شوند، در حالي كه 

 هاي صنعتي و بازرگاني، بخش: مشتريان بيروني طيف وسيعي از جامعه هستند؛ مانند

رينهارت، (سازمان هاي دولتي، مؤسسات  آموزشي ديگر و سازمان هاي خدماتي

).1999  به نقل  از بارنارد، 1993

تعارض با ارزش هاي معنوي و علمي�

به لحاظ . اصوالً يك نظريه بايد با نظريه هاي قبلي خود همخواني داشته باشد

 فراتر از مسائل TQMمدعي اند كه خطر ) 2003(ر جامعه شناختي پاركر و اسالوت
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 اين عالوه بر ابهامات و جنبه هاي جاذب آن، اساساً. مربوط به كاربست آن است

كيفيت در . رابطه خوبي نداردنظريه با ارزش هاي حرفه اي و مديريت آموزشي

كه بر شود اجتماعي و فرهنگي محسوب ميسياسي،آموزش عالي فرايندي 

 به سادگي اين موضوع. استوار استخاصي اي اقتصادي، اجتماعي و فني هساختار

مهر علي زاده، .( در بسياري از تحقّيقات گذشته مشخص گرديده استو صراحت 

).1992 ، ون ووگت، 1993، گرين و هاروي، 1995، بنتا، 1999، 2005

يدگاه كوهن به هر حال در رابطه با نظريه پردازي نظام مديريت كيفيت فراگير د

ه يك چرخش تاريخي تكيه مي كند  ب،با نگرش جامعه شناسي علم، كه )1970(

 زماني مي توانست داراي ويژگي TQMمديريت  شايد الگوي .  استبحثقابل 

هاي علمي مهمي براي سازمان هاي آموزش عالي باشد؛ اما شرايط كنوني آموزش 

با آن مستلزم بازنگري و طراحي عالي و ظهور پديده جهاني شدن و تغييرات مرتبط 

. نظام هاي مديريتي متناسب تر است

عملياتي شدن -3

، ايده كيفيت به عنوان الًعملياتي شدن به معناي تبديل كيفيت به محصول است، مث

اين موضوع بر اين فرض پايه ريزي شده است كه . شوديك كاال در بازار مبادله مي

نقل از . (ديل شود و حالت عملياتي داشته باشدايده كيفيت بايد به عينيت تب

). 1996چرانيوسكا و جرگز، 

دشواري در عيني سازي شاخص ها در بخش هاي علمي�

 به دليل آن كه ناهمگني آن با انتقاد مواجه شده است TQMشود كه گفته مي

چنين ابهامي در تعيين محصوالت و عمليات . تواند حالت عملياتي پيدا كندنمي

بر اين باور است كه محصوالت آموزش ) 2002(كوچ .آموزش عالي نيز وجود دارد

به عبارت ديگر محققان ديگر مدعي هستند كه . و پرورش بسيار متعدد هستند

ويژگي هايي مانند نامحسوس بودن، عدم تجانس برونداد هاي نظام هاي آموزشي
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، 2002ار و همكاران، سورشچاند(در مقايسه با محصوالت صنعت بسيار بارز هستند

محدوديت هاي زيادي بيان TQMبه هرحال در عملياتي كردن  ). 1998سيلوسترو، 

هاي كه تعداد شاخصمعتقد است در اين رابطه ) 1998(راف همچنين . شده است

تري وجود دارند كه هاي پيچيدهصنعت مشخص هستند اما در آموزش عالي شاخص

توصيه كرده است كه ) 1994(ه طور مشابهي يورك ب. گيري آنها دشوار استاندازه

همچنين . موضوع حساب پس دهي در نظام هاي آموزشي بسيار سخت تر است

راف بيان داشته در صنعت حساب پس دهي بر مفهوم كارگروهي تمركز شده است 

به نقل از بيكت و ( اما در آموزش عالي نقش فرد بارزتر از گروه نمايانگر مي باشد 

). 2005بروكز،

ست كه  ا آنTQMيكي از داليل اصلي مقاومت اجتماعي در برابر الگوهاي 

به مرحله  اجرا  گذاشته  نشده  و ها تاكنون با موفقيت در بخش هاي علمي دانشگاه

اكنون  همچنين الگوي  فوق ت.ر بخش هاي اداري و مالي پياده شده استصرفاً د

تدريس و يادگيري، فعاليت اعضاي ه درسي،دستاوردهاي مثبتي در رابطه با برنام

معتقد  ) 2002(كوچ .  هيأت علمي، شهريه ها و دانشجويان به همراه نداشته است

. ها و مراكز آموزش عالي تأثّير زيادي نداشته استاست كه اين الگو بر دانشگاه

 به اجراي اين الگو 1990قريب به دو سوم مؤسسات  آموزش عالي كه از سال 

عد از ب. اندته و به صورت  عملي  آن را مورد  بررسي و ارزيابي  قرار دادهپرداخ

نه تنها الگوزيرا اين . را كنار گذاشته اندنزماني نه چندان  طوالني آگذشت مدت 

هاي علمي مراكز  پيچيده و مورد نياز بخش،نتوانسته جوابگوي نيازهاي متعدد

.نيز به همراه نداشته استآموزش عالي باشد بلكه دستاورد جديدي را 

نوآوري و جديد بودن-4

هاي ها و نظريهنوآوري و جديد بودن يك ايده موجب تمايز آن از ساير الگو

و  آثار و نتايج به  دست آمده، از مراكز در رابطه با اين ويژگي . مديريت مي گردد
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 و خاص خود آموزش عالي  مي توان دريافت كه استفاده از اين الگو تبعات منفي

در بررسي خود به اين نتيجه دست ) 2005( استنسكر .را نيز به دنبال داشته است

يافت كه الگوهاي نوين مديريت در رابطه با تضمين كيفيت در آموزش عالي، به 

تالش هاي انجام شده براي . لحاظ ملي و سازماني تصوير منفي ارايه نداده اند

به بروز مشكالتي مانند مديريتي منجرتضمين كيفيت بر اساس اين الگوهاي 

 بوروكراسي و از همه مهمتر تجاري شدن آموزش و پرورش حدگسترش بيش از 

نگاه تجاري و سودجويانه به مديريت آموزش عالي نه تنها نوآوري . گرديده اند

.نيست بلكه موجب تزلزل ارزش هاي راستين آموزش عالي مي گردد

ه ه هاي منحصر بب  جنTQMعالي بر اساس اصول طراحي نظام مديريت آموزش 

ن از صنعت و بازرگاني بويژه در رابطه با ارزيابي آفرد آموزش عالي و متمايز 

بسياري از محقّقان بدون توجه . والت را ناديده گرفته اندصبروندادها و پيامدهاي مح

ن مالك مناسبي مي تواند به عنوابه اين تمايز پيشنهاد داده اند كه ارزيابي دانشجو 

از اين مبحث چنين استدالل .عالي قرار گيردبراي ارزيابي بروندادهاي آموزش

شود كه اين گونه ارزيابي موجب افزايش و بهبود كيفيت دانش آموختگان مي

موزش عالي مي توان دريافت آاما با نگاهي عميق تر به نقش دانشجويان در. شودمي

 به منزله مشتري نها را صرفاًآستند و نمي توان نها داراي نقش هاي متعددي هآكه 

مورد توجه قرار داد كه به دنبال منافع صنفي كوتاه مدت خود بر اساس رابطه خريد 

). 2004سيرونسي ( و فروش كاال است 

انسجام و قوام نظريه -5

اجزاء و ميزان عالقمندي انسجام و قوام يك نظريه يا الگو به تعادل ميان اصول

  با چند مشكل اساسي TQM قوام  الگوي اما اين كه. ينفعان آن بستگي داردذ

.روبرو مي باشد را نمي توان ناديده گرفت 

عدم تعادل بين عوامل ساختاري الگو�
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 عامل الگوي بالدريج و نُه عامل الگوي تعالي هشتاين ناهماهنگي در ميان 

ي تعالي كيفيت اروپايي گفته در الگو. شودميكيفيت اروپايي به وضوح ديده

شود كه بين عامل هاي توانمند ساز و نتايج، درون آنها و ارتباط تعأملي آنها مي

در حالي كه مطالعات ). 2003دانشگاه شيفيلد هلم ، . (داري وجود داردرابطه معني

حجم و ساختار سازمان، دهد كه اين رابطه متزلزل بوده و مسائلي مانند نوع،نشان مي

شولتن،  (. باشندشرايط اقتصادي حاكم بر بازار تعيين كننده ميمان مورد بررسي،ز

). 2000، استاويكي، 2005

تعارض بين ديدگاه ها در مورد مشتريان آموزش عالي•

. آموزش عالي به دليل ماهيت خاص خود  داراي افراد ذي نفع متعددي است

نان، مديران، دولت و بازار كار اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و خانواده هاي آ

ها، در بسياري از موارد ديدگاه. مشتريان عمده آموزش عالي هستند) كافرمايان(

انتظارات و چشم اندازهاي هر كدام از اين گروه ها و افراد متعدد و در مواردي نيز 

 دانشجويان؛ هم مي توانند مشتري  باشند و هم محصول و اًمضاف. متعارض هستند

اد آموزش عالي و هر كدام كه مورد توجه باشند در برنامه ريزي و مديريت بروند

به هرحال ). 1997 ، سور و موتاني ، 2005استنساكر، .( آموزش عالي مؤثّر است

بيان داشته است برداشت هاي مختلف از مشتري و اين ) 2005(همان گونه كه تمپل 

 موجب شده است تا ابهامات كه چه كسي حقّ تعيين كنندگي در آموزش عالي دارد

ريزي راهبردي و بهبود كيفيت در آموزش عالي  در برنامهTQMالگوي مديريتي  

.بيشتر برجسته شوند

مسأله كاربرد فنĤوري اطالعات و آموزش از راه دور•

امروزه شاهد گسترش سازمان هاي مجازي و آموزش هاي الكترونيكي و از راه 

احساس  نياز به الگوهايدر چنين شرايطي  قدر مسلم . دور در آموزش عالي هستيم
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 روش و استفاده بهينه از  آنها در راستاي  بهبودنوين مديريتي، جهت به كارگيري

 جديد و قوي تر و همچنين برخورداري از مديريتي منسجم و امكانات ومحصوالت

 قادر به TQM به هر حال نظام مديريت مبتني بر .متعادل در اين راستا بروز مي كند

. توصيف و تبيين شرايط جديد سازماني در آموزش عالي نمي باشد

ماهيت تعأملي فرايند ارزيابي و سنجش عملكرد در آموزش عالي•

نشان داد كه فرايند ارزيابي و سنجش در ) 1998(مطالعه يوسف و همكارانش 

در .  استآموزش عالي با توجه به شرايط مدرسان و دانشجويان داراي دو وجه

به ندرت . دهددنياي صنعت مشتري در مورد كيفيت محصوالت و خدمات نظر مي

اما در آموزش عالي . سازماني به مشتريان خود در مورد رفتار آنان بازخورد مي دهد

مدرسان دانشجويان را . مدرس و دانشجو متقابالً در فرايند ارزيابي مشاركت دارند

س و توصيه نامه هاي علمي ارزشيابي مي كنند و از طريق امتحان يا در كالس در

در مقابل دانشجويان نيز كيفيت تدريس مدرسان را طي كالس درس و يا در پايان 

چنين وضعيتي موقعيت جامعه شناختي مديريت . دوره آموزشي ارزيابي مي نمايند

بنابراين كانال هاي ارزيابي در . در آموزش عالي را از صنعت متمايز مي كند

كوچ، (ستاوزش عالي در مقايسه با صنعت از ابهام و سوگيري بيشتري  برخوردارآم

2002 .(

برجستگي الگو-6

برجستگي يك نظام مديريتي بر اساس نوشتارهايي حمايت مي شود كه نشان مي 

 دستورالعمل هاي  مديريتي با بازخوردهاي دهند تا چه اندازه آن نظام در اجراي 

بررسي مطالعات موردي در رابطه با ايزو، دمينگ، .  بوده استموفقمثبت و فراگير 

بالدريج و الگوي اروپايي؛ تعالي كيفيت نشان مي دهد كه در بسياري از موارد 

؛ 2004سيرونسي، . (در آموزش عالي وجود داشته استنگراني بابت كاربست آنها

؛ 1998، ؛ كوچ و فيشر1998؛ مورلند و كالرك، 1998؛ سيلوسترو، 2002موچ، 
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 شواهد  مضاف بر اين كه).1995؛ شوارتسمن، 1997لومبا، جوهانسن و توماس، 

) 1997(لومبا، جوهانسن و توماس، .  باشدنشانگر نتايج مثبت در آموزش عالي نمي

در مطالعه خود پيرامون الگي بالدريج به اين نتيجه رسيدند كه سه مسأله اصلي 

 تصنعي بودن جايزه و مشكالت مربوط به غير عادالنه بودن جايزه،: وجود دارد

خاطر نشان كرد كه الگوي ) 2005(تمپل . اشتهار ناشي از دستيابي به جايزه كيفيت

اروپايي تعالي كيفيت هيچ گونه بصيرت و بينش تازه اي براي ساختارها و 

فرايندهاي سازماني ارايه نداده است بلكه صرفاً موضوعات گذشته دانش مديريت را 

موضوعاتي كه هم اكنون در بسياري از مؤسسات  مورد . يني كرده استبازآفر

.گيرنداستفاده قرار مي

قابليت كاربرد الگو در موقيعت هاي ويژه-7

 مدعي است كه هر سازماني مي تواند بر اساس نيازهاي TQMديدگاه مبتني بر 

ه اين نتيجه ب) 2005(تمپل . ويژه خود از اصول بهينه سازي كيفيت استفاده كند

رسيده است كه الگوي اروپايي تعالي كيفيت توانايي پيگيري جنبه هاي منحصر به 

معتقد است كه تالش براي تبديل ) 2005(استنساكر .فرد آموزش عالي را ندارد

مفاهيم كيفيت دنياي تجاري در آموزش عالي، منجر به ناديده گرفتن موضوع مهم 

اي سازنده آموزش عالي يعني مدرسان و مديران سرمايه انساني و نقش كليدي نيروه

به بيان ديگر اين الگوها نتوانسته اند  چارچوبي مشخص براي . دانشگاهها شده است

بهبود كيفيت در مراكز آموزش عالي ارائه دهند و بر مفاهيم و مصاديق كلي تاكيد 

.دارند كه نزد افراد مختاف قابل تفسير و مجادله هستند

 پيشنهادات ونتيجه گيري

 كه كه اعتبار و ه شده است نتايج حاصله از اين بحث نشان دادومقاله حاضر    در 
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كاربست اين نظام مديريتي در مراكز آموزش عالي كشور هاي توسعه يافته با 

بكارگيري تجربه پانزده ساله. محدوديت هاي ساختاري و عملياتي روبرو شده است

 نشانگر آن است كه در حال حاضر چنين رها اين كشواين الگو در آموزش عالي

الگويي به تدريج اعتبار و مشروعيت خود را به عنوان يك نظريه مديريتي مسلط از 

شايد مهمترين انتقاد وارد بر اين نظريه نگاه تجاري داشتن به . دست داده است

و آموزش عالي است كه با ارزش هاي اصيلي مانند استقالل دانشگاه ، آزادي علمي 

.بيان مدرسان و دانشجويان در تناقض است

در خاتمه مي توان گفت اين مقاله براي برنامه ريزي و مديريت آموزش عالي در 

زيرا هم اكنون . كشور هاي در حال توسعه پيام هشدار دهنده اي به همراه دارد

شاهد جهت گيري مقاالت و كارگاه هاي  آموزشي در مراكز آموزش عالي اين 

ها در راستاي حمايت و تعريف و تمجيد از اين نظريه نسبتا منسوخ آغاز كشور 

عالوه بر از نكات اساسي كه بايد به آن توجه داشت، آن است كه . ه استدگردي

شرايط بروز مشكالت ناشي از كاربرد اين الگو در كشور هاي توسعه يافته ، اصوالً 

 حال توسعه به داليل توسعه يافته و در در سازمان كشورهاي TQMمديريت 

اين الگوها به . ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي متفاوت است

دليل پيش فرض هايي كه دارند در شرايطي داراي كاربرد هستند كه افراد ذينفع 

سازمان از قدرت، توانايي و استقالل تصميم گيري و برنامه ريزي و همچنين قدرت 

 اين نگراني نيازمند آنست كه با .شرايط بازار برخوردار باشندمانور الزم براي بقا در 

تحقيقات ديگري ماهيت و زيرساخت هاي الزم براي كاربرد اين گونه الگوهاي 

.مديريتي در آموزش عالي كشور ايران مجدداً مورد بازبيني قرار گرفته شود
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هاارزيابي دروني، نقطه شروع ارتقاء كيفيت دانشگاه
1غالمرضا فدايي

چكيده
هركس .    ارزيابي دروني امري است جدي  و ريشه در اعماق وجود انساني دارد

در هر حال بايد خود را بيازمايد و با شناخت توان و استعدادهاي خويش حركت را 

در . ير ديگر ارزيابي معنا پيدا مي كنددر اين صورت محاسبه و يا به تعب.آغاز كند

. عرفان نظري اموري چون مشاهده، محاسبه، مراقبه و مكاشفه اموري اساسي اند

پس با . بدون مشاهده محاسبه امكان ندارد و بدون محاسبه مراقبه بي معناست

در ارزيابي دروني گروههاي آموزشي . محاسبه است كه مي توان كيفيت را باال برد

 ميمون و مبارك است و به تازگي شروع شده است فارغ از اين امور كه امري

از آنجا كه منطق تحصلي و يا تحققي نتوانسته است به همه مسائل موجود . نيست

در . پاسخ گويد توجه به كيفيت و روشهاي منبعث از آن ارزش خاصي يافته است

ارزش خاص خود اموري كه با نيروي انساني سرو كار دارد اگر چه كميت داراي 

است اما همه مسئله نيست و گاه بايد آن را به كناري نهاد و از منظر ديگر به آن 

در اين گونه موارد ابتدا بايد مسئله و يا مسائل را با دقت كامل مشاهده . نگريست

اما چنانچه مراقبه در كار نباشد كار انجام شده . كرد، آنگاه به قيد محاسبه درآورد

دانشيار دانشگاه تهران. 1
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ارزيابي . شت و دو باره همه چيز به عقب رجعت خواهد كردثمري نخواهد دا

دروني گروه هاي آموزشي لوازمي را مي طلبد كه با توجه به آن محاسبه درست در 

از اين رو . مي آيد و پس از آن بايد تدارك اموري را نمود تا كيفيت پايدار شود

و حمايت از اهداف نياز به استمرار، مشاركت ساير اركان دانشگاه با كيفيت دروني 

فايده، نظارت -آن، دقت، شفافيت و سرعت در امر اطالع  رساني، توجه به هزينه

مستمر و ارزيابي اثر بخشي از جمله مهم ترين اموري است كه بايد در اين مسير به 

.آن توجه شود

. اثر بخشي. مراقبه. محاسبه. گرو هاي آموزشي. ارزيابي دروني: كليد واژه ها

.اطالع رساني. همدليمشاركت و 
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مقدمه
ازيابي مفهوم عامي است كه جنبه هاي .    ارزيابي يكي از اصول مديريت است

مختلف كار را بررسي، تجزيه و تحليل و آن را با اهداف از پيش تعيين شده مي 

سنجد و بر اساس آن و در صورت لزوم تعديل صورت مي گيرد و چه بسا طرح و 

اين كه چرا يك . را عوض مي كند ويا رسما تعطيل مي شوديا برنامه خط سير خود 

برنامه به تعطيلي مي كشد گاه عامل و يا عوامل دروني دارد و يا گاه فشار ها 

ازبيرون وارد مي شود و در هر دو حال جاي اين سوال باقي است كه آيا از اول 

.خيرتدابير الزم اتخاذ شده و پيش بيني هاي الزم صورت گرفته است و يا 

:    در باب چگونگي انجام ارزيابي چهار مرحله را بر شمرده اند كه عبارت است از

تعيين معيار هاي مناسبت،  اجراي بر وفق معيار ها، سنجش شكست ها و يا موفقيت 

). 77، 1383نوروزي، (ها و در نتيجه به كارگيري نتايج حاصله و عدم كتمان نتايج 

زيابي است كه با آنكه همواره بايد مد نظر باشد ولي ارزيابي دروني مهمترين نوع ار

از جمله اين عوامل مي تواند . اغلب به خاطر عوامل گوناكون از آن غفلت مي شود

خود خواهي و خودبيني باشد كه بر اساس آن فرد ويا سازمان خود را از همه عيوب 

 و درگير شدن هم چنين عمل زدگي. مبرا بداند و نيازي براي انتقاد از خود نبيند

بيش از حد در كار  مي تواند  باعث عدم توجه به بازنگري و عامل غفلت از اين 

.نوع ارزيابي باشد

شروع از خود 
آن ). 1981، 1پدرسون(   مهم ترين شاخص مديريت صحيح شروع از خود است 

كس  و يا آن سازمان كه از خود شروع كند جرات و شهامت آن را دارد تا به 

 با صراحت كامل مطالب را به ديگران بگويد و يا مدير در حوزه كاري خود ديگران

او عالوه بر اينكه از نظر وجدان آرام است مي تواند . به ديگران امر و نهي كند

اين امر براي همه ضرورت دارد و براي مديران . الگوي رفتاري براي ديگران باشد
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آغاز .  به اين عامل بسته استراز موفقيت مدير  به درجات.ضرورت مضاعف دارد

همه پيشر فت ها از خود است همچنانكه شروع همه بدبختي ها و انحطاط ها نيز از 

.خود است

كيفي–ارزيابي دروني نوعي نگرش كمي 
   اگر چه كم و كيف دو مقوله مشخص درفرهنگ ارسطوئي است بايد توجه داشت 

هگل مي .  به يكديگرندكه كم و كيف بسيار به هم نزديك و قابل تبديل

) :1355،231استيس،(گويد

ديديم كه كيفيت هنگامي كه به صورت . تناسب، جامع كميت و كيفيت است

اكنون مي بينيم كه كميت . مي شودتناسب، كمال مي يابد دو باره به كيفيت بدل 

ولي حاصل . مي شودچون به صورت تناسب، كمال مي يابد دو باره به كيفيت بدل

ار،كيفيت محض نيست بلكه كميتي است كه در عين حال جنبه كيفي دارد و به ك

.ديگر جامع كميت و كيفيت استعبارت 

زير تيغ برنده اندازه گيري و سنجش ر جهان امروز همه چيز، حتي االمكان، از  د

كيفيت اعتبار و اهميت مقوالت دانش و نيز با اين معيار، . )1995-1كورتادا(مي گذرد

اندازه گيري حجم اطالعات، . رايند اجرايي آنها از سنجش آنها بدست مي آيدف

پردازش و اقتصادي نگريستن به موضوع اطالعات وآموزش براي مصرف بهينه يكي 

از ابزار هاي پيشرفت است و با آن مي توان معين كرد كه شتاب حركت، تند، 

تقريبأ مشمول اندازه  در جهان پر تحرك امروز همه چيز . متوسط و يا كند است

، 1منو( آن تدوين گشته استبراي گيري و ارزيابي شده و درس ها و دوره ها خاص 

1993.(

روزگاري دكارت با توجه به عالقه اي كه به رياضيات داشت اميدوار بود كه بتواند 

):1385دبيري،(به نظر او . همه مسائل را با سر پنجه رياضيات حل كند
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 مجموعه شيوه و تدابيري است كه براي شناخت حقيقت و بر   درعرف دانش، روش

بر اساس نظر وي، روش متضمن پوشش سه . كناري از لغزش  به كار برده مي شود

مجموعه طرقي كه انسان را به كشف مجهوالت و حل مشكالت : فضاي عملي است

ه هدايت مي كند، مجموعه قواعدي كه به گاه  پژوهيدن و بررسي واقعيات بايد ب

كار روند و مجموعه ابزار و يا فنوني كه فرد را از مجهوالت و  عرصه معلومات 

.كندرهنمون ساخته و به مدد در اختيار گذاردن تكنيك، جستجو گر را هدايت مي

ضرورت و كليت به عنوان دو مفهوم سنتي در ) 1،2006والنر و گرنير(   هم اكنون 

 مورد نقد جدي قرار گرفته و به جاي آن علم اروپايي از جانب پست    مدرن ها

اين مسئله بر نسبيت گرايي بيش از پيش تاكيد  . قابل فهم بودن مطرح شده است

. دارد و در نتيجه پژوهش ها را به چالش مي كشد و تعميم ها را خدشه دار مي كند

از آن به گرداب پژوهش ها كه ما در آن دست و پا مي زنيم ) 25، 1382(1دور تيه

در هر حال، روش تحقيق همانند ابزار هاي متفاوت در جعبه ابزار . بير مي كندتع

موحدي، (است كه محقق متناسب با تحقيق خود بايد آن را به كار ببرد

:گويددر باره علوم و به ويژه علوم انساني مي) 24 ، 1382(  دورتيه ). 1385نيكجو،

بال تكنيك ها و روش هاي به موازات تخصصي شدن علوم، محققان تجربي به دن

كاوش هاي محلي، تجربيات آزمايشگاهي، تك . تحقيقي پيچيده اي به راه افتاده اند

نگاريهاي ظريف و كشفيات آماري، زراد خانه اي از  تكنيك هاي كمابيش شكل 

گرفته مانند تنظيم پرسشنامه، تحليل محتوا، تحليل عاملي، آزمون هاي رواني، الگو 

همه اين ابزارها جعبه ابزار ...  مصاحبه هاي باليني و غيرهسازي هاي رياضي،

.پژوهشگر را تشكيل مي دهند

   در يك تحقيق، و براي رسيدن به مطلوب و در اسرع وقت، دانشمندان روش هاي 

اين روش ها در يك تقسيم بندي كلي به روش . گوناگوني را مطرح نموده اند

 جنس و فصل بود و روش جديد كه عمدتا ارسطويي ويا منطق صوري كه متكي بر

.متكي بر تجربه و به تعبير خودشان اصالت تحصل استوار است
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  در گذشته ارزش ها بر معيار برونداد محك زده مي شد و آن كس و يا آن 

اين . سازماني كه آمار بيشتر وارقام درشت تر را ارائه مي داد موفق تر مي نمود

يدگاه پوزيتيويستي و يا تحققي مربوط ا ست كه چندين ديدگاه به مقدار زيادي به د

اما مدت زماني است كه . قرن است كه تار و پود تحقيق هاي ما را فرا گرفته است

نگاه كمي صرف به مسائل،  مورد چالش جدي از طرف محققان و انديشمندان قرار 

 و نگاه به در مقابل آن توجه به كيفيت. گرفته و كار آيي آن زير سوال رفته  است

به نظر مي رسد ارزيابي دروني به مقدار زيادي . درون مورد توجه واقع شده است

البته در ارزيابي دروني به كميت . نشان از توجه به ارزيابي كيفي در برابر كمي دارد

شود اما در اين جا ارزيابي كيفيتي است كه از درگيري كميات مورد هم توجه مي

به عبارت ديگر ارزيابي دروني نوعي نگرش .  شده استتوجه دركار و عمل ناشي 

البته اين نوع ارزيابي هم ويژگي . كيفي است كه در آن كميت هم مطرح مي شود

هاي خاص خود را دارد و چنانچه محقق به آسيب هاي آن توجه نكند حاصل 

درارزيابي دروني . پژوهش ممكن است رضايت بخش نباشد و يا اغوا كننده  باشد

ند بسياري از انواع روش هاي كيفي، پژوهشگر خود در متن جامعه پژوهشي همان

است و از تاثير و تاثرات آن بايد كامال آگاه باشد و اثرات نامطلوب بر پژوهش را 

. به نوعي كنترل كند

به عنوان مجموعه اي از مطالعات ) 1385محمودي، (1   به عنوان مثال، اقدام پژوهي

برخي ديگر تعريف كامل تري از .  ميداني قلمداد شده استموردي به همراه تجربه

اقدام پژوهي فرايندي تكراري، در برگيرنده محقق و : آن به دست  داده اند وگفته اند

در اقدام پژوهي مراحل زير به صورت دوره اي . مشاركت كنندگان با يكديگر است

. افته ها و آموخته هاتشخيص مسئله، مداخله عملي، و پااليش ي: تكرار      مي شود

پژوهشگر . در اقدام پژوهي، فرد در دو نقش مشاركت كننده و محقق حضور دارد

ابتدا در حوزه مورد مطالعه اقدام مي كند و سپس در موقعيت يك محقق دست به 
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تحقيق زده و با بررسي عميق و دقيق و دست اول، نتايج اقدامات خود را در 

كره دانش تفسير مي كند و از اين راه شكاف چارچوب تئوري هاي موجود در پي

.بين تئوري و عمل را از بين مي برد

توجه به كيفيت راز ماندگاري
اگر كميت هم مورد توجه قرار مي گيرد براي رسيدن به .    كيفيت اساس بقا است

اي را در واقع توجه به كيفيت است كه مي تواند اولويت طرح و برنامه. كيفيت است

آنهايي كه كميت را اساس كار خود قرار مي دهند باز در تحليل نهايي و . ندتعيين ك

به عنوان . كنندآيد به كيفيت توجه ميشان در ميان ميآنجا كه پاي سود و زيان خود

.  مثال رضايت خاطر و يا آرامش الزمي را كه طلب مي كنند خود امري كيفي است

هاي ته و حال كه هر يك داراي ويژگي   نگارنده در برابر روش هاي پژوهش گذش

خاص خود است و ممكن است به بخشي از جنبه هاي تحقيق توجه شود و بخشي 

ديگر مورد غفلت قرار گيرد پيشنهاد مي كند كه در برخورد با واقعيات جهان مي 

توان از چند منظر به آنها نگريست و درعين حال آن ها را در حين عمل مورد 

در اين نگاه پژوهش يك امر همه جانبه است ). 1386فدايي،     ( مطالعه قرار داد 

در اين نگاه،  همه . كه اگر از همه جهات مورد توجه قرار نگيرد تمام نخواهدبود

 مورد . را از آن جهت كه پديده استپديدهاي چيز در جهان پديده است؛ عده

طالعات زبان شناختي جمعي ديگر درگير م) . مطالعه پديداري(دهندمطالعه قرار مي

و معرفت شناختي مي شوند زيرا در بر خورد با هر پديده از آن جهت كه ناگزير از 

نام گذاري آنها بر اساس طبقه بندي و يا نوع برداشتي كه از آنها مي شود بايد 

 موجود مورد بحث ساختارگاهي .  ناميد)پنداري(مطالعه را معرفت شناسانه و يا 

ي رفتار آن مورد توجه است، گاه، پديده به لحاظ استقرارحل واقع مي شود و يا م

آن بر رسي و ) كميت و كيفيت (مقداركه دارد مورد مطالعه قرار مي گيرد و گاه 

 آن آثار حيات و موجوديت آن و سر انجام، زماني پديده از لحاظ استمرارگاهي 
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ت كه روش با توجه به چنين رويكرد هايي، بديهي اس. پديده مطالعه مي شود

هر دانشمند و يا . مطالعه و برخورد با واقعيات و كشف آنها متفاوت خواهد بود

گروهي از دانشمندان از زاويه ديد خود به مطالعه واقعيات و امور مي پردازد و در 

عين حال هيجكس بدون در نظر گرفتن يافته هاي ديگران نمي تواند اعالم استقالل 

توجه به اين مسئله در ارزيابي .  واقعيات و امور بنمايدكند و ادعاي فهم كامل را از

در ارزيابي دروني بايد همه جنبه هاي الزم و موثر در . دروني هم مورد توجه است

در نظام آموزشي اگر چه دانشجو و استاد دو . پيشبرد اهداف آموزشي مالحظه شود

 مالحظه آنها ركن محوري هستند ولي عوامل فراوان ديگري در كار است كه بدون

.گيردكار آموزش به نحو مطلوب صورت نمي

 به اين معنا لزوما داشتن چارچوب مشخص براي هر طرح    بايد توجه داشت كه 

 البته يك ديدگاه ممكن است چنين باشد كه هر .ست كه اولويت آن محرز استني

رجه از طرحي كه زمينه اجرايي پيدا مي كند حتمأ اولويت داشته است كه به اين د

درمقابل ديدگاه ديگري هم وجود دارد كه مي گويد اجراي هر . وجوب رسيده است

نگارنده در ). 1385فدايي، (بودن طرح استطرح نه لزومأ به معناي اولويت دار 

مقاله اي ويژگي هاي طرح ها و برنامه هاي اولويت دار را به تفصيل باز نموده است 

گي هاي طرح هاي اولويت دار موارد زير وي در آن مقاله ويژ). 1385فدايي،(

:دانسته است

،اولويت  و اولويت گذاري بايد تعريف جامع و مانع داشته باشد

،اولويت بايد در قالب استراتژي و خط مشي كلي باشد-

،.اولويت نياز به اطالعات دقيق داردتعيين -

،. اولويت بايد داراي مزيت اقتصادي باشد-

،ي امكانات فني  و مديريتي براي اجرا باشد اولويت بايد دارا-

.، اولويت بايد تأثيرات مثبت فرهنگي و اجتماعي حد اكثري  داشته  باشد-
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.اولويت بايد در تعامل با طرح هاي ديگر باشد-

 نقد وضع موجود
   روشهاي تحقيق  عمدتا، بر رويكرد فيلسوف و يا دانشمند روش شناس متكي 

، مي توان نگرش ها و شيوه هاي تحليل و )1385دبيري،  (از طريق رويكرد. است

به عبارت ديگر تا رويكرد ها كه بر . باز خواني فرايند هاي تحقيق را باز شناخت

گرفته از پيش فرض ها است روشن و معلوم  نباشد يافتن روشي براي تحقيق هم 

يش فرضي يعني وقتي معلوم نباشد كه بر اساس چه پ. مبناي درستي نخواهد داشت

حركت معرفت شناسانه انجام مي گيرد طبعا روش انتخابي با ابهام و سر در گمي 

.مواجه مي شود

 ضروري ترين شاخصه در مورد هر  و در عين حال به نظر مي رسد ابتدايي ترين 

به .  مشخص باشد آنطرح اين است كه  چارچوب نظري به همراه نماي كلي

ول بايد داراي اهداف كلي، مقاصد و يا اهداف ر هر طرح در درجه اگعبارت دي

كوچك و يا بزرگ بودن طرح در اين مورد فرق . عملياتي، بازده و فعاليت ها باشد

.)1385فدايي،  (ندارد

چرا مسئله به وجود مي آيد؟
   در اينكه درهر سازمان و يا موسسه اي مشكل پيش مي آيد ترديدي نيست اما 

ند نشان دهد كه بسياري از مشكالت و نارسائي ها معلول كالبد شكافي قضيه مي توا

عدم توجه و دقت الزم در آغاز امر و يا اصرار بر ناديده گرفتن آن در طول كار 

چنانچه مديران و تصميم گيرندگان در آغاز كار اهدافي روشن و ذهني . بوده است

يا اصال مشكل به شفاف نسبت به مسائل داشته باشند و پيش بيني هاي الزم را بكنند 

بنابراين مي توان پذيرفت . وجود نمي آيد و يا به صورت حاد جلوه گر نمي شود

كه پديد آمدن مسئله و نه سوال معلول عواملي است كه مهم ترين آنها به قرار زير 
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):1385فدايي، ( است 

تعريف نادرست 

نبود ضرورت قطعي به هنگام ايجاد،

عدم توجه به اجرا،

ه محيط رقابتي،عدم توجه ب

ناديده گرفتن دوره عمر،

عدم نگاه سيستمي و فرا سيستمي،

بي توجهي به مسائل سياسي،

 حوادث غير مترقبه،

عدم نظارت مستمر و جذب باز خورد،

.غرور و تعصب بي جا و عدم رعايت اخالق سازماني

ارد در     اگر چه نقش مدير در جريان امور بسيار مهم است اما در بسياري از مو

حل مسئله، فقط نظر مدير را مي جويند و عبور از مرحله بحران را مد نظر دارند و 

اما كمتر به دنبال حل مسئله . به اين مي انديشند كه فعال بايد از اين مرحله گذر كرد

در حل مسائل آنچه غير قابل انكار است تاثير رويكرد . به صورت ريشه اي هستند

اگر چه در محيط هاي آموزشي .  هاي مديران استها، عقيده ها و پيش فرض

همانند كارخانجات مسائل مالي كمتر مطرح است ولي با گرايش سود محورانه 

دانشگاه در چند سال اخير بي مورد نيست كه الگو هاي آنان مورد توجه قرار گيرد 

بنابراين گاه، موسسه و سازماني . و نقاط  قوت و ضعف آنان به بحث گذاشته شود

بر اساس سود، و ديگري بر اساس ايجاد اشتغال، و سومي براي حفظ كرامت انساني  

در بسياري از موارد مديران، اطالع رسانان و . و يا انگيزه هاي ديگر عمل مي كنند

تحليلگران سيستم را اجير مي كنند تا مشكل آنان را و نه مشكل سازمان و يا موسسه 

ين افراد براي اظهار نظر و يا رفع مشكل بسيار در اين موارد كار ا. را حل كنند 



� ����� ����� �����       ����� ���	
�� �	� 206

زيرا آنها از يك طرف ممكن است به اشكاالت ريشه اي بر خورد  . دشوار است

كنند كه حتي ذكر آن براي مديران خوش آيند نباشد و چنانچه از ذكر آن پرهيز 

كنند مجددا پس از چندي مشكل دو باره بروز كند و يا از جاي ديگر سر بر آورد و

تصريح به .  به حساب اطالع رسانان و تحليلگران و عدم كفايت آنان گذاشته شود

اين موارد و تذكر پيش فرض ها در بعضي موارد مي تواند هشداري براي مديران 

سياست موسسان مافوق در اين زمينه تعيين كننده است و بين راه . موسسات باشد

اين .  تفاوت فاحشي وجود داردحل اساسي و باري به هر جهت مسئله را حل كردن

ها همه در صورتي است كه حب و بغض هاي شخصي نباشد و همه به فكر حل 

بسياري از موسسات چه .  مسئله باشند در غير اين صورت مسئله حل نخواهد شد

انتفاعي و يا غير انتفاعي بر اساس نياز به وجود مي آيند ولي بسياري ديگر بر اساس 

نبود برنامه . يا حتي اغفال مردم ممكن است شكل گرفته باشدتفنن، سود جويي، و 

. مشخص و تزلزل مديريت كار را بسيار مشكل مي كند

مقايسه ارزيابي دروني با مباحث عرفاني
    از آنجا كه ارزيابي دروني به نوعي به خود و نقد از خود، خواه شخص باشد و 

ت مي تواند با اصول ونگرش هاي يا سازمان، بر مي گردد لذا از بسياري از جها

در عرفان، عارف از خود شروع مي كند و قبل از اينكه از . عارفانه هم ساز باشد

ديگران عيب بگيرد از خود و عيوب خويش پرسش مي كند و با عمل در صدد رفع 

اين جمله حكيمانه كه آنچه را بر خود نمي . عيوب و كسب مدارج كمال است

عارف از خود شروع مي كند و . مدار ناظر به اين مسئله استپسندي بر ديگران روا 

داستان آن عالم ديني را حتما شنيده ايد .لذا اميد تاثير در ديگران امري منطقي است 

كه وقتي مي خواست درباره يك مسئله اي كه خود به نوعي در آن ذينفع بود اظهار 

 برود تا بتواند در قضاوت نظركند اول دستور داد تا مورد نفع او به نوعي از بين

بر اساس آموزه هاي اخالقي و عرفاني براي . صادقانه و بدون ترديد عمل كند
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مشاهده، : تهذيب نفس و رسيدن به كمال منازلي چند است كه از آن جمله است

مشاهده به اين معنا كه فرد عارف بر اساس . محاسبه، مراقبه و معاتبه و يا مواخذه

او براي آنكه ازمسير دور نشود و اهداف خود را فراموش . مشاهدات عمل مي كند

آنگاه نسبت به اعمال خود حساب رسي مي كند و . نكند بايد دائما مراقب باشد

.چنانچه خطائي ديد خود را مواخذه ومعاتبه مي كند

ارزيابي دروني در همه مسائل مهم است ودرمسائل آموزشي مهم تر
دگاري است و محور توسعه در همه جا ودر همه زمان    از آنجا كه آموزش راز مان

. ها به حساب مي آيد لذا ارزيابي براي امور آموزشي بسيار حساس و مهم است

انسان از طريق آموزش رشد مي كندو مي تواند درتوسعه خود و جامعه خود نقش 

. اداره امور آموزشي به صورت كمي و كيفي حائز كمال اهميت است. داشته باشد

زيابي آموزشي اصولي دارد كه عدم توجه به آن خسارات مالي و انساني به بار ار

بودجه آموزش عمومي و تخصصي در هر كشور به قدري سنگين است . مي آورد

كافي است به بودجه اي كه وزارتخانه . كه بخش اعظم بودجه هر كشور را مي بلعد

بودجه هاي . توجه كنيدهاي آموز شي در هر كشور طلب و آن را  هزينه مي كنند 

.تخصصي خود رقم قابل توجهي در اين زمينه است

 چه بايد كرد؟

اكنون كه حركت .    چه بايد كرد و از كجا بايد شروع نمود بسيار مهم است

جديدي شروع شده و ارزيابي كيفي در سطح دانشگاه تهران آن هم با محوريت 

 گروه هاي آموزشي كه اولين و آغاز گشته است و) ارزيابي دروني(شروع از خود 

مهم ترين هسته هاي آموزشي در سطح دانشگاه هستند مستقيما مسئول اجراي آنند 

اما قدرداني به عمل است كه گفته اند .  بايد قدر آن را دانست و از آن استقبال كرد

به عمل كار بر آيد به سخنداني نيست ويا 
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         بزرگي سراسر به گفتار نيست         دو صد گفته چون نيم كردا رنيست  

   به نظر مي رسد براي اينكه بتوان هم ارزيابي را خوب انجام دا د و هم به آينده 

آن اميدوار بود رعايت نكات زير از طرف همه گروه هاي آموزشي الزم و ضروري 

:است

 بررسي وضع موجود-1

زم بايد وضعيت روشن    بررسي وضع موجود به اين معنا است كه با اطالعات ال

به عنوان مثال هر گروه آموزشي توان انساني، ابزاري و تجهيزاتي خود را . شود

درست است كه . مشخص كند و نيز به لحاظ مديريتي بداند كه چه اختياري دارد

درنظام آموزشي فعلي چند سالي است كه مي گويند مهم ترين مرجع تصميم گيري 

.  فاصله بسيار استگروه است ولي از حرف تا عمل

 داشتن برنامه و مشخص كردن هدف و يا باز نگري آن-2

اگر وضعيت به خوبي روشن و توان و .    نكته دوم داشتن طرح و برنامه است

قدرت الزم براي حركت معلوم باشد الزمه حركت صحيح، داشتن طرح وبرنامه 

 ثمر است كه اعضاي گروهي موفق خواهد بود وارزيابي دروني براي آن مثمر. است

آن به صورت فردي و در نهايت جمعشان به عنوان گروهي واحد  طرح و برنامه 

.داشته و براي اجراي آن داراي انگيزه كافي باشند

  ارزيابي ابزار دروني-3

   ارزيابي ابزار دروني به اين معناست كه مديريت گروه از تمام امكانات خود مي 

كتابخانه، آزمايشگاه . ت آموزشي و پژوهشي استفاده كندتواند در مسير بهبود وضعي

.و توان اجرايي الزم از جمله اين ملزومات است

 بررسي ملزومات بروني-4

   گاه گروه ها در عين استقاللي كه دارند و يا بايد داشته باشند و يا بايد آن را 

علت شايد . كنندكسب كنند آن طور كه بايد نمي توانند از ابزار هاي خود استفاده 
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اين باشد كه نظام باالتر گروه كه دانشكده است در فراهم آوردن تسهيالت همكاري 

الزم را ندارد و يا مستلزم رعايت تشريفات خاصي است كه خود به خود رغبت و 

.انگيزه را براي حركت و يا حركت سريع و مطلوب از بين مي برد

) مديريت(ن  ايجاد همگني و هماهنگي بين درون و برو-5

مديران به خوبي مي دانند كه چنانچه . مديريت يك امر فراگير و يكپارچه است

هماهنگي بين آنها در راستاي اهداف مفروض وجود نداشته باشد كار آن چنانكه 

گاه ممكن است مرئوسين از روسا به لحاظ دانش و يا توان . بايد پيش نمي رود

تري مورد رضايت و خوشنودي مقامات باالتر نباشد اجرايي قوي تر باشند اما اين بر

در هر حال توجه به اين موضوع و . و لذا در مسير كار چالش به وجود آورد

.هماهنگ كردن آن به نفع پيشبرد اهداف آموزشي است

  مشاركت ساير اندام هاي دانشگاه با اهداف پژوهش-6

ه ممكن است در مسير طولي    تفاوت اين بند با بند قبلي در اين است كه اگر چ

مديريت بين عوامل اجرايي بحثي نباشد اما وجود سازمان ها ومديريت هاي هم 

عرض با اهداف و وظائفي كه گاه هم پوشاني دارند و گاه متضاد و خنثي كننده 

به عنوان مثال در اهداف كلي دانشگاه . يكديگرند مانع از رسيدن به اهداف مي شود

قرار مي گيرد و برآن تاكيد مي شود اما در مقابل نظام پولي و توجه به كيفيت اصل 

كسب در آمد هم جزو ضروريات دانشگاه مي شود و يا افزايش سنوات دانشجو به 

هيچ وجه پذيرفته نمي شود و دانشجو بايد به هر قيمتي شده درس خود را در 

. يان رساندچهارسال در دوره كارشناسي و دو سال در دوره كارشناسي ارشد به پا

جمع بين كيفي كردن كار و محدود كردن زمان و يا افزايش بي رويه دانشجو و 

اگر جنانچه همه موارد بايد اجرا شود . تحميل آن بر گروه ها با هم همخواني ندارد

بايد تمهيدات الزم واختيارات كافي به مدير داده شود تا بتواند بين موارد متضاد 

.تلفيق به وجود آورد
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 دقت، سرعت و فراگيري در امر اطالع رساني -7

بسيار شنيده مي شود كه .    جهان امروز جهان اطالعات و سرعت ناشي از آن است

بايد نظام آموزشي خود كار شود و يا امور پژوهشي وبه ويژه كتابخانه ها خدمات 

اما در عمل مجريان وكاربران با كمبود بودجه ، كمبود . ديجيتالي عرضه كنند

قطعات و از همه مهمتر كمبود و يا نبود آموزش الزم براي ايجاد فرهنگ استفاده از 

وقتي محقق و يا دانشجو نياز يه خدمات دارد گاه اين . شوندهاي ديجيتالي مينظام

از نظر اجرايي هم گاه مشكالت آن چنان . خدمات به هر دليلي از وي دريغ مي شود

فرض كنيد دانشجويي . ه كار بي رغبت مي كنداست كه دانشجو واستاد را به ادام

خواهد ثبت نام كند و يا كتاب امانتي خود را تمديد نمايد اما از طريق تلفن و يا مي

طبيعي . اينترنت نمي تواند اين كا را انجام دهد و به ناچار بايد خود مراجعه كند

ابطه بسيار مثال ها در اين ر. است كه چقدر وقت او دراين رابطه صرف خواهد شد

گويند سيستم مكانيزه شده ولي در عمل همه چيز و يا مي. آوراست و ادامه آن مالل

آموزش الزم هم از طرف مراكز مرتبط براي اينكه فرهنگ . لنگ چيز ديگر است

.استفاده از شبكه هاي الكترونيكي جاي خود را بيابد داده نمي شود

 فايده   -   توجه به هزينه-8

اگر قرار . ه هزينه و فايده در همه طرح ها و برنامه ها امري ضروري است   توجه ب

باشد هر واحدي بدون توجه به نياز ساير واحد ها به اجراي برنامه اي بپردازد و از 

حاصل كار با توجه به هزينه اي كه بر دوش مي كشد و يا بر دوش ديگري مي 

. زمان حركت نموده استگذارد بي خبر باشد در واقع د رجهت عكس اهداف سا

.اين امر در سازمان هاي دولتي كه اكثر هزينه هاي آن ناپيدا است بسيار اهميت دارد

   نظارت مستمر و ارزيابي اثر بخشي-9

   بحث نظارت و ارزيابي اثر بخشي كه اساس اين تحقيق به آن مرتبط است ضامن 

امري مثبت و حساب شده به عبارت روشن تر اگر ارزيابي دروني . درستي كار است

است و مديريت كالن دانشگاه با درايت و تدبير آن را پذيرفته است و نتايج بدست 
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آمده هم در ارزيابي ها كامال مثبت بوده است پس تداوم آن در فاصله زمان هاي 

زيرا همانطور كه گفته شد تا مراقبه در كار نباشد . مشخص امري ضروري است

.مواره وجود خواهد داشتامكان پس رفت و سقوط ه

 تشويق و تنبيه بجا وبدون غرض از جانب مسئوالن-10

   و آخرين مورد درارزيابي ها بايد متوجه تشويق و تذكر شود تا همه بدانند كه 

مسئوالن برتر بدون درنگ منتظر پيشرفت و توسعه اند و در اين سير لحظه اي به 

.خود ترديد راه نمي دهند

جمع بندي
. زيابي دروني نوعي نگرش كيفي است اگر چه كميت هم در آن مطرح است   ار

دراين نوع نگاه با آنكه در فرهنگ ما بي سابقه نيست و از نظر اخالقي و عرفاني 

چيزي است كه به آن تاكيد فراوان شده است اما شايد در سايه نگاه يكسو نگرانه 

د بي چون چراي عده اي در و تقلي(غرب به  برون و اصالت دادن به پوزيتيويسم 

. ، مورد غفلت و فراموشي قرار گرفته است)داخل كشور از آنچه در غرب مي گذرد

اينك كه با تجديد  نظر در روشهاي پژوهشي گذشته نگاه ها تغيير كرده است و اين 

نگاه دروني به امر آموزش هم تسري پيدا كرده است فرصت مناسبي پيش آمده 

ارزيابي دروني همانند نگاه .  و قواعد از آن بهره برده شوداست تا با رعايت اصول

انسان به خود است كه درآن هيچكس نمي تواند خود را گول بزند و يا به خود 

هر كس به نفس خويش بيش از هر كس ديگر آگاه است هر چند عذر . دروغ بگويد

 ركن در ارزيابي دروني بايد گرو ه هاي آموزشي كه مهم ترين. هايي بتراشد

آموزش و پژوهش دانشگاه هستند با كمال صداقت و بي نظري در خود نظر كنند و 

كمي ها  وكاستي ها را بنگرند و نقاط قوت را دريابند و با مديريتي صحيح تهديد 

در چنين شرايطي است كه مي توان اميدوار شد كه نظام . ها را بدل به فرصت كنند

يل به كيفيت شود و در دوره زماني آموزشي تكاني به خورد و كميت ها تبد
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بديهي است كه اگر چنين آثاري مشاهده نشد يا برنامه . مشخص آثار آن ديده شود

ارزيابي دروني مفهومي ندارد كه قطعا جنين نيست و يا ما در ارزيابي دروني 

مقدمات و شرايط الزم را نديده ايم و صرفا مانند بسياري از برنامه هاي ديگر به 

.رداخته ايمنمايش پ
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.نشر ني: تهران. جالل الدين رفيع فر و ناصر فكوهي

. اولويت گذاري كاري آسان و يا مشكل). 1385(فدايي عراقي، غالمرضا) 4

 تحقيق در علوم، فنون و مجموعه مقاالت اولين  همايش بين المللي روش

.دانشگاه امام حسين: تهران. خرداد9-10مهندسي

: در. "اقدام پژوهي در حوزه سيستم هاي اطالعاتي"). 1385(محمودي،جعفر) 5

مجموعه مقاالت اولين  همايش بين المللي روش تحقيق در علوم، فنون و 

.دانشگاه امام حسين: تهران. خرداد9-10مهندسي

نگاهي به روش شناسي و تحقيقات ").1385(، نيكجو،محمد اميرموحدي، مسعود) 6

مجموعه مقاالت اولين  همايش بين المللي :  در. "پيرامون سيستم هاي اطالعاتي

.دانشگاه امام حسين: تهران. خرداد9-10روش تحقيق در علوم، فنون و مهندسي
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اطالع . شاخص هاي ارزيابي كتابخانه هاي ديجيتالي). 1383(نوروزي، يعقوب

).3 (1. شناسي
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Development. Ottawa: International Development Center.

9) Pederson، Ann. (1981). Keeping Archives. Sydney: Australian Society of 
Archives.
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Engineering & Technology. Proceedings…. Tehran. Iran: University of 
Imam Hosein.
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:  كاربردي از طريق ارزيابي دروني-بهبود كيفيت آموزش علمي
مورد مجتمع آموزش عالي هاشمي نژاد

1جوادايزي، حسين روحاني، مصطفي فكور

چكيده

طراحي الگوي ارزيابي دروني توسـط اعضـاء        نهادينه كردن ارزيابي دروني و      

هيات علمي و مديران رده هاي مختلف مجتمع آموزش عالي شـهيد هاشـمي نـژاد                

عوامل مورد ارزيابي همـراه بـا مـالك هـا و         . هدف اين تحقيق را تشكيل مي دهد        

.  نشانگر ها توسط تيم تحقيق تدوين و به تصويب كميته ارزيابي دروني رسيده است             

 اعضـا  -2 مـديريت ـ سـازماندهي    -1مورد ارزيابي شامل هشت عامل عامل هاي 

 اهداف برنامـه هـاي      -5 يادگيري – فرآيند  ياددهي     -4دانشجويان-3هيات علمي   

  منـابع  اطـالع رسـاني ـ     -8دانش آموختگـان  -7 تجهيزات و امكانات-6درسي

بـه  . ديـد  براي هر عامل چندين مـالك و نشـانگر تعريـف گر           . مي باشد   كتابخانه    

د هاشمي نژاداعضاء هيات علمي مجتمع آموزش عالي شهي.1
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 نشانگر تعريف  و الگوي ارزيابي درونـي مجتمـع           167 مالك و    69طوركلي حدود   

از . تـدوين گرديـد  ) فرم ها و پرسشـنامه هـا   ( همراه با ابزار جمع آوري   داده ها          

شموليت كامل همه فعاليت هاي مجتمع      ) ويژگي هاي مهم اين طرح مي توان  الف          

ابي فعاليتها كه تا سطح مسـئول قسـمت         تعيين سطح مديريت در ارزي    ) آموزشي ب 

تعيين گرديد  كه بالطبع از مشاركت كليـه نيروهـاي مجتمـع در تـدوين مالكهـا و                   

توجـه بـه    ) تعيين افق سه ساله در تعريف مطلوبهـا  ود         ) نشانگر ها استفاده شد ،ج    

.  كاربردي بخش كشاورزي  را برشمرد –موارد اختصاصي دوره هاي علمي 

. ارزيابي دروني، علمي كاربردي ، مالك، نشانگر: واژه هاي كليدي 
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مقدمه 

براي تحقق آرمانها و اهداف نظام نوين آموزش علمي كـاربردي كشـاورزي در              

كشور بايد از برنامه ريزي استفاده كرد تا ضمانت الزم براي رسيدن به آنهـا وجـود          

 ارزيـابي اجـزاء نظـام       اين ضمانت مي تواند از طريق كاربرد نتـايج          . داشته باشد   

. آموزشي و عوامل موثر بر آن  در تدوين و اجراي برنامه ها و طرح ها حاصل شود 

عالوه بر آن به كمك ارزيابي مي توان به كمبود ها و نارسايي ها در مراحل مختلف                 

از طرف ديگر   . اين آموزش ها پي برد و براي بهبود آنها اقدام الزم را مشخص كرد               

لمي كاربردي به خاطر ماهيت كاربردي بودن شان  توام با كار عملـي       ، دوره هاي ع   

زيادي مي باشند كه هزينه اين نوع دوره ها را از سـاير             ) آزمايشگاهي ، كارگاهي    (

مي برد و  باالرفتن كيفيت در اينجـا  اثـر بيشـتري              دوره هاي آموزش عالي باالتر      

.خواهد داشت

ت در آموزش عالي وجود دارد كـه از ميـان               الگوهاي زيادي جهت ارزيابي كيفي    

اين الگو  . آنها  الگوي اعتبار سنجي كاربرد وسيع تري در آموزش عالي داشته است              

قضـاوت  ( و ارزيـابي بيرونـي        ) خـود ارزيـابي     ( شامل دو بخش ارزيابي دروني      

يك ويژگي مهم الگوي اعتبار سنجي اين است كـه ايـن الگـو              . مي باشد ) همگاني  

با اجراي اين الگو و     . زيابي نظام هاي دانشگاهي در سطح ملي مناسب است          براي ار 

رتبه بندي مراكز دانشگاهي جايگاه واقعي هر يك از اين مراكز به درستي مشـخص               

بدين ترتيب اهداف متعددي براي استفاده از اين الگو بروز مي نمايد كـه              . مي شود   

: از عبارتند  ) 1992آدلمن ، ( مهمترين اين اهداف 

كمـك  ) 2.تاييد اينكه يك موسسه به سطح استاندارد و قابل قبولي رسيده اسـت            ) 1

افزايش سطح )  3كردن به دانشجويان در امر شناسايي موسسات معتبر و قابل قبول            

) 4استاندارد در ميان موسسـات آموزشـي و برنامـه ريـزي و ارزشـيابي موسسـه                    

 در امر برنامـه ريـزي و ارزشـيابي          مشاركت جامع اعضاي هيات علمي و كاركنان        

. موسسه
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   ارزيابي دروني مرحله آغازين كاربرد الگوي اعتبار سنجي تلقـي مـي شـود  بـا                 

طراحي و اجراي  اين مرحله بستر الزم براي اجراي الگوي اعتبار سنجي مهيـا مـي                 

بي در اين مرحله نظام دانشگاهي به منظور خود در آيينه ديدن اقدام به ارزيـا              . شود  

در يك نظام دانشگاهي ، خود اعضا سوال هاي ارزيابي را تدوين           . دروني مي نمايد    

كرده و روشهاي گرد آوري داده ها را نيز تعيين مي كنند و پس از تحليل آنهـا بـه                     

گيرنـد قضاوت در باره خود مي پردازند و از نتايج آنها جهت بهبود امور كمك مي              

هيـات  (  دوم اجـراي الگـوي اعتبـار بخشـي        در مرحله  ). 1997 وهمكار ،    1ورتن(

از خارج از نظام مورد ارزيابي به بازديد نظام مي پردازند و ضمن بررسي              ) همگنان

.گزارش ارزيابي دروني گزارش رسمي ارزيابي نظام دانشگاهي را تدوين مي كنند

خر    سابقه الگوي اعتبار بخشي به عنوان فرآيند كنترل در نظام آموزش عالي به اوا              

قديمي ترين اسناد و مدارك در خصوص اعتبـار         .  قرن نوزدهم ميالدي برمي گردد      

بخشي به شكل جديد و سازمان يافته مربوط به اياالت متحده آمريكا و كانـادا مـي                 

هدف اصلي اعتبار بخشي دانشگاهي در ايـاالت متحـده          ). 1377پازارگادي  ( باشد  

 اياالت مختلـف آمريكـا و كانـادا در          اطمينان از حداقل كيفيت آموزشي بوده و در       

. زمان هاي متفاوت به اين امر توجه گرديده و بتدريج توسعه و گسترش يافته است                

در آمريكا اعتبار بخشي از طريق سيستم سنتي كه شامل مطالعه فردي در دانشگاهها              

باشد اغاز گرديده و سپس با تغيير شكل از خود ارزيابي داوطلبانـه بـه بررسـي                 مي

.(Ernst,1994) لكرد خارجي موسسه توسعه يافته است عم

. در نظام آموزش عالي آمريكا ، اعتبار بخشي داراي يك ساز و كار غير دولتي اسـت                

اين ساز و كار كه به طور ادواري در باره كيفيت دانشگاهها قضاوت مي كنـد، اسـاس                  

.Wolf) , (1993بهبود نظام هاي دانشگاهي را  فراهم آورده است

از الگوي اعتبار سنجي ، علي الخصوص بخش ارزيـابي درونـي آن در دانشـگاه                

1 )1988( باوئر از جمله مي توان به. هاي  اروپا  به طور گسترده استفاده شده است
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تجربـه هـاي    .  مربوط به هلند اشاره كرد    1 )1993(    فايراشتاين     مربوط به سوئد و   

 به ارزيابي دروني كرده اند نشان مي دهد كـه           اخير در كشور هاي مختلف كه اقدام      

كاربرد ارزيابي دروني  تاثير قابل تـوجهي در بهبـود امـور آمـوزش عـالي داشـته                 

زيرا در اين نوع ارزيابي خود نظام هاي آموزش عالي شناخت كافي در مـورد           .است

فعاليت هايشان به دست  مي آورند و سپس از اين شناخت در جهـت بهبـود امـور              

. ي و رفع كمبود هاي خود استفاده مي كنند آموزش

   است  و خود ارزيابي  به عنوان وسـيله         1  ارزيابي دروني در حقيقت خود ارزيابي     

در   ) .1995 ،   1كلـز ( اي براي بهبود كيفيت  در آموزش عالي  شـناخته  مـي شـود               

، انتخـاب   ارزيابي دروني  مديران  و  افراد  ذينفع ، ارزشيابي را در تنظيم سواالت                 

روشها ، طراحي  تحقيق  و جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها ، تعيين معيار هاي           

موفقيت برنامه و استفاده از نتايج ارزشيابي براي برنامه ريزي آينده ، در دست خود               

عالوه بر مورد فوق ، ارزيابي مـداوم و مسـتمر  در     ). 1990بوال ،  ( خواهند داشت   

نظـارت بـر چگـونگي    ) الف: نظر زير اهميت خواهد داشت  مجتمع آموزش از دو  

تعيين بازده كار و تهيه گزارشات حاصل       ) انجام فعاليتها و انجام اصالحات الزم ب      

.از اجراي فعاليتها 

خوشبختانه در دهه گذشته فعاليت هاي زيادي در زمينه ارزيابي دروني در كشور 

الگويي براي ارزيابي دروني "واندر تحقيقي تحت عن) 1377(حجازي. شده است 

سازماندهي و تشكيالت ) 1 به بررسي پنج عامل″در نظام آموزش عالي كشاورزي

فرآيند تدريس ) 5دانش آموختگان ) 4اعضاء هيات علمي ) 3دانشجويان) 2مديريت 

در مقاله اي تحت ) 1374(بازرگان . در ارزيابي دروني پرداخته است يادگيري 

دروني  دانشگاهها و كاربرد آن در بهبود مستمر كيفيت  آموزش  ارزيابي ″عنوان

 ضمن ارائه تعريف ارزيابي دروني و تشريح آن ، اين نوع ارزيابي را از جمله "عالي

ابزارهاي مديريت معرفي مي كند كه مي تواند تحقق اهداف دانشگاه را ميسر ساخته 

همچنين مي توان به بازرگان .و در راستاي بهبود مستمر نظام دانشگاهي بكار رود 
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، فتح آبادي  ) 1374( ، بقايي )1377(شيخ االسالمي ) 1372و 73 و74  و78و 79(

.  اشاره كرد  )1376 ( ميرزا محمدي،   ) 1338(

   اين تحقيق درصدد طراحي الگوي مناسب براي ارزيابي دروني كيفيت آموزش در    

 مي باشد و اجراي آن به  يك         مجتمع آموزش عالي علمي كاربردي خراسان رضوي      

مجتمع آموزش عالي جهـاد كشـاورزي  بـالغ بـر            . كار جداگانه واگذار شده است      

همين مرحله هم كـه بـا مشـاركت اعضـا          .  كارمند  دارد     150  نفردانشجو و     1300

برگزار مي شود اين نتيجه مثبت را در بر خواهد داشت كه افراد به نقايص كار خود                 

.  رفع آنها گام بر مي دارند پي برده و در جهت 

روش تحقيق 

روش تحقيق يا ارزيابي مورد نظر در اينجا مبتني بر الگوي ارزشيابي اعتبار بخشي      

در ارزيابي  . اما تكيه كار بر قسمت اول اين الگو يعني ارزيابي دروني است            .  است  

  و در آن دروني  همانند همه الگوهاي ارزشيابي هدف اصلي  تصميم گيـري اسـت   

تحقيـق و   .  بيشتر از روشهاي  توصيفي و از نوع تحقيق و توسعه استفاده مي گردد               

تو سعه  فرآيندي است كه به منظور توسـعه و اعتبـار سـنجي بـه فـر آورده هـاي                    

 رابطه نزديكي بين تحقيق و توسعه و چرخه حيات .ودشآموزشي  به كار گرفته  مي       

ق و توسعه به حيات بيشتر يك سيسـتم كمـك    در حقيقت تحقي  . سيستم وجود دارد    

.كرده و از اضمحالل آن جلوگيري مي كند 

:     مراحل زير در طراحي الگوي ارزيابي دروني انحام شده است  

در اين مرحله مولفه هاي اصلي الگوي :   شناسايي مولفه هاي اصلي الگو -1

تغير هاي مربوط تعريف ارزيابي دروني مجتمع  توسط پژوهشگر و همكاران تهيه و م

استخراج اين مولفه ها از طريق بررسي برنامه ها و اهداف  مجتمع . مي شود 

.آموزشي خواهد بود 
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در اين مرحله  ، متغيرهاي بدست آمده در مرحله قبل با استناد به :  مستند سازي -2

عبارت به . ادبيات حوزه ارزيابي دروني  در قالب  اين مفاهيم پياده سازي مي شود 

مجتمع آموزش(نظام آموزش علمي كاربردي ديگر  عوامل و اجزاي تشكيل دهنده 

 و براي هر عامل مالكها و  بيان شده) رضويجهاد كشاورزي خراسانعالي 

 اعضا هيات علمي، عواملدر اين تحقيق . شود تدوين ميمطلوب وضع نشانگرهاي 

هاي درسي، تجهيزات و امكانات، آموختگان، اهداف و برنامهدانشجويان،دانش

 كتابخانه– سازماندهي، منابع اطالع رساني -يادگيري، مديريت –فرآيند ياددهي 

نظر قرار خواهد گرفت  مد

در در اين مرحله عوامل، مالكها و نشانگر هاي حاصل در بخش قبل : هماهنگي-3

تصويب كميته كميته ارزيابي دروني مجتمع مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به 

اين نتايج را وجود نيروهاي موثر مجتمع در جلسات كميته ارزيابي دروني. رسد مي

مطلوب ، در تدوين مالك ها و نشانگر هاي وضع. هماهنگ مي سازد با بخش اجرا

در عامل مديريت و به عنوان مثال.تكيه كار برروي كميته ارزيابي دروني قرار دارد 

ژگي هاي فردي مديران در سطوح مختلف مي باشد كه سازماندهي يك مالك وي

: در اينجا دو كار صورت مي گيرد. براي آن بايد نشانگر ساخته شود 

در مالك مدير ساختن نشانگر وضع مطلوب مثالً) 2توصيف وضع مطلوب ) 1

: گروه، اقدامات زير انجام مي شود

 و داراي سـابقه     مدير گـروه بايـد داراي مـدرك دكتـري           :  ويژگي وضع مطلوب    

.آموزشي  حداقل سه سال باشد 

آخرين مدرك تحصيلي و سابقه آموزشي مدير گروه  : نشانگر وضع مطلوب 

: مباني تدوين نشانگر  عبارتند از 

)ياران آموزشي ( نظر اساتيد ) الف 

آيين نامه هاي مصوب ) ب

شرايط و امكانات مراكز آموزشي) ج
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.ي اهداف  برنامه هاي آموزش) د

 ارائه الگوي ارزيابي دروني  در قالب گزارش نهايي طرح همراه با فرمهاي جمع -4

.آوري اطالعات  

  نتايج   
   منظور از طراحي الگوي ارزيابي دروني مجتمع آموزشي ، تعيـين عوامـل مهـم و      

موثر  در كيفيت آموزشي  و تعيين مالك ها و نشانگرهاي حالـت مطلـوب ، نسـبتا                   

امطلوب مي باشد كه به اين نشانگرها به طور خالصه معيار قضاوت  مي         مطلوب و ن  

 اعضـا هيـات   -2 مـديريت ـ سـازماندهي    -1: عوامل مورد ارزيابي شامل. گوييم 

 اهداف برنامه هاي درسـي     -5 يادگيري   – فرآيند ياددهي    -4دانشجويان-3علمي  

مي رساني ـ كتابخانه    منابع  اطالع -8دانش آموختگان-7 تجهيزات و امكانات-6

اين عوامل و همچنين مالك ها ي هـر عامـل و نشـانگر هـا و معيـار هـاي                 . باشد  

قضاوت در پاسخ به سوالهاي تحقيق  توسط محقـق  تعيـين  و دركميتـه ارزيـابي                   

مفروضات  الگوي ارزيابي دروني براي مجتمع آموزش        . دروني تصويب شده است     

 مانند انعطاف  پـذيري، اصـالح پـذيري،    عالي جهاد كشاورزي شامل  خصوصياتي   

پويا بودن سيستم و وجود اعضائ هيات علمي، كارشناسـان، دانشـجويان و دانـش               

) 1عالوه بر ويژگي هاي عام اين الگو يعنـي        . آموختگان  و تداوم پذيري مي باشند        

ارائـه  ) 5اسـتمرار   ) 4) از جزء به كل رسيدن      ( استقراء  ) 3واقع بيني   )2خودسنجي

هـاي اختصاصـي زيـر      هماهنگي و وحدت رويه اين مـدل از ويژگـي         )6رها  راهكا

: برخوردار است 

تعيين سطح مـديريت در     ) شموليت كامل همه فعاليت هاي مجتمع آموزشيب      ) الف  

ارزيابي فعاليتها كه تا سطح مسئول قسمت تعيين گرديد كه بالطبع مشـاركت كليـه               

ساله در تعريف مطلوبها  تعيين افق سه ) اعضا را در بر خواهد داشت ج
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.  كاربردي بخش كشاورزي–توجه به موارد اختصاصي دوره هاي علمي )  د

.   براي هر يك از عوامل هشتگانه مذكور ، مالكها و نشانگر هايي تعريف شده انـد       

با توجه به كثرت تعداد مالكها و نشانگر ها در اينجا فقط به عنـاوين كلـي مالكهـا                   

عناوين كلي  مالكهـا و تعـداد نشـانگر هـاي            . اشاره مي شود    براي عوامل مختلف    

  مـي    1طراحي شده براي عامل مديريت و سازماندهي در اين الگو به شرح جدول              

.باشد 

مالك ها و تعداد نشانگر هاي عامل مديريت و سازماندهي : 1جدول 

  امـور    مالحظه مي كنيم  كه همه فعاليت ها و رويه ها ي اجرايي مجتمع  كه شامل                

اداري ، خدمات دانشجويي ، خدمات آموزشي ، طرح و برنامه ، روابـط عمـومي ،                 

امور مالي ، تربيت بدني و فرهنگي و هنري مي باشد در اين مدل مورد توجـه قـرار         

. گرفته است 
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مالك ها و تعداد نشانگر هاي طراحي شده براي عامل هيات علمي  : 2جدول 

3همچنين جدول  . در اينجا تنوع مالك وجود ندارد        مشاهده مي كنيم كه 

عناوين كلي مالكها و تعداد نشانگر هاي طراحي شده براي عامل دانشجويان را 

.نشان مي دهد  كه وضعيت مشابهي با عامل قبل دارد 
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مالك ها و تعداد نشانگر هاي عامل دانشجويان  : 3جدول 

 طراحي شده براي عامل فرآيند تدريس مالك ها و تعداد نشانگر هاي : 4جدول 
و يادگيري
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عناوين كلي  مالكها و تعداد نشانگر هاي طراحي شـده بـراي عامـل                 : 6   جدول  
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.آموختگان را نشان مي دهد
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تعداد نشانگر هاي طراحي شده براي عامل  اطالع رساني و مالك ها و:  8جدول  
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كتابخانه

.   مالحظه نمود  1خالصه  مدل طراحي شده  براي مجتمع را مي توان در  شكل 

شماي كلي الگوي ارزيابي دروني مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي  : 1شكل 

خراسان رضوي
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پيشنهادات   
 شده  براي مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي خراسان رضوي تا   مدل طراحي-1

حدود زيادي به ويژگي ها و شرايط اين مجتمع بستگي دارد، اما با اندك تغييراتي 

مي توان آن را در ساير مجتمع هاي آموزشي وزارت جهاد كشاورزي نيز  اجرا نمود 

اكز آموزشي سپس  موسسه آموزش علمي كاربردي  به عنوان  عامل بيروني مر. 

. خود را  ارزيابي و رتبه بندي نمايد 

 اين طرح با اين پيش فرض اجرا گرديد كه  همه قسمت ها و فعاليتهاي يك -2

مجتمع آموزشي مورد ارزيابي قرار گيرد و سعي بر اين بود كه از نظر سطح و عمق 

ارزيابي ، در همه قسمت ها به طور يكسان عمل شود و در هر قسمت تا سطح 

ولي در عمل حساسيت و مشاركت فعال تر . ظايف مسئول قسمت  پيش رود و

برخي از بخش ها مثل بخش اطالع رساني و دفاع در جلسات كميته ارزيابي دروني 

باعث شد كه تا حدي بعضي قسمت ها با جزئيات بيشتري مورد ارزيابي قرار گيرند 

طح و عمق ارزيابي  تعريف بنابر اين الزم است كه استاندارد هايي براي تعيين س. 

.گردد كه اين موضوع به كار جداگانه اي موكول گرديد 

  نكته ديگري كه در جريان عمل رخ داد اين بود كه اگر چه همه قسمت هاي -3

مجتمع در ارزيابي دخالت داده شد و مورد طراحي اوليه قرار گرفت  ولي  در انتها 

اري برخي بخش ها مثل نقليه ، دبير به داليل سازماني مثل خصوصي سازي و واگذ

اين . خانه ، تايپ و تكثير  و امور خدماتي  از گردونه ارزيابي دروني حذف گرديد 

نكته به ويژه با توجه به روند واگذاري يك سري فعاليت ها به بخش هاي خصوصي 

.در مجتمع هاي آموزشي از اهميت زيادي برخوردار است

ي ارزيابي دروني مجتمع هاي آموزشي ، اگرچه مي    از نظر شيوه اجراي الگو-4

توان اين كار را به روال معمول اين گونه طرحها در يك بازه يك ساله و يا بيشتر 

اجرا نمود اما چنانچه فرمها و نتايج طراحي ها در قالب فرمهايي در بخش هاي 

ا ثبت مختلف اين مجتمع ها قرار گرفته و آنها در جريان فعاليت خود اطالعات ر
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نمايند مثال در زمان ثبت نام از دانشجويان ، اطالعات تكميلي در فرم ثبت نام درج 

اين . شود و يا مسئولين قسمت ها نسبت به تكميل فرمها در قسمت خود اقدام كنند 

كار عالوه بر تسهيل در اجراي طرح ، باعث مي شود كه ارزيابي دروني به صورت 

. ات به هنگاهي را در اين مجتمع ها به جا بگذارد يك كار مستمر در آمده و تغيير

بدين ترتيب استفاده از فرمهاي اين تحقيق در مقاطع مختلف مي تواند اطالعات 

. مراكز و مجتمع هاي آموزشي را بروز كرده  و روند پيشرفت  كارها را روشن نمايد

نابع م
ترجمه نادر قلي . اعتبار دهي در آموزش عالي  ) . 1992. (   آدلمن ، سي-1

9قورچيان  ، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي  در آموزش عالي ، سال سوم  شماره 

  . 1374  ، 159-175. ص

سيستم نشانگر هاي آموزشي و كاربرد آن در تحليل )  1372( بازرگان ، عباس -2

ارات   انتش،كار آيي دانشگاهي ، نشريه علوم تربيتي ، فصلنامه دانشكده علوم تربيتي

.دانشگاه تهران 

رهيافتي براي ايجاد تحول : آموزش با كيفيت جامع )  1373(  بازرگان ، عباس -3

دانشگاهي و دانشگاهي ، پژوهشي در مسائل تعليم و تربيت -در نظام هاي پيش 

 .3دوره جديد  شماره 

ارزيابي دروني  دانشگاهي و كاريرد آن در بهبود)  1374(  بازرگان ، عباس -4

،مستمر كيفيت آموزش عالي ، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي 

 . 4 و 3شماره هاي 

كاربرد ارزيابي آموزشي در بهبود كيفيت آموزش ،)ب 1375( بازرگان ، عباس -5

عالي با تاكيد بر آموزش پزشكي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، 
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.گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي دبرخانه نظارت ، ارزشيابي و 

مقدمه اي بر ارزيابي آموزشي و الگوهاي آن ، )  الف 1375( بازرگان ، عباس -6

.همدان دانشگاه بوعلي سينا

ارزيابي دروني، رويكردي از استفاده از داده ها جهت ) 1378( بازرگان ، عباس -7

.اقدام به منظور بهبود كيفيت آموزش عالي 

سازه هاي موثر در نظام آموزش عالي ) 1379(عباس و ديگران   بازرگان ، -8

كشاورزي  ،مطالعه موردي گروه ترويج و آموزش كشاورزي  تهران  مجله علوم 

 .851-862 صفحه 4 شماره 1331كشاورزي ايران 

بررسي و طراحي الگوي ارزيابي مناسب براي اعتبار  ) . 1374(  بقايي ، شيوا -9

. وزارت آموزش و پرورش  .  نظام جديد  آموزش متوسطه   بخشي  دبيرستانهاي

ارزشيابي طرح ها و برنامه هاي آموزشي براي توسعه )  1990. (اچ.  بوال ، اس-10

  ، انتشارات موسسه بين المللي آموزش بزرگساالن ، 1375ترجمه خدايار ابيلي ، . 

. تهران 

د در خصوص ارزيابي پيشرفت هاي جدي) 1377(  پازارگادي ، مهرنوش -11

.1377 تابستان 18كيفيت در آموزش عالي ، مجله رهيافت شماره 

الگويي براي ارزيابي دروني در نظام آموزش عالي ) . 1377( حجازي ، يوسف -12

كشاورزي ، گزارش ارزيابي دروني  گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشكده 

. كشاورزي دانشگاه تهران 

برنامه ريزي آموزشي چيست ، ترجمه برهان منش ، )  1356(كومز فليپ ، اچ  -13

.انتشارات دانشگاه تهران 

الگوي مناسب براي ارزيابي دروني به منظور )  1378( فتح آبادي ، جليل -14

بهبود كيفيت آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي ، گزارش تحقيق موجود در 

.تربيتي دانشگاه تهران  ، دانشكده روانشناسي و علوم 
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بررسي  و طراحي الگوي مناسب براي  ) 1376(  ميرزا محمدي ، محمد حسن  -15

ارزيابي دروني كيفيت آموزشي در مراكز آموزشي وزارت نيرو ، پايان نامه  

. كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي  دانشگاه تهران به راهنمايي  عباس بازرگان 

16- Bauer ،M(1988) Evaluation in Sweedish Higher Education : Recent 
trends and outlines of a model  European journal of Education .
17. Ernst، Benjamin( 1994) from accreditation to regulation : The decline of 

Academic Antonomy in higher education ، Acadme(July – Augest 1994 p: 
34) 
18. Wolf،R. A. (1993) the accreditation of  higher education institutions in 

the United States، Higher Education in Europe ،18(3) : 91-99.
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ء هيات علمي نسبت به تاثير ارزيابي دروني در بهبود بررسي نگرش اعضا
:كيفيت  گروه هاي آموزشي

انشگاه هاي شهر تهران موردگروه هاي آموزشي د

2 فاخته اسحاقي-1سيدرسول حسيني

چكيده
   يكي از رويكردهاي سنجش كيفيت، ارزيابي دروني در نظامهاي دانشگاهي است 

كه نه تنها منجر به بهبود كيفيت،بلكه منجر به اشاعه فرهنگ ارزيابي، آشكارسازي 

 واحد آموزشي  هاي آموزشي، كمك در جهت خودتنظيميرسالت وهدفهاي گروه

سابقه اجراي ارزيابي دروني در دانشگاه هاي ايران از يك دهه گذشته .شودمي

 گروه اموزشي به اجراي الگوي مذكور مبادرت 500است و در حال حاضر بالغ بر 

اينكه تا چه اندازه طرح مذكور در تحقق اهداف خود موفق بوده ،پرسشي .ورزيدند

نجش نظرات اعضاي هيات علمي گرو ههاي است كه در اين پژوهش از طريق س

آموزشي دانشگاه هاي شهر تهران كه الگوي مذكور را اجرا نموده و گزارش ارزيابي 

دانشجوي دكتري مديريت آموزشي دانشگاه تهران. 1
كارشناس ارشد مركز مطالعات سازمان سنجش آموزش كشور . 2
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به منظور تحقق هدف فوق، نظر .را فراهم نموده اند،مورد بررسي قرار گرفته است 

:اعضا هيات علمي  نسبت به هدفهاي فرعي زير مورد مطالعه قرارگرفته است

.تاثير ارزيابي دروني درتوسعه فرهنگ ارزيابي ميزان •

هاي آشكارسازي رسالت وهدفهاي گروهدروني در تدوين وميزان تاثير ارزيابي•

آموزشي

ميزان تاثير ارزيابي دروني در استقالل و  خود تنظيمي گروه هاي آموزشي •

.ميزان تاثير ارزيابي دروني در فرايند بهبود كيفيت گروه هاي آموزشي•

.ئه راهكارهاي مناسب جهت افزايش اثربخشي فرايند ارزيابي درونيارا•

جامعه آماري آن شامل كليه . پيمايشي است–   پژوهش حاضر از نوع توصيفي 

اعضا هيات علمي گروه هاي آموزشي مجري ارزيابي دروني در سطح دانشگاه هاي 

 با ضريب ابزار گردآوري داده ها ،پرسشنامه محقق ساخته.شهر تهران مي باشد

يافته هاي پژوهش نشان داد كه از نظر اعضا هيات .بوده است /. 84پايايي 

داري علمي،ارزيابي دروني درتدوين وآشكارسازي اهداف دانشگاهي تاثير معني

همچنين در حوزه توسعه فرهنگ كيفيت موفق بوده است اما در زمينه .داشته است

مي داشته است و بطور كلي اعضاء هاي آموزشي تاثير ككمك به خود تنظيمي گروه

هيات علمي مورد نظر نقش ارزيابي دروني را در بهبود كيفيت گروه هاي آموزشي 

اما مهمترين موانع در اجراي اثربخش ارزيابي دروني در نظام .مثبت ارزيابي نمودند

دانشگاهي ايران، نبود ساختار سازماني مناسب ارزيابي،عدم تفويض اختيار به گروه 

آموزشي و به تبع آن عدم تعهد و الزام  نسبت به اجراي ارزيابي دروني، فقدان هاي 

مكانيسم هاي ترغيبي و انگيزشي در اجراي طرح مذكور و عدم اجراي ارزيابي 

.بيروني مي باشد

:واژه هاي كليدي

. نظام دانشگاهي- كيفيت-ارزيابي دروني
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مقدمه
 ماموريتهاي خود موفق شود مگر اينكه    هيچ نظام دانشگاهي نمي تواند به ايفاي

با تفكر و برنامه ريزي استراتژيك بتواند تغييرات و تحوالت مورد نظر در ابعاد 

مختلف سيستمي خود را اعمال كند و در اين فرايند تغيير بايد باالترين حد كيفيت 

كيفيت عامل كليدي است كه .(Patterson,2001& miller,2007)را از خود بخواهد

 تواند تضمين كننده حيات و توسعه يك نظام آموزشي در اين عصر رقابتي مي

آن چنانكه در اغلب نظامهاي دانشگاهي مساله ارتقاء كيفيت از اولويتهاي مهم  .باشد

).(Cheng, 2003محسوب مي شود 

   به منظور بهبود و ارتقاءكيفيت در آموزش عالي، الگوهاي متعدد ارزيابي در 

انجمن . يكي از اين الگوها،الگوي اعتبارسنجي است. متداول استكشورهاي مختلف

اعتبارسنجي را به عنوان يك فرايند دانشگاهي ) 1CHEA(اعتبارسنجي آموزش عالي 

و به ) ارزيابي همگنان(گذاري شده بر روي خود ـ ارزيابي يا ارزيابي بيرونيپايه

رده استمنظور بهبود كيفيت دانشگاهي و پاسخگويي عمومي تعريف ك

)CHEA،2003.(،ارزيابي دروني فرايندي است كه در آن اعضاي واحد آموزشي

پردازند و الگوي مذكور خود به قضاوت نسبت به عوامل كيفيت نظام آموزشي مي

اكنون كجا قرار آورد تا واحد آموزشي بسنجد كجا بوده است؟فرصتي فراهم مي

Beard,1997)Bazargan نمود؟در آينده چه جهتي را دنبال خواهدودارد؟

,2000&..(

هـا،  ارزيابي دروني به عنوان رويكردي كه در آن فراينـد تعيـين عوامـل، مـالك               

ها، مقايسه وضـعيت موجـود و       نشانگرها و الزامات قضاوت، تحليل و تفسير داده       

مطلوب و قضاوت دربارة كيفيت واحد مورد ارزيابي، توسط خود اعضاء آن انجام 

ها و عوامل بازدارنده توسعه     ها، فرصت ها، ضعف و منجربه شناسايي قوت   شود  مي

1 . Council for Higher Education Accreditation
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هـاي گـروه مـورد      ريزي توسعه و بهبود كيفيت فعاليت     گردد تا در برنامه   گروه مي 

المللي حاكي از تجربيات بين. اي برخوردار استاستفاده قرار گيرد، از اهميت ويژه

توانـد بـه    سطح گروه آموزشي مـي    آن است كه فرايند ارزيابي دروني به ويژه در          

عنوان يكي از سازوكارهاي مؤثر، در تضمين كيفيت دانشگاهي نقش به سزايي ايفا 

. (Brink,2003& Bazargan,2000)نمايد

سابقه اجراي الگوي ارزيابي دروني در ايران از يك دهه گذشته است،بطوريكه در 

 كشور در راستاي طرحي كه  گروه آموزشي نظام دانشگاهي500حال حاضر بالغ بر 

به اجراي الگوي مذكور مبادرت وزارت علوم،تحقيقات و فن آوري تهيه نموده،

هاي مجري ارزيابي ودر اين راستا گروه). 1385سازمان سنجش و آموزش ،(ورزيدند

به زعم بعضي از اعضا هيات علمي در سيستم هايي روبرو هستند ودروني با چالش

 نظام آموزش عالي ،چنين رويكرد هاي ارزيابي با مقاومت متمركز و بوروكراتيك

ارزيابي لذا مسئله مورد نظر اين است كه تا چه اندازه . وچالشهايي مواجه مي شود

دروني دربهبود كيفيت نظام دانشگاهي ايران موثر است؟به منظور پاسخ به سوال 

فوق نظر اعضا هيات علمي

:قرار گرفتنسبت به هدفهاي فرعي زير مورد بررسي 

.مشخص كردن تاثير ارزيابي دروني درتوسعه فرهنگ ارزيابي•

مشخص كردن تاثير ارزيابي دروني در تدوين وآشكارسازي رسالت وهدفهاي •

گروه هاي آموزشي

مشخص كردن تاثير ارزيابي دروني در استقالل و  خود تنظيمي گروه هاي •

آموزشي 

.بهبود كيفيت گروه هاي آموزشيمشخص كردن تاثير ارزيابي دروني در فرايند •

پيشينه ارزيابي دروني 
ارزيابي دروني به عنوان يك روش ارزيابي عبارت است از فرايند تعيين، تهيه و 
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گيري جهت بهبودي نظام ها و اطالعات به منظور قضاوت و تصميمگردآوري داده

ين الگوي مرحله آغاز) خود ـ ارزيابي(آموزش، اما به طور خاص  ارزيابي دروني 

اعتبارسنجي است كه هدف اصلي آن فراهم آوردن اطالعات مناسب، مرتبط و به 

روز دربارة واحد آموزشي به منظور قضاوت دربارة كيفيت و اصالح نقطه 

.باشدها و بهبود كيفيت آن ميضعف

هاي گذشته كاربرد وسيعي در آموزش عالي پيدا كرده است و اين رويكرد در سال

جراي آن در نظام آموزش عالي و در بهبود مستمر كيفيت در سطح ملي آثار مثبت ا

).1379بازرگان، (المللي  آشكار شده است و بين

براي اين . پذيردمعموالً ارزيابي دروني در سطح يك گروه آموزشي انجام مي

. نمايندمنظور خود اعضاء گروه آموزشي به قضاوت درباره كيفيت اقدام مي

در . ها و نشانگرها بر عهدة اعضاء هيأت علمي است عوامل، مالكمعموالً انتخاب

اين گونه ارزيابي با توجه به اين كه اعضاء هيأت علمي در فرايند قضاوت كردن 

 اي عرضه كنند و براي بهبود آن پيشنهادهاي سازندهدرباره كيفيت همكاري مي

ضمن . هتر درك كردهاي واحد سازماني آموزش عالي را بتوان هدفدارند، ميمي

ها هاي الزم براي تحقق هدفاين كه انگيزه اعضاء هيأت علمي در انجام كوشش

ها و عوامل بازدارنده ها، فرصتها، ضعفعالوه بر آن قوت. يابدنيز افزايش مي

توسعه واحد سازماني آموزش عالي آشكار و پيشنهادهاي مناسبي براي بهبود 

زش عالي به صورت گزارش ارزيابي دروني كيفيت مستمر واحد سازماني آمو

).1383بازرگان، (شود عرضه مي

به عبارت ديگرارزيابي دروني فرايندي اسـت كـه در آن اعضـاء گـروه آموزشـي                 

 قرارمي  دانشگاهي، هدف هاي گروه را تصريح كرده و عملكرد آن را مورد قضاوت            

گروه آموزشي برنامه   دهند،سپس نقش خود را بازنگري كرده و در راه آينده مطلوب            

ــد  ــي دارن ــر م ــه را ب ــزي كــرده و در اجــراي آن گــام هــاي اولي بازرگــان و (ري

). 1386همكاران،
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روش تحقيق
جامعه آماري پژوهش اعضـا     . پيمايشي مي باشد   -وهش حاضر از نوع توصيفي    ژ   پ

به منظور انتخـاب نمونـه از طريـق نمونـه     . هيات علمي دانشگاهاي تهران مي باشد   

 گـروه  10درونـي ، دفي و از ميان گروه هاي آموزشـي مجـري ارزيـابي     گيري تصا 

 نفـر   50جمعا  ..آموزشي انخاب شده است آشكارسازي رسالت وهدفهاي گروه هاي        

ابـزار گـرد    .از اعضا هيات علمي دانشگاهاي تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند           

 سـوال   16 داراي   پرسشنامه مذكور .آوري داده ها ،پرسشنامه محقق ساخته مي باشد       

اعتبـار پرسشـنامه از     . وچهار سوال باز پاسخ بوده اسـت      ) طيف ليكرت (چندگزينه  

قابليـت اعتمـاد   .طريق اعتبار محتوايي بوده ونظر متخصصين مطلـوب بـوده اسـت        

بوده است  /. 84پرسشنامه از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ بر آورد شده و در حدود             

.ش آمار توصيفي استفاده شده استدر تجزيه تحلبل داده ها از رو.

يافته هاي تحقيق 
همانطور كه اشاره شد هدف پژوهش حاضر بررسي نگرش اعضا هيات علمي 

به . نسبت به تاثير ارزيابي دروني در بهبود كيفيت گروه هاي آموزشي بوده است

هدف .منظور تحقق هدف فوق چند هدف فرعي مورد نظر قرار گرفت 

."تاثير ارزيابي دروني در توسعه فرهنگ ارزيابي بوده است مشخص كردن ":اول
بدين منظور سه مولفه،مشاركت پذيري،پاسخگويي و شفاف سازي انتخاب شدند كه 

. مي باشد3,2 و2,8،3,5ميانگين آنها به ترتيب
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  بر اساس يافته هاي جدول فوق بيشترين ميانگين مربوط به مشاركت پذيري مي 

اينكه چرا ارزيابي .ا كمترين ميانگين ها به ترتيب مربوط به پاسخگويي استام.باشد

توان به عدم استقالل دروني در مولفه پاسخگويي تاثير كمتري داشته است، مي

هاي آموزشي و همچنين فقدان ساختار مناسب در جهت تفويض اختيار و گروه

ميانگين مولفه ها ي به طور كلي .متقابال پاسخگو بودن واحد آموزشي مي باشد

نشان از تاثير مثبت ارزيابي ) كه باالتر از حد متوسط مي باشد(فرهنگ ارزيابي

اينكه بسياري از گروه هاي آموزشي .دروني در توسعه فرهنگ ارزيابي داشته است

داوطلبانه اقدام به اجراي ارزيابي دروني نموده ،شاهد ديگري بر تاثير ارزيابي 

. ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي مي باشددروني بر توسعه فرهنگ

هدف دوم تحقيق به بررسي تاثير ارزيابي دروني در آشكار سازي و تدوين 

بي شك هيچ نظام آموزشي فاقد .رسالت و اهداف گروه هاي آموزشي پرداخته است

رسالت و هدف نمي باشد و در اين راستا گروه هاي آموزشي دانشگاه ها هم از اين 

اما اينكه تا چه اندازه هدفهاي گروه هاي آموزشي تصريح و . صل مستثني نيستندا

مشخص شده و تا چه اندازه با رسالت و اهداف دانشگاه و نيازهاي جامعه همخواني 
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دارد؛ وهمچنين اعضا هيات علمي تا چه اندازه به رسالت و هدفهاي گروه آموزشي 

گروه هاي (ام هاي دانشگاهي آگاهي دارند؛ مسئله اي است كه در اغلب نظ

لذا باتوجه به نقش واهميت بي بديل .كمتر مورد توجه قرار مي گيرد) آموزشي

هدفها در هر سيستم آموزشي و همچنين تاثير ارزيابي دروني در اين زمينه،نظر 

اعضا هيات علمي دانشگاه تهران نسبت به تاثير ارزيابي دروني در تدوين وآشكار 

اي گروه آموزشي نيز در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته سازي رسالت وهدفه

.است 

از پاسخ هاي داده شده به سوال مربوطه، ) 4(بر اساس ميانگين بدست آمده

ارزيابي دروني در آشكار سازي و تدوين رسالت واهداف گروه هاي آموزشي 

روه هاي اموزشي بر البته ،اينكه تا چه اندازه هدفهاي گ. بيشترين تاثير را داشته است

اساس اصول تدوين مي شود ؛و اينكه تا چه اندازه هدفها اندازه پذير و قابل تحقق 

بوده و يا اينكه تا چه اندازه هدف ها مبناي ارزيابي عملكرد قرار مي گيرند ، 

.موضوعي است كه بايد جداگانه مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد

 كردن تاثير ارزيابي دروني در كمك به از هدفهاي ديگر پژوهش حاضر،مشخص

هاي آموزشي از نظر اعضا هيات علمي بوده گروهخود تنظيمي و استقالل 

باشد كه در ميان مولفه يافته ها بيانگر تاثيركم ارزيابي دروني در اين زمينه مي.است

به نظر اكثر اعضاء هيات .را بدست آورده است ) 4/2(هاي تحقيق كمترين ميانگين

هاي مي، نظام آموزش عالي كشور نظامي متمركز مي باشد و دراين راستا گروهعل

ها و سازماندهي ها داشته ريزيآموزشي دانشگاه نمي توانند استقالل الزم در برنامه

هاي درسي در ريزيباشند هر چند بعضي از فعاليت ها در سطوح تكميلي و برنامه

 اما در تامين منابع مالي و امكانات و حيطه اختيارات گروه هاي آموزشي مي باشد

اين مسئله حتي .تجهيزات آموزشي و پژوهشي از استقالل الزم برخوردار نمي باشند

بر روند اجراي موثر ارزيابي دروني هم تاثير منفي گذاشته ،انچنان كه اغلب اساتيد 
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ميزان تحقق اهداف ارزيابي دروني از نظر اعضاء هيات علمي):2(جدول 

ن
ميانگي

يكي از موانع بزرگ در اجراي اثربخش الگوي مذكور را سيستم متمركز نظام 

نشگاهي كشور مي دانند و معتقدند يكي از بستر هاي مناسب جهت اجراي دا

اثربخش ارزيابي دروني در نظام دانشگاهي ايران ،حركت به سمت تمركز زدايي و 

تفويض اختيار به زير نظام هاي آموزش عالي كشور مي باشد و اين زمينه اي 

راي طرح هاي مناسب در راستاي فضاي رقابتي و به تبع آن حركت در جهت اج

.مي باشد)از جمله ارزيابي دروني(بهبود مستمر كيفيت 

و به منظور تحقق هدف آخر،مشخص كردن تاثير ارزيابي دروني بر بهبود كيفيت 

گروه هاي آموزشي،سه مولفه كيفيت آموزشي،كيفيت پژوهشي و كيفيت خدمات 

 بدست آورده  را3,2مشاوره اي و تخصصي مد نظر قرار گرفته است كه ميانگين

. است

هدف هاي ارزيابي دروني
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 نتيجه گيري
همانطور كه اشاره شد هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي نگرش اعضا هيات 

هاي آموزشي بوده علمي نسبت به تاثير ارزيابي دروني بر بهبود كيفيت گروه

يافته ها .براي تحقق هدف مذكور،چهار هدف فرعي مورد نظر قرار گرفت.است

ن موضوع هستند كه ارزيابي دروني در بخش توسعه فرهنگ ارزيابي موفق بيانگر اي

) 2003(و چنگ ) 2000(عمل نموده است و نتايج اين پژوهش با تحقيق بازرگان

در سوال تشريحي پرسشنامه، بيشتر اعضا هيات علمي به مقوله اي . مطابقت دارد

عالي كشور اشاره   در حوزه ارزيابي نظام آموزش "مقاومت فرهنگي"تحت عنوان 

نموده اند و تاكيد داشته اند كه اين مورد  از موانع استقرار نظام هاي تضمين كيفيت 

در آموزش عالي مي باشد كه  به منظور كاهش آن به يك تحول فرهنگي در حوزه 

به طور كلي هر چند به علت .ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي احتياج مي باشد

ش عالي در ايران موانع فرهنگي ارزيابي كيفيت،هميشه به مسائل خاص نظام آموز

عنوان سدي در برابر برنامه هاي تحولي به ويژه در حوزه ارزيابي كيفيت وجود دارد 

ولي ارزيابي دروني در كمتر از ده سال توانسته تا حدودي موانع مذكور را از سر 

ي را تا حدودي تقليل راه برداشته  وبه عبارتي آن محافظه كاري در زمينه ارزياب

.دهد

يكي ديگرازاهداف مهم ارزيابي دروني بازنگري،آشكارسازي و تدوين رسالت 

همانطور كه يافته نشان داده اند .واهداف نظام آموزشي مورد ارزيابي مي باشد

به .ارزيابي دروني در نظام دانشگاهي ايران توانسته اين هدف خود را تحقق بخشد 

ابي دروني در آشكارسازي و تدوين هدفهاي گروه هاي آموزشي عبارتي تاثير ارزي

در اين راستا به منظور جهت دهي و كمك در تدوين . بسيار برجسته مي باشد

رسالت و هدفهاي دانشگاهي ابزار اندازه گيري هدفهاي دانشگاهي در نظام آموزش 

). 1382بازرگان وحسيني،(عالي ايران تدوين واعتباريابي شده است
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هاي اما ارزيابي دروني در تحقق اين هدف كه بر استقالل و خود تنظيمي گروه

يافته ها بيانگر عدم موفقيت ارزيابي .آموزشي تاثير گذار است،موفق نبوده است

علت اين مسئله هم مي تواند به خاطر ساختار .دروني در اين زمينه مي باشند 

اي آموزشي جزء زيرنظام دانشكده هگروه.بوروكراتيك نظام آموزش عالي ايران باشد

آيد واين ساختار ودانشگاه و نهايتا وزارت علوم،تحقيقات وفناوري به حساب مي

البته .هاي آموزشي شودتواند مانع خود تنظيمي در گروهمتمركز و بوروكراتيك مي

ها وپيشنهادات ارزيابي دروني در سطوح مختلف نظام دانشگاهي به نتايج گزارش

تواند در درازمدت بسترهاي الزم در راستاي كه ميگردد ارائه ميطور مدون

هاي گروهدانشكده ودانشگاه،(هاي آموزش عاليتفويض اختيار به زير نظام

.را فراهم كند )آموزشي

هاي آموزشي در سه بعد خالصه اينكه ارزيابي دروني در بهبود كيفيت گروهو

ويژه در حوزه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات تخصصي بآموزشي،

در پايان با تحليل .باشدهاي آموزشي اثرگذار ميهاي گروهروند اجرايي فعاليت

شده به سوالهاي تشريحي، پيشنهادات زير به منظور اجراي هاي دادهمحتوايي پاسخ

:اثربخش فرايند ارزيابي دروني ارائه گرديده است

و ساختارمند عالي كشورتعريفآموزشيدر نظامو تضمين كيفيت  نظام ارزيابي-

.شود

هاي آموزشي تدوين  پيشنهادات ارزيابي دروني متناسب با شرايط و امكانات گروه-

.گردد تا ضمانت اجرايي پيدا كند

هاي  ارزيابي دروني به صورت ساختاري مشخص از وظايف و اهداف گروه-

.آموزشي شود

علمي به اجراي تأجهت برانگيختگي اعضا هيتشويقي  مكانيسمهاي ترغيبي و-

.طرح مذكور ايجاد شود

طور هاي آموزشي به ارزيابي دروني به منظور پيگيري وضعيت بهبود كيفيت گروه-
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.مستمر انجام شود

.  ارزيابي بيروني بعد از اجراي ارزيابي دروني،اجرا شود -

برگزار درونيارزيابيآموزشيهايكارگاههمچنينوالمليبينهاي ملي و همايش-

. شود
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