
  مجموعه  مقاالت
  

  

  

  

    

  

  

  
  

  

  

مجموعه مقاالت   

 
 
 

مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران   
 

1389 



 

 

 

 

 

 
   
   

  



  مجموعه مقاالت

  چهارمين همايش ساالنه ارزيابي دروني كيفيت 

  در نظام دانشگاهي

  

 مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران

پرديس هنرهاي زيبا  دانشگاه تهران: محل برگزاري  

1389ششم ارديبهشت ماه : زمان  

  

  

 :با همكاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تهران

1389 

  پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران -

  دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران -

  زمان سنجش آموزش كشورسا -

  دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -

  ريزي آموزش عالي موسسه پژوهش و برنامه -

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  مجموعه مقاالت چهارمين همايش ارزيابي دروني كيفيت در نظام دانشگاهي: نعنوا

  به كوشش مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران

  نسخه 500: شمارگان

  موسسه انتشارات دانشگاه تهران: ناشر

 

  نشاني مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران

  طبقه دوم 256بلوار كشاورز بين خيابان جالليه و قدرس شماره 

  88981904-88981905: تلفن

  88970669: نمابر

 cuqa@ut.ac.ir: نشاني الكترونيكي

   http://cuqa.ut.ac.ir: وبگاه

 



  فهرست مطالب

  صفحه  موضوع
  
  اعضاي كميته علمي و اجرائي* 

  

    پيشگفتار* 
  بيانيه همايش* 
  

  

نگاهي ديگر به ساختار سازماني مناسب براي ارزيابي دروني و برونـي جهـت ارتقـاء كيفيـت آمـوزش عـالي ايـران            * 
  )عباس بازرگان(
  

  

  چالش ها وچشم اندازها : شي ارزيابي كيفيت گروه هاي آموزشي دانشگاهيكارآئي واثربخ* 
  )ابوالقاسم نادري ، حسين عبدالهي(
  

  

  كاربردي از ارزيابي دروني كيفيت دانشگاهي : رويكرد طبقه بندي گروه هاي آموزشي* 
  )مقصود فراست خواه ، عباس بازرگان(
 

  

  بررسي دستاوردها : د تحول دانشگاهيارزيابي دروني در ايجا سخنراني كليدي نقش* 
  )عبدالرحيم نوه ابراهيم(
  

  

مطالعـه مـوردي گـروه آموزشـي الكترونيـك      : (ارزيابي دروني ضرورتي جهت بهبود مستمر كيفيت نظام دانشـگاهي * 
  ) دانشگاه شهيد بهشتي

  )محبوبه عارفي، اكبر خرسندي يامچي(
  

  

  نباتات  اصالح و زراعت گروه :رجند، مطالعه مورديارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاه بي* 
  )، فريد مرادي نژاد پور، مهدي جهاني سهراب محمودي،اسداله زماني(
  

  

  كرمان  شهر دولتي و آزاد دانشگاههاي شناسائي اهداف آموزشي و ارزيابي ميزان دستيابي به آنها در* 
  )حميدرضا مالئي ، سعيده خسروي(
  

  

  دانشگاه تهران :موردن ويژگي هاي سازماني و اجراي ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي دانشگاهي بررسي رابطة ميا*  
  )فاخته اسحاقي ، اعظم احمدي(

  

  كميت و كيفيت در ارزيابي آموزشي؛ نگاهي به ارزيابي دروني * 
  )محمد دادرس(
  

  

  ه هاي ايران تبيين چالش هاي اجراي ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي  دانشگا* 
  )عبدالرضا اميري  محمدحسن ميرزا محمدي، سيد مجيد هاشمي ،(
  

  

  كشور  علمي توسعه و كيفيت هاي آموزشي در راستاي بهبود چالش ها و راهبردهاي ارزيابي گروه* 
  )حمزه امين طهماسبي،  اشكان واحدي، رضا توكلي مقدم(

  



 

 

  

  

  

  صفحه  موضوع
  
دانشـكده  : مطالعـه مـوردي  بر بهبود كيفيت خدمات آموزشي بخش آموزش عـالي   شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر* 

 مديريت دانشگاه يزد
   

  )ميثم شفيعي رودپشتي، سيد حبيب اله ميرغفوري(
  

  

  دانشگاه پيام نور : ارزيابي كيفيت در آموزش از راه دور مطالعه موردي* 
  )فاطمه صادقي مندي، مريم زماني، فرانك مختاريان(
  

  

  كردستان  دانشگاه و اثربخش تدريس از دانشجويان ل يابي تأثير جذبه شخصيتي اساتيد برارزيابيمد* 
  )ناصر شيربيگي، آزاد همتي(
  

  

  نمايه موضوعي مقاله ها* 
  

  

  نمايه اسامي نويسندگان* 
  

  

  فراخوان چهارمين همايش ساالنه ارزيابي دروني كيفيت در نظام دانشگاهي -پيوست يك* 
  

  

  آئين نامه مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران -ست دوپيو* 
  

  

    يادگيري دردانشگاه تهران –آئين نامه شبكه كيفت تدريس  -پيوست سه* 



  
  ):به ترتيب حروف الفبا: (اعضاي كميته علمي همايش      

 

 )استاد دانشكده مديريت دانشگاه عالمه طباطبائي(دكتر سيدمهدي الواني  -1
  و استاد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران (ر عباس بازرگان دكت -2

  )رئيس مركز ارزيابي كيفيت
  )معاونت پژوهشي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران(دكتر احمد به پژوه  -3
  )دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي(دكتر محمدحسن پرداختچي  -4
  )س پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهرانرئي(دكتر محسن حبيبي  -5
  )پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران استاد(دكتر يوسف حجازي  -6
  )فناوري و تحقيقات علوم، وزارت ارزيابي و نظارت ردفت مدير كل( دكتر رضا عامري  -7
  )ليريزي آموزش عا عضو هيأت علمي موسسه پژوهش و برنامه(مقصود فراستخواه دكتر  -8
  )معاون تحقيقات آزمون و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور(دكتر محمد محمدي اقدم -9
  )معاون اداري و مالي دانشگاه تهران(دكتر محمد مقيمي  -10
  )دبير همايش -و علوم تربيتي دانشگاه تهران روانشناسي دانشياردانشكده( دكترابوالقاسم نادري -11
  

   :اعضاي كميته اجرائي
  )همكار مركز ارزيابي كيفيت(دكتر حسين عبدالهي  -1
  )همكار مركز ارزيابي  كيفيت(دكتر محمد دادرس  -2
  )عضو هيأت علمي و رئيس بخش ارزشيابي سازمان سنجش آموزش كشور(آقاي رضا محمدي  -3
  )كارشناس ارشد پژوهشي بخش ارزشيابي سازمان سنجش آموزش كشور(خانم فاخته اسحاقي -4
  )مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران مسئول كارشناس(انم زهرا قربانيانخ -5

 

 



  پيشگفتار

هايي نظير روند جهاني شدن، توسعه فناوري  اطالعات و ارتباطات،  در آستانه قرن بيست و يكم تحوالت و چالش  

نه آنها و همچنين افزايش رقابت اقتصاد مبتني بر دانائي، تغييرات جمعيتي و افزايش كمي دانشجويان و كاهش بودجه سرا

اي و متخصص بين  بين موسسات آموزش عالي در سطح بين المللي، نياز فزاينده براي تحرك و جابجائي نيروهاي حرفه

كشورها و تقاضا براي پاسخگوئي بيشتر در جوامع بشري، موجب تاكيد بيشتر بر ضرورت ساختارسازي و كاركرد 

از اين رو اهتمام به ارزيابي مستمر نظام آموزش عالي امري اجتناب . الي جهان شده اندارزشيابي در نظام هاي آموزش ع

هايي درباره ارزيابي و ارتقاي كيفيت آموزش عالي آغاز  ناپذير است و در ايران نيز قريب به يك دهه است كه كوشش

رد كه امر ارزيابي كيفيت را در سرلوحه در اين راستا مي توان به مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران اشاره ك.شده است

ماموريت هاي خود قرار داده است؛ضمن اينكه به منظور اشاعه فرهنگ ارزيابي كيفيت نظام دانشگاهي،مجموعه اي از 

اولين همايش در سال . هاي علمي را با حضور صاحبنظران و انديشمندان در دانشگاه تهران برگزار نموده است همايش

و سومين همايش در سال ) دانشكده  روانشناسي و علوم تربيتي( 1385، دومين همايش در سال)ديريتدانشكده م(1384

برگزار شد و اينك مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران چهارمين همايش خود ) پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران(1386

اميد است .نمايدمي  د كيفيت دانشگاهها برگزارهاي آن در بهبو را با هدف تبيين نقش ارزيابي دروني و كاربست يافته

نظران  چهارمين همايش ارزيابي دروني كيفيت در نظام دانشگاهي،در تمهيد امكان تبادل نظر متخصصان و صاحب

 .ها، نقش قابل توجهي ايفا نمايد امر ارزيابي و توسعه ساختارهاي سازماني مناسب براي اينگونه فعاليت

عالوه بر آن چند مقاله كه در . هاي عرضه شده در كنفرانس مي باشد ده سخنراني كليدي و مقالهاين مجموعه در بر دارن

در . فرايند داوري پذيرفته شده بودند ولي فرصتي براي عرضه آنها وجود نداشت، نيز در اين مجموعه گنجانده شده است

 تحقيقات و ر نظارت و ارزيابي وزارت علوم،دفت همايش، اعضاء محترم كميته علمي و اجرايياينجا الزم مي داند از 

كشور، موسسه   آموزش  سنجش  دانشگاه تهران، سازمان تربييتي وعلوم  روانشناسي  هنرهاي زيبا، دانشكده پرديسفناوري، 

 .كه در برگزاري اين همايش همكاري داشته اند، تشكر نمايد همكارانيريزي  آموزش عالي و ساير  پژوهش و برنامه

ها زهرا قربانيان مطلوب و  در اينجا الزم است از همكار گرامي آقاي دكتر ابوالقاسم نادري دبير همايش و خانم ضمناً

  .نمايدمي اند سپاسگزاري  مرضيه فرخي كه در به ثمر رساندن اين مجموعه كوشش كرده

                                                                            

  كز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهرانمر
   

     



    

  بيانيه چهارمين همايش ارزيابي دروني كيفيت در نظام دانشگاهي

  

چهارمين همايش ارزيابي دروني كيفيت در نظام دانشگاهي با الطاف و عنايت خداوند متعال و بـا حضـور   
ي سراسـر كشـور، اعضـاي    اعضاي هيات علمي دانشگاهها  موزشي و دانشگاهي،ٱجمع كثيري از مسئولين 

  هـا،  سازمانهاي علمي كشور و نيز اعضاي هيات رئيسه، رؤسـا و معـاونين آموزشـي و پژوهشـي پـرديس     
ها و مديران گروههاي آموزشي دانشگاه تهران، همراه با شمار زيادي از دانشـجويان روز دوشـنبه    دانشكده

برنامه صـبح همـايش شـامل    . ان برگزار شددر تاالر شهيد آويني پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهر 6/2/89
ابتدا رئيس مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه به اين نكته اشاره كرد كه هدف اصلي همـايش  . سخنراني بود 12

سپس از رئيس محترم دانشگاه تهران جناب آقاي . حركت به سوي اشاعه فرهنگ كيفيت در دانشگاه است
هـاي ارزيـابي    ايشان فعاليت. تاح نموده و به سخنراني بپردازنددكتر رهبر دعوت بعمل آمد كه جلسه را افت

كيفيت دانشگاهي را مورد حمايت قرار داده و ضرورت آن را در دانشگاه تهـران مـورد تاكيـد ويـژه قـرار      
هاي آموزشي  دادند؛ همچنين، ايشان بر استمرار ارزيابي در همة سطوح و ايجاد پيوند بين ارزيابي و برنامه

  . كيفيت دانشگاهي تاكيد كردندنيزبهبود 
تحقيقات و فناوري و همچنـين اعضـاي هيـات      سخنرانيهاي بعدي، بوسيله مسئوالن ذيربط وزارت علوم،

همچنين در اين همايش يك ميزگرد پرسش و پاسخ به منظور مشاركت . علمي و صاحب نظران انجام شد
محتـوي مقـاالت و   . خـود اختصـاص داد   كندگان اجرا شد كه تمام نشست بعـدازظهر را بـه   بيشتر شركت

ها در چارچوب محورهاي هشتگانه  مطرح شده در فراخوان همـايش بـه شـرح     مجموع مطالب سخنراني
  :زير بود

 ارزيابي دروني و ترويج فرهنگ كيفيت در آموزش عالي .١

 هاي آموزشي هاي اجراي ارزيابي دروني و ارزيابي بروني گروه چالش .٢

  در ايران و جهانهاي ارزيابي دروني  تازه .٣
 نقش ارزيابي در بهبود كيفيت و توسعه علمي آموزش عالي كشور .٤

 هاي آموزشي در توانمندسازي اعضاي هيات علمي و گروههاي آموزشي نقش ارزيابي دروني گروه .٥

 ها و موسسات آموزش عالي وضعيت و روال مطلوب توسعه دانشگاه .٦

 وزشينقش ارزيابي نظام يافته در راهبري مطلوب نظام آم .٧

  چگونگي استفاده از نتايج ارزيابي در بهبود كيفيت دانشگاهي  .٨



محورهاي هشتگانه را پوشـش داده و هريـك رهنمودهـاي      هاي ارائه شده، سخنراني  همانگونه كه بيان شد،
هـا و مقـاالت،    عالوه بـر رهنمودهـاي عرضـه شـده در سـخنراني     . مشخصي را در اين رابطه عرضه كردند

ها نيز مطرح گرديد كه رئوس آن به قرار زير  نوع و كليدي در ميزگرد و پرسش و پاسخمطالب و مباحث مت
  :است

  

پيشنهادهاي بيانيه سومين همايش كه هنوز بستر اجرايي آن به طور كامل فـراهم نشـده اسـت بـه      -1

  :شرح زير براي پيگيري و اجرا مورد تاكيد مجدد قرار گرفت

  
براي اشاعه و ترويج فرهنگ ارزيابي كيفيت » يفيت دانشگاهي و ارزيابيك«نام  گذاري يك روز به نام  -1-1

 هاي علمي مرتبط؛ ها و نشست دانشگاهي ونيز برگزاري همايش

كيفيت در سطح ملي و به كارگيري نتايج آن در ) دروني و بروني(ايجاد ساختار مناسب براي ارزيابي -1-2
 راستاي ارتقاي كيفيت دانشگاهي؛

و كار مناسب جهت تشويق گروههاي مجـري ارزيـابي درونـي و منظـور داشـتن عوامـل        ايجاد ساز -1-3
برانگيزاننده براي مشاركت اعضاء هيات علمي ، از قبيل اعطاي امتياز به گروههائي كـه ارزيـابي درونـي را    

  . اند انجام داده
  ، )هاي آموزشي احيه گروهاز ن(زمينه سازي براي انجام ارزيابي بروني براساس انجام ارزيابي دروني -4 -1
درهـر رشـته دانشـگاهي بـه منظـور قضـاوت و       ) اسـتانداردهاي ارزشـيابي  (تعيين الزامـات كيفيـت    -1-5

هيـات علمـي و صـاحبنظران      گذاري براي  ارزيابي كيفيت رشته هاي  دانشگاهي با مشاركت اعضاء ارزش
 دانشگاهي در هر رشته با مشاركت انجمن هاي علمي؛

ويژگـي  كشوربا توجه به هاي ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي  ها و استراتژي سياستجهت دهي -1-6
 دهگانه آموزش عالي  ؛ هاي زير نظامهاي

در ) بهبـود كيفيـت  (هـاي آموزشـي و پژوهشـي     استفاده از نتايج ارزيابي دروني  براي اصالح برنامه-7 -1
 در هر دانشگاه؛) نظارت و ارزشيابي دفتر(دانشگاه با حمايت و تقويت مركز ارزيابي كيفيت 

تحقيقـات و    ايجاد شبكه تضمين كيفيت آموزش عالي ايران با حمايت و ابتكار عمـل وزارت علـوم،  -1-8
هـاي ارزشـيابي كيفيـت در     المللي كشور از نظر پژوهش اي و بين متناسب با نقش و جايگاه منطقه(فناوري 

 ؛)آموزش عالي
 



شنهادي جديدي نيز مطرح شد كه مهمترين آنها به شـرح زيـر قابـل    در همايش چهارم، محورهاي پي -٢

 :ارائه هستند

 

هـا ، پيگيـري    هاي ارزيابي كيفيت دانشـگاهي بـه منظـور برگـزاري  همـايش      دبيرخانه دائمي همايش-2-1
پژوهشـي ارزيـابي كيفيـت    -هاي مستند از دستاوردهاي علمي هاي قبلي و تهيه گزارش هاي همايش پيشنهاد
 .ي تشكيل شوددانشگاه

  با عنايت به اهميت ايجاد ساختاري براي نهاد يا سازمان ملي ارزيابي كيفيـت آمـوزش عـالي كشـور،    -2-2
و مهيـا سـاختن   ) هاي فرعي آموزش عالي نيز در آن ملحوظ باشـد  كه تنوع سيستم(معرفي ساختار مناسب 
انـدازي شـبكه كيفيـت     راه  اين رابطه،در . اندازي آن مورد تاكيد جدي قرار گرفت شرايط براي تاسيس و راه

  هاي ايران مورد تاكيدقرار گرفت  دانشگاه
  پرديس،  يعني گروه، دانشكده،(ها و واحدهاي آموزش عالي  با عنايت به ساختار چندسطحي سازمان-3 -2

از طريق  و تاثير اين ساختار بر كيفيت دانشگاهي، انجام ارزيابي كيفيت براي سايرسطو ح  ،)دانشگاه و نظام
 .مميزي دانشگاهي پيشنهاد شد

ايجاد كميته ارزيابي در سطح  هر گروه آموزشي ، دانشـكده و پـرديس و نيـز تشـكيل مركزارزيـابي      -2-4
 .كيفيت دانشگاه  به عنوان بخشي از ساختار سازماني مورد نياز، مورد تاكيد قرار گرفت

انـدركاران   مديران و دست  ناسب مي تواند ،است كه شرايط محيطي م  تجارب موفق جهاني مويد آن- 2-5
اي كه ارتقـاي كيفيـت دانشـگاهي بـه      را ترغيب و وادار به تالش بايسته براي ارتقاي كيفيت نمايد، به گونه

تحقيقات و فناوري و   شود؛ لذا الزم است اقدامات مقتضي از ناحيه وزارت علوم، دغدغه اصلي آنان تبديل 
سياستگذاري جهت  توسعه  وبهبود كيفيت بين واحدهاي دانشـگاهي از طريـق   ساير نهادهاي ذيربط براي 

 .فراهم آوردن  سازوكارمناسب جهت رقابت سالم بعمل آيد
. اسـت ) همرشـته (هـاي آموزشـي مشـابه     ارزيابي تطبيقي گروه  يكي از راههاي توسعه فضاي رقابتي،-2-6

ها و نشانگرهاي مناسب در هر رشته مورد تاكيد قـرار   مالك توسعه ارزيابي  دروني وبروني  با استفاده از ، 
هـاي   گرفت و ضرورت  انتشار نتايج حاصله از ارزيابي برونـي  بـراي توسـعه فضـاي رقـابتي بـين گـروه       

 .آموزشي  همگن، موثر تشخيص داده شد
 هـاي آموزشـي در نظـام آمـوزش عـالي ايـران       سال از سابقه ارزيابي دروني گـروه  15اكنون بيش از -2-7
فراهم » فرايند ارزيابي دروني«اين تجربه طوالني، بستر الزم را براي ارزشيابي كارايي و اثربخشي . گذرد مي



هاي مناسب به وسـيله  مسـئولين ذيـربط، جهـت      كرده است؛ لذا الزم است نسبت به فراهم آوردن حمايت
 .ها اقدام شود تامين كارايي و اثربخشي ارزيابي

هاي آموزشي، عالوه بر مشاركت همه افراد ذي ربط نيازمند به  زيابي دروني گروهارتقاي اثربخشي ار -2-8
 .آور و همچنين تشويقي است كه بايد مورد توجه دانشگاهها قرار گيرد كارگيري سازوكارهاي الزام

از  )ريزي استراتژيك آموزشـي  به ويژه  برنامه(ها  پيوند دادن ارزيابي كيفيت دانشگاهي با ساير فعاليت-2-9
  براي عملياتي كردن پيشنهادهاي ارزيابي كيفيت دانشگاهي از سوي ديگـر، » برنامه عمل«يك سو، و تدوين 

 .ها مورد تاكيد قرار گرفت به عنوان يك ضرورت اساسي براي ارتقاي اثربخشي ارزيابي
 هاي آموزشي به سطح مطلـوب بـه عنـوان يـك     ارتقاي سطح مشاركت اعضاي هيات علمي و گروه-2-10

در اين رابطه، الزم اسـت نسـبت بـه اشـاعه فرهنـگ      . چالش جدي پيش روي اجراي ارزيابي دروني است
 .اي دانشگاهيان، وامثال آن اقدام شود كيفيت  از طريق توسعة حرفه

با توجه به جايگاه اساسي آموزش و پرورش درارتقاي كيفيت  نظام دانشگاهي، ترديد ي نيست كـه  -2-11
لذا، الزم است . آموزش قبل از دانشگاه، كيفيت آموزش عالي امري ناتمام خواهد بود بدون توجه به كيفيت

ارتباط بين آموزش و پرورش و آموزش عالي در نظام يكپارچه ارزيابي كيفيت آموزش عالي مورد توجـه و  
 .لذا نظر نظام آموزش وپرورش قبل از دانشگاه نسبت به اين امر بايد جلب شود.دقت نظر قرار گيرد

آموزش عالي غيردولتي كه  به صورت يك پديده مهم و رو به رشد درآمده است يكـي از ده زيـر    -2-12
 .نظام آموزش عالي است ؛لذابايد نظام ارزيابي آموزش عالي غيردولتي را نيز مورد توجه قرارگيرد 

اسـت كـه    هاي دانشگاهي، يـك فعاليـت تخصصـي    ارزيابي كيفيت آموزش عالي مانند ساير فعاليت-2-13
با اين حال، در نظام آموزش عـالي كشـور رشـته دانشـگاهي        متخصصين اين حوزه، نقشي راهبردي دارند؛

از همـين رو ، ايجـاد رشـته    . ويژه تربيت چنين متخصصيني هنوز مورد توجـه قـرار گرفتـه نشـده اسـت      
  .رار گيرد كارشناسي ارشد براي تربيت متخصصان ارزيابي كيفيت دانشگاهي بايد  موردتوجه ق



  نگاهي ديگر به ساختار سازماني مناسب براي ارزيابي كيفيت  در سطوح دانشگاهي و نظام آموزش عالي كشور

  

  1عباس بازرگان

  

  مقدمه -١

آموزش عالي، به عنوان نيروي محركه توسـعه پايـدار و حركـت بـه سـوي جامعـه معرفتـي، داراي نقشـي         

اي و بين المللـي نقـش    مزيت رقابتي كشورها در سطح منطقه عالوه بر آن، نهاد ياد شده در. راهبردي است

رود كـه   در اين راستا، در دهه آغازين هزاره سوم، از دانشگاهها انتظـار مـي  . اي ايفا      مي كند تعيين كننده

بـراي  . هاي ياد شده، مسووليت اجتماعي خود را بيش از پيش مورد توجه قـرار دهنـد   ضمن توجه به جنبه

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بايـد در تحليـل واقعيتهـاي جامعـه و عرضـه راه حلهـاي       اين منظور، 

  ).GUNI,2008(فراكنشي پيشقراول باشند 

هـا و   از اين رو، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بايد ماموريت خود را از طريق تدوين هدفها و برنامه

د دانش علمـي بپردازنـد و توانـائي الزم را بـراي عرضـه      فعاليتها چنان بازنگري كنند كه قادر باشند به تولي

دانش فني و ترغيب نيروي انساني با قابليت هاي مناسب براي درك واقعيتهاي پيچيـده اجتمـاعي پيرامـون    

  )  .GUNI, 2010(محيط خود را فراهم آورند 

بـراي بهبـود    در راستاي بازنمائي وضعيت موجود آموزش عالي در جهان و عرضه پيشـنهادهاي راهبـردي  

برگـزار شـد    1388نظامهاي آموزش عالي، دومين همايش جهاني آموزش عالي بوسيله يونسـكو در تيرمـاه   

)UNESCO, 2009 .(هـاي آمـوزش عـالي،     از جمله پيامدهاي اين همايش، توصيه هاي اساسي به نظام

م نظـام هـاي آمـوزش    برخي از اين توصيه ها، كه اجراي آنهـا در تمـا  . جهت تحقق ماموريت ياد شده بود

  :عالي ضروري است، به شرح زيرند

  فراهم آوردن فرصت برابر در دستيابي به آموزش عالي براي داوطلبان؛ )١

 استفاده از آموزش عالي براي تحقق هدفهاي آموزش براي همه؛ )٢

                                                 

 استاد دانشگاه تهران -�



تنوع بخشيدن به تامين منابع مالي آموزش عـالي از طريـق نـوآوري در تحقيـق، بـا هميـاري بخشـهاي         )٣

 و خصوصي و با مشاركت بنگاههاي كوچك و متوسط؛ عمومي 

ترغيب كوششهاي انتقال دانش از طريق شبكه هاي بين دانشگاهي و با همكاري ساير نهادهابـه منظـور    )۴

، »آموزش براي همـه «اي، مورد توافق در سطح جهاني، از جمله  ظرفيت سازي جهت تحقق هدفهاي توسعه

 ).UNESCO, 2009(» رههدفدهاي توسعهء هزا«و » توسعه پايدار«

 .استقرار نظام ارزيابي و تضمين كيفيت در كل نظام آموزش عالي كشورها )۵

با توجه به مراتب فوق، شك نيست كه براي جهت دادن نظام آموزش عالي به سمت يـاد شـده و اطمينـان    

از اولويت حاصل كردن از تحقق هدفهاي مورد نظر، استقرار ساز و كار ارزيابي در سطح ملي و دانشگاهي 

چه ساختاري براي ارزيابي كيفيت در سطح دانشـگاه و نيـز   «بنابراين ،پرسش اين است كه . برخوردار است

بـا  » كنـد؟  در سطح نظام آموزش عالي        مي تواند مناسب باشد و چه عواملي ايجاد آنها را تسـهيل مـي  

سطح نظام آموزش عالي در جاي ديگـر  توجه به اين كه انديشه مربوط به ساختار مناسب ارزيابي كيفيت در

هـاي   ، در اين مقاله سعي بر آن است كه با توجه به يافتـه هـاي پـژوهش   )1387بازرگان، (بحث شده است 

انجام شده در سطح بـين المللـي و ملـي، سـاختار مناسـب پيشـنهادي بـراي ارزيـابي كيفيـت در سـطوح           

. در سـطح نظـام آمـوزش عـالي بـازنگري شـود       دانشگاهي مورد نظر قرار گيرد و ساختار مناسب ارزيـابي 

  .همچنين به چگونگي استفاده از منابع موجودبراي اين منظور اشاره گردد

  نگاهي به كوششهاي انجام شده براي ساختارسازي جهت ارزيابي كيفيت نظام آموزش عالي -2

ش عـالي در اغلـب   اي نسبت به ساختارسازي براي ارزيـابي نظامهـاي آمـوز    در دو دهه گذشته توجه ويژه

اين امر به ويژه در پانزده سال گذشته مورد توجه پژوهشگران، سياسـت  . كشورهاي جهان بعمل آمده است

 & GUNI, 2010, Harvey( گـذاران و برنامـه ريـزان و مـديران آمـوزش عـالي قـرار گرفتـه اسـت         

Williams,2010 .( بـه امـر كيفيـت و    توجه برخي پژوهشگران نسـبت   1370درايران نيز از اواسط دهه

؛ 1377؛ حجازي 1386، بازرگان و همكاران، 1374بازرگان، (ارزيابي آن در آموزش عالي جلب شده است 

 ).Bazargan, 2007, Mehralizadeh, et al.,2007؛ 1386فراستخواه ،بازرگان و قاضي طبا طبائي، 

  . يشه باقي مانده استاما، ساختارسازي براي ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي در سطح اند



بطور كلي، نتايج پژوهشهاي انجام شده نشان مي دهد كه موفقيت كوششهاي مربوط به بهبود كيفيت ريشـه  

لذا عامل اصـلي بهبـود   ). 1385فراستخواه،(دارد اراده معطوف به ارزيابي در نظام آموزش عالي كشوردر 

و تصميم گيرنـدگان دانشـگاهي، نسـبت بـه امـر      كيفيت در دانشگاهها را مي توان در تمايل واقعي مديران 

چنانچه اين تمايل وجود داشته باشد، مي توان انتظار داشـت كـه، بـا    . ارزيابي و بهبود كيفيت جستجو كرد

عالوه براين،الزم است كه مديريت دانشـگاه، بـراي   .ايجاد يا تقويت ساختار الزم ،فرهنگ كيفيت اشاعه يابد

  .ابع انساني و كالبدي الزم از هيچ حمايتي دريغ نكننداين منظور، نسبت به تخصيص من

چنانچه حمايت يادشده درعمل مشاهده شود،با انجام امور زير مي توان اشـاعه فرهنـگ كيفيـت راتسـهيل      

افزايش آگاهي نسبت به ارزيابي و بهبود كيفيت از طريق  تهيه و توزيع متون ارزيابي و بهبود كيفيت :  كرد 

فرصتهاي افزايش دانش تخصصي اعضاي هيـات نسـبت بـه مفـاهيم ارزيـابي و كيفيـت؛       دانشگاهي؛ ايجاد 

فراهم آوردن عوامل انگيزشي براي مشاركت اعضاي هيات علمـي در فراينـد ارزيـابي و بهبـود كيفيـت در      

  .سطح گروه آموزشي، دانشكده و دانشگاه؛ بازنمائي اثرات مثبت انجام ارزيابي كيفيت در فعاليتهاي دانشگاه

از طرف ديگر، در ارزيابي كيفيت فعاليهاي دانشگاهي نمي توان مفهوم كيفيت را از هدف نظـام دانشـگاهي   

عالوه بر آن خود عمل ارزيابي نيـز جهـت دار اسـت و مـي توانـد بـار سياسـي        . و نيز زمينهء آن جدا كرد

بـين المللـي وملـي، نتـايج     دراين راستا، درباره كاربردالگوهاي ارزيابي در سطح .واجتماعي نيز داشته باشد

نشان مي دهد كه الگوي مورد اسـتفاده در  ) Harvey &Williams,  2010؛ 1385فراستخواه، (پژوهشها

ارزيابي كيفيت دانشگاهي در اغلب كشورهاي فعال در بهبود كيفيت، اسـتفاده از فراينـد ارزيـابي درونـي و     

ال گذشته در كشورهاي صـنعتي و كشـورهاي   س 15اين امر دركوششهاي ارزيابي كه در . بروني بوده است

عالوه بر آن، يافتـه هـاي پژوهشـي    ). همان منابع(مي باشد است، قابل تائيد در حال توسعه به انجام رسيده

گوياي اين واقعيت است كه ساير الگوها ، از جمله الگوهاي معروف ارزيابي كيفيـت در صـنعت، از قبيـل    

 Harvey(عـالي كـاربرد موفقيـت آميـزي نداشـته انـد        ، در آمـوزش ) TQM(مـديريت كيفيـت جـامع    

&Williams,  2010 .(  



ادآوري اين نكته ضرورت دارد كه شرايط الزم براي موثر بودن ارزيابي دروني و بروني درارتقـاء كيفيـت   ي

دانشگاهي آن است كه ارزيابي كيفيت مورد حمايت عملي هيئت رئيسه دانشگاه قرار گرفته باشد و ساختار 

  .  در سطح دانشگاه ايجاد شده باشد الزم

  بازنگري ساختار سازماني مناسب براي ارزيابي دروني و بروني در سطح ملي -3 

براي نهاد سازي جهـت ارزيـابي كيفيـت    )Sanyal & Martin, 2007(پژوهشهاي قبلي نشان مي دهد  

عالوه برآن ،درايجاد نهـاد  .رار دادآموزش عالي، بايد ابتدا ميزان وابستگي اين نهاد را به دولت مورد توجه ق

نظـام آمـوزش عـالي    ). همان منبـع (ملي براي ارزيابي بايدبه شرايط اجتماعي و فرهنگي كشورها وجه كرد

ايران از حالتي كامالً متمركز و دولتي به حالت نيمه متمركزو داراي بخش نسبتا وسيع غيـر دولتـي درآمـده    

كيفيت نيز مي تواند به عنوان نهادي ايجاد شده بوسيله دولـت امـا   از اين رو،ساختار سازماني ارزيابي .است

اين نهـاد مـي توانـد از سـاختار     ). 13-12، ص 1386بازرگان، (به صورت سازماني غير دولتي بوجود آيد 

  .شبكه اي برخوردار باشد

در سـاختار     ،)1387بازرگـان، (با توجه به اين كه نظام آموزش عالي ايران از ده زير نظام تشكيل شده اسـت 

شبكه اي مي توان ويژگيهاي هر يك از نظامهاي فرعي ده گانه را رعايت كرد و ارزيابي و ارتقـاي كيفيـت   

از آنجا كه هر يك از نظام هاي فرعي آمـوزش عـالي   . آنها را بر مبناي رسالت و هدفهاي ويژه آنها قرار داد

براي مثال، سيستم دانشـگاه جـامع   . اهميت دارد داراي رسالت ويژه اي مي باشند، توجه به آنها در ارزيابي

و فراهم آوردن موجباتي كـه مشـاركت   . . . ارتقاي دانش و ايجاد مهارتهاي الزم «كاربردي با هدف -علمي

هاي مختلـف   سازمانها و دستگاه هاي اجرائي دولتي براي تربيت نيروي انساني متخصص و مورد نياز بخش

از ايـن رو، در ارزيـابي كيفيـت ايـن     ). 1389كشـتكار،  (يس شده است تاس 1373در سال » را ممكن سازد

عالوه بـر آن  .دانشگاه الزم است رويكرد ارزيابي دروني و بروني متناسب با هدف اين دانشگاه تعديل شود

جهت قضاوت در باره كيفيت محيط -وارزيابي پاياني)ارزيابي تكويني(،فرايند اجرائي ارزيابي براي نظارت 

ايـن امـري اسـت كـه از طريـق      . بانيازهاي آن دانشگاه متناسب شود -يادگيري دربرنامه هاي آن و عملكرد

  .ميسر است كيفيت آموزش عالي كشور)نظارت و ارزيابي(شبكه ملي ايجاد 



شبكه ملي كيفيت در آموزش عالي تا كنون در چند كشور از جملـه ايرلنـد و اسـپانيا بوجـود آمـده اسـت       

اي از انعطـاف پـذيري الزم برخـوردار اسـت، فرهنـگ كيفيـت        آنجا كه ساختار شبكهاز ). 1388بازرگان، (

دانشگاهي را در هر يك از سيستمهاي فرعي آموزش عالي به سهولت مـي تـوان اشـاعه دادو بـا مشـاركت      

اين امر مي تواند ارزيـابي را  .اعضاي هيات علمي دلبستگي الزم براي ارتقاي كيفيت را در آنان بوجود آورد

  .امري موسمي به فرايندي مستمر تبديل كند از

در اين راستا، در پانزده سال گذشته در ايران گامهـاي اوليـه سـاختار سـازي ، از جملـه انديشـيدن دربـاره        

كيفيت و كسب تجربه اوليه بعمل آمده است و الگوي بومي ارزيابي درونـي و برونـي فـراهم شـده اسـت      

عالوه بر آن از طريق انجـام  ). ؛ بازرگان و همكاران ، زير چاپ1386؛ بازرگان و همكاران 1382بازرگان، (

ارزيابي دروني در بسياري از گروههاي اموزشي دانشگاهي، حساسيت نسبت به فرهنگ كيفيت در آموزش 

هنوز ) 1382،154بازرگان،( نظام تضمين كيفيتاما از شش گام الزم براي استقرار . عالي بوجود آمده است

  . باقي مانده است) ساختار سازي( گام هاي نهائي

با توجه به مراتب فوق، جهت ايجاد ساختار سازماني مناسب براي تشكيل شـبكه كيفيـت آمـوزش عـالي      

  :كشور الزم است فعاليتهاي زير بعمل آيد

هدفهاي راهبردي آن، براي هر يك از زيـر سيسـتمهاي تشـكيل دهنـده،     ) 2رسالت سازماني بيان شود؛ ) 1

آئـين  ) 4ارتباط شبكه با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز دانشگاهها آشكار شود؛ ) 3ردد؛ بازنمائي گ

هيـات اجرائـي   ) 5نامه ارزيابي دروني بازنگري شود و براي ارزيابي بروني آئين نامـه الزم تـدوين گـردد؛    

درونـي و برونـي   نقش هر يك از ده زير سيستم آموزش عالي در فرايند ارزيـابي  ) 6شبكه منصوب شوند؛ 

افزايـي اعضـاي هيـات علمـي در موضـوع       -نيروي انساني مورد نياز شبكه از طريق دانش) 7آشكار شود؛ 

  . چارچوب اجرائي مشترك ارزيابي دروني و بروني در كل نظام تدوين گردد)8ارزيابي پرورش داده شود؛ 

مي توان اعضاي زير را مورد نظر  كيفيت آموزش عالي،)نظارت و ارزيابي(به منظور سازماندهي شبكه ملي 

دبيرخانه شوراي معاونان آموزشي دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري؛   ) 1: قرار داد

واحـد سـازماني ذي ربـط در    ) 3هاي علوم پزشـكي كشـور؛    دبيرخانه شوراي معاونان آموزشي دانشگاه) 2

واحـد  ) 5كـاربردي؛   -اي نظارت و ارزيابي دانشـگاه علمـي  دبيرخانه شور) 4سيستم دانشگاه آزاد اسالمي؛ 



اداره كـل نظـارت و ارزيـابي وزارت علـوم،     ) 6سازماني مربوط به ارزيابي مستمر در دانشـگاه پيـام نـور؛    

هاي خصوصي غير انتفـاعي، موسسـه هـاي آموزشـي      براي نظارت و ارزيابي دانشگاه(تحقيقات و فناوري 

  ).سه هاي آموزش عاليعالي الكترونيكي، و ساير موس

در راستاي به اجرا در آوردن فعاليتهاي شبكه مي توان اقداماتي از جمله، آموزش اعضاي هيـات علمـي در   

همچنـين، باآمـاده سـازي برخـي اعضـاي هيـات       .ارزيابي دروني از طريق يادگيري الكترونيكي فراهم آورد

دانشـگاهيان رادر فراينـد ارتقـاي كيفيـت      علمي به عنوان مشاوران ارزيابي بروني شبكه ،مشـاركت بيشـتر  

  .  دانشگاهي امكان پذير ساخت

  ظرفيت سازي براي ارزيابي و بهبود كيفيت در سطح دانشگاه -4

در بنـدر عبـاس برگـزار شـد،      1379در نشست معاونان آموزشي دانشگاه هاي جامع كشور كه در زمستان 

احـدي سـازماني در حـوزه معاونـت آموزشـي      دفاتر نظارت و ارزيـابي دانشـگاههاي كشـور بـه عنـوان و     

بدنبال ايـن نشست،سـازمان سـنجش آمـوزش     . دانشگاههابراي انجام ارزيابي دروني مورد نظر قرار گرفتند

بـه همـت واحـد ارزشـيابي     .كشور نسبت به ترغيب گروه هاي آموزشـي  كوششـهائي بعمـل آورده اسـت    

آموزشي به انجام ارزيابي درونـي راغـب شـده     گروه 700آموزشي اين سازمان ،در ده سال گذشته بيش از 

اما انجام ارزيابي كيفيت و استفاده از نتايج آن براي بهبود كيفيت نياز به ساختار سازي و ايجاد ظرفيـت  . اند

ــراي ثمــربخش كــردن ايــن فعاليــت دارد  ــه واســطه مشــكالت ســاختاري و ســازماني  . الزم ب متاســفانه ب

)Mehralizadeh et al.,2007; Bazargan,2007 (      انجـام ارزيـابي گروههـاي آموزشـي در سـطح

  .راحاصل نكرده است دانشگاه پيامد مورد انتظار 

به رغم مراتب فوق، يكي از دانشگاههاي كشور در نهادينه كردن ارزيابي مستمر كيفيت دانشگاهي در سـال  

ي كيفيـت دانشـگاهي   ، موافقت هيات امناي دانشگاه رانسبت به تاسيس واحد سـازماني بـراي ارزيـاب   1384

. ١هدف اين واحد اشاعه فرهنگ كيفيت از طريق انجام ارزيـابي درونـي  و برونـي بـوده اسـت     . كسب كرد

  :براي واحد سازماني ياد شده وظايف وفعاليتهائي به شرح زير پيش بيني شده است

                                                 
  .به منظور رعايت اخالق پژوهش، در اينجا از ذكر نام دانشگاه و نام رسمي واحد سازماني ياد شده خودداري مي شود -1



مي بر اسـاس  افزايي مهارتهاي اعضاي هيات عل -دانش) 2ارزيابي كيفيت تدريس اعضاي هيات علمي؛ ) 1

ريزي بـراي   برنامه) 3نتايج ارزيابي تدريس و ياري دادن به هيات علمي براي طراحي تجربه هاي يادگيري؛ 

فراهم آوردن شرايط ارزيابي بروني )4انجام ارزيابي دروني و ياري دادن به گروههاي آموزشي در اين باره ؛

ارزيابي پـژوهش  ) 5يفت در سطح دانشگاه؛ اشاعه فرهنگ ك) 4گروههاي آموزشي و پيگيري اجراي نتايج؛ 

مميـزي  ) 7ارزيابي فرايند پژوهش و فنـاوري دانشـگاه؛   ) 6ارزيابي خدمات و امور پشتيباني؛ ) 5و فناوري؛ 

  .همكاريهاي ملي و بين المللي در ارزيابي دانشگاهي) 8دانشكده ها و ساير واحدهاي سازماني؛ 

كه بوسيله طراحـي تشـكيالت سـازماني مناسـب،       دهي بوده است،مستلزم سازمانانجام فعاليتهاي ياد شده  

هشت كميته مشورتي با مشاركت اعضاي هيات علمي از گروههـاي  اين تشكيالت شامل . انجام شده است

گامهـاي الزم  فعاليتهـا  بـراي انجـام    تـامين نيـروي انسـاني    پس از آن نسبت به. مي باشدآموزشي دانشگاه 

واسطه مشكالت ساختاري و اداري امكان انتصاب افراد مورد نياز به تعداد كـافي  اما به . شده استبرداشته 

با توجه به اين كه وظايف واحد سازماني ارزيابي كيفيت بسيار گسـترده بـوده و منـابع    . وجود نداشته است

تـا عملكـرد    گـردد تـامين   ضرورت دارد اين منابع ه است،بود ته به آن به نسبت بسيار محدودتخصيص ياف

  .سطح مورد انتظار برسد واحد سازماني به

وانگهي ،براي ظرفيت سازي جهت ارزيابي كيفيت دانشگاهي، الزم است عالوه بر ساختار سـازي ،نسـبت    

بـراي ايـن   .به تربيت نيروي انساني مورد نياز اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي كوشش الزم را بعمـل آورد 

رشد ودكتري اندازه گيري و ارزيابي آموزشي در دانشـكده هـاي   منظور،ضرورت دارد كه دوره كارشناسي ا

دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري يـاد شـده مـي تواننـد از واحـد      . علوم تربيتي تاسيس يا تقويت شوند

بـه عبـارت ديگـر مشـاركت دانشـجويان و      . استفاده كنند» آزمايشگاه«سازماني ارزيابي دانشگاهي به عنوان 

ن دوره ها در برنامه هاي اجرائي واحد سازماني ياد شده باعث مي شود كـه از يـك   اعضاي هيات علمي اي

فرصت الزم را براي كسب تجربه  و ها و الگوهاي مورد بحث در عمل به بوته آزمايش درآيند طرف، نظريه

تفاده دانشجويان براي ياري دادن به انجام ارزيابي اسـ  ينيرو ن فراهم  آورد؛ازطرف ديگر،ازعملي دانشجويا

  .شود



  نتيجه گيري -5

اشاعه فرهنگ كيفيت، ساختارسازي ،و سـازماندهي  : ارزيابي و بهبود كيفيت فعاليتهاي آموزش عالي مستلزم

ربـط، و اعضـاي    براي اشاعه فرهنگ كيفيت بايد به افـزايش آگـاهي افـراد ذي   . كوششهاي مربوط مي باشد

به ارزيابي آموزشي و بهبود كيفيت در آمـوزش عـالي   عالوه بر آن بايد منابع مربوط . هيات علمي پرداخت

اين امر از طريق طراحي و اجراي كارگاههاي . را تدوين و به طور گسترده در اختيار افراد ياد شده قرار داد

وانگهـي، منظـور داشـتن عوامـل انگيزشـي از قبيـل        . آموزشي مستمر براي اعضاي هيات علمي ميسر است

اي هيات علمي كه در فرايند ارزيابي كيفيت و بهبود آن فعاالنه مشاركت مـي  تخصيص امتيازاتي براي اعض

براي مثال ،مي توان براي اعضـاي هيـات علمـي كـه در فراينـد      . كنند، مي تواند در ترغيب آنان موثر باشد

اي امتيـاز بـر   3تا  1فعاالنه مشاركت داشته اند از  -به گواهي مدير گروه آموزشي-ارزيابي دروني و بروني 

همين امر را مي توان از نظر تعداد ساعت كار و مشـاركت  . ترفيع ساالنه اعضاي هيات علمي منظور داشت

البته ،اين امور در اختيار هيات رئيسـه و  . به عنوان خدمات علمي در ارتقاي هيات علمي مورد نظر قرار داد

يست كه انجـام سـازمان يافتـه ايـن     شك ن.هياتهاي امناي دانشگاهها مي باشد كه بايد به تصويب آنها برسد

  .امور مي تواند با ايجاد نهاد ملي ارزيابي كيفيت آموزش عالي تسهيل شود

در زمينه ساختار سازي براي ارزيابي در سطح دانشگاه ، تجربه نشان مي دهد كه اگر دانشـگاهها بخواهنـد   

ي است ونـه نيـروي انسـاني از تجربـه     تمام فعاليتهاي دانشگاهي را مورد ارزيابي قرار دهند نه امكانات كاف

و كوششـهاي   يابي فعاليتهاي آموزشي محدود كردلذا بايد ارزيابي دانشگاهي را به ارز. الزم برخوردار است

ارزيابي و ارتقاء كيفيت دانشگاهي را بر ارزيابي دروني و بروني گروههاي آموزشي به ويژه بخـش كيفيـت   

، هسـته اصـلي بهبـود كيفيـت فعاليتهـاي دانشـگاهي        ، به عنوانمحيط يادگيري و كيفيت عملكرد يادگيري

برگزاري كارگاههاي طراحي تجربه هاي يادگيري براي اعضاي هيات علمي مي در اين راستا . متمركز نمود

ارزيابي تدريس اعضاي هيات علمـي بايـدبا برنامـه بالنـدگي اعضـاي      عالوه بر آن، برنامه . تواند موثر باشد

  .و از اين طريق بهبهود كيفيت عملكرد يادگيري تقويت شود داده شود هيات علمي پيوند

 كيفيت آموزش عالي ايران امري ضروري است كه ايجاد آن)نطارت و ارزيابي(به طور خالصه،ايجاد شبكه 

زيرا انجام چنين اقدامي مـي توانـد فعاليتهـاي آمـوزش عـالي      . رساند مددبرنامه توسعه كشور  مي تواند به



مي تـوان    در اين راستا،.كه از نظر كمي قابل توجه بوده است به سوي كيفيت مورد نياز سوق دهد ايران را

دفاتر نظارت وارزيابي موجود دانشگاهها رابازسازي و تقويت كردتا هدفهاو وظـابف جديـدرا تحقـق    نقش 

  .بخشند

  



  

  منابع

د ملي براي تضمين كيفيت در آموزش عـالي  از ارزيابي دروني در آموزش پزشكي تا نها).1388( .بازرگان، عباس -

  .88-81،)1(6،گام هاي توسعه در آموزش پرشكيمجله .چالشها و چشم انداز ها: ايران
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 اندازها ها و چشم چالش: هاي آموزشي دانشگاهي كارايي و اثربخشي ارزيابي كيفيت گروه

ابوالقاسم نادري  ∗∗∗∗    **حسين عبداللهي  -  

  

  چكيده

هاي آموزشي  ها نيازمند ارتقاي كارايي و اثربخشي ارزيابي گروه بهبود كيفيت عملكردآموزشي و پژوهشي  در دانشگاه
شامل ارزيابي (رخه منطقي، از يك سو با طراحي و اجراي ارزيابي به طور جامع اين امر در قالب يك چ. است

كارگيري  و از سوي ديگر، با به) اعم از گروه، دانشكده و دانشگاه(و براي همه سطوح سازماني ) دروني و بيروني
امكانات و منابع بين  هاي استراتژيك واحد هاي سازماني و نيز تخصيص ها و نتايج ارزيابي در تدوين برنامه يافته
ها زماني به يك فرايند  عالوه بر اين، بهبود كيفيت در آموزش عالي و دانشگاه. شود هاي آموزشي محقق مي گروه

هاي آموزشي، شرايط مناسب براي ارتقاي سطح  كارگيري نتايج ارزيابي گروه شود كه با به مستمر تبديل مي
ها در مسير دستيابي به چنين اهدافي از طريق ارتقاي كارايي و  دانشگاه. مندي واحدهاي دانشگاهي ايجاد شود رقابت

هاي  دنبال آن است كه چالش هاي زيادي مواجه هستند؛ مقاله حاضر به هاي آموزشي، با چالش اثربخشي ارزيابي گروه
ها و جلب  هش مقاومتها،كا از قبيل تأمين جامعيت ارزيابي و استفاده مؤثر از نتايج آن، تغيير نگرش(رو  اساسي پيش

را شناسايي كرده و سازوكارهاي مؤثر و مناسبي را در اين رابطه، در قالب چشم ) مشاركت همه ذينفعان و مديران
  .انداز، پيشنهاد كند

  
مندي  هاي آموزشي،كارايي و اثربخشي، رقابت كيفيت دانشگاهي، ارزيابي گروه: هاي كليدي واژه
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  مقدمه

ريـزان آمـوزش عـالي در اغلـب كشـورهاي       اخير ارتقاي كيفيت آموزش عالي به كانون توجه مديران و برنامـه دهه  دو در
به عنوان مولفه اصلي نظـارت، نقـش بسـزايي در شـناخت وضـع موجـود و       ) ارزشيابي(ارزيابي . جهان تبديل شده است

ارزيابي در نهايت به دنبال بهبـود  . بر عهده داردهاي دانشگاهي  ريزي واجراي موثر فعاليت گيري در راستاي  برنامه تصميم
بدين منظور  بستر و شرايط براي ارزيابي كارآمد و اثربخش و نيـز اسـتفاده از نتـايج    . عملكرد در ابعاد كمي و كيفي است

 ارزيابي واحـدهاي دانشـگاهي بـه دو صـورت درونـي و برونـي انجـام       . ارزيابي براي دستيابي به اهداف بايد فراهم شود
كه معموالً توسط عناصـر درون   1شود ارزيابي دروني سنگ زيربناي تضمين كيفيت در آموزش عالي محسوب مي. شود مي

به عبارت ديگر، اين نوع ارزيابي در واقع بازتاب دروني وضعيت سازمان توسـط عناصـر درون   . گيرد سازماني صورت مي
اين امـر نشـان   . ها است مستقيم آن با واحدهاي صفي درسازمانهاي ارزيابي دروني ارتباط  ازجمله ويژگي. سازماني است

با ايـن حـال،   . باشد ها مي هاي آموزشي و دانشكده ها از جمله گروه دهنده اهميت  و حساسيت ارزيابي دروني در  سازمان
دانشـگاهي  شـود، حلقـه تكميلـي ارزيـابي كيفيـت       توسط همگنان از خارج سازمان انجام مي "ارزيابي بيروني كه معموال

  .هاي آموزشي فراهم كند تري عملكرد گروه تواند تصوير جامع بدون شك، اجراي ايندو ارزيابي مي. شود محسوب مي
در آغـاز تعـداد انـدكي از    . اجراي برنامه ارزيابي دروني در دانشگاه هاي ايـران از سـابقه چنـداني برخـوردار نيسـت     

ام ارزيابي دروني درنظام آموزشي ايران با اجـراي طـرح ارزيـابي درونـي در     انج. ها اقدام به ارزيابي دروني كردند دانشگاه
انتشـار  ). 113،ص1387بازرگـان، (آغـاز شـد   1375هاي علـوم پزشـكي  كشـور در سـال      شش گروه آموزشي در دانشگاه

نـي و بهبـود   هاي آموزشي ونيز برگزاري چهار همايش با عنوان ارزيـابي درو  هاي ارزيابي دروني، برگزاري كارگاه گزارش
هـاي ايـران بـه     اي كه درحال حاضـر دانشـگاه   كيفيت دانشگاهي، زمينه را براي گسترش اين برنامه فراهم ساخت؛ به گونه

فراخور توان خود، اقدام به ارزيابي دروني كرده و تمايالت براي تخصيص امكانات بيشتر در ايـن راسـتا رو بـه افـزايش     
: انـدركاران ارزيـابي كيفيـت دانشـگاهي قـرار دارد      روي مسئوالن و دسـت  دي پيشبا اين حال، سئواالت بسيار كلي. است
انـد هـدف راهبـردي تـأمين كيفيـت       هـا توانسـته   اند؟ آيا اين ارزيـابي  هاي انجام شده تا كنون چقدر اثربخش بوده ارزيابي

ور كلي و ارزيابي دروني بـه  روي ارزيابي كيفيت دانشگاهي به ط هايي پيش دانشگاهي را فراهم كنند؟ چه مسائل و چالش
  ... طور خاص قرار دارد؟ 

از همـين  . هدف اصلي مقاله حاضر، واكاوي مباحثي است كه به ارائه پاسخ مناسب براي سئواالت مذكور منجـر شـود  
ـ   رو، نگاه و رويكرد غالب در اين مقاله اينگونه است كه  بهبود كيفيت عملكرد آموزشي و پژوهشي در دانشگاه د هـا نيازمن

اين امردر قالب يـك چرخـه منطقـي، ازيـك سـو  بـا       . هاي آموزشي است ارتقاي كارايي و اثربخشي فرايند ارزيابي گروه
اعـم از گـروه،   (و بـراي همـه سـطوح سـازماني     ) شامل ارزيابي دروني و بيروني(طراحي و اجراي ارزيابي به طور جامع 

هـاي   هاي اسـتراتژيك واحـد   ها و نتايج ارزيابي در تدوين برنامه فتهكارگيري يا و از سوي ديگر، با به) دانشكده و دانشگاه
در ادامـه مطالـب، نخسـت رسـالت     . شـود  هـاي آموزشـي محقـق مـي     سازماني و نيز تخصيص امكانات و منابع بين گروه

                                                 
1 Curvale (2007) 



ارزيـابي   يعنـي (هاي ارزيابي متعـارف   سپس مسائل و چالش. شود ها تشريح و ارزيابي كيفيت دانشگاهي تبيين مي  دانشگاه
بندي شده و پيشـنهادات بـراي حـل     در پايان، مباحث جمع. گيرد مورد بحث و بررسي قرار مي) دروني كيفيت دانشگاهي
  .انداز مطلوب ارزيابي كيفيت در نظام دانشگاهي عرضه خواهد شد مسائل و ارائه چشم

  رسالت دانشگاه و ارزيابي كيفيت دانشگاهي

انشگاه به طور خاص سه نوع محصول يا سـتانده مشـخص يعنـي آمـوزش يـا تربيـت       نظام آموزش عالي به طور عام و د
آگـاهي پيـدا كـردن نسـبت بـه      . كند اي به جامعه عرضه مي نيروي متخصص، پژوهش و توليد علم، ارائه خدمات مشاوره

ونـي يـا خودارزيـابي    هـا، ارزيـابي در   تـرين ارزيـابي   ميزان دستيابي به اين اهداف نيازمند ارزيابي است و يكي از متعارف
فراينـد ارزيـابي درونـي از    . هاي دانشگاهي از جمله در ايران مورد توجه قرار گرفته اسـت  باشد كه در بسياري از نظام مي

باشد و از سـوي ديگـر ارتقـاي كيفيـت دانشـگاهي در سـرلوحة        هاي آموزشي مي يك سو به دنبال ارزيابي عملكرد گروه
  .فته استهاي ناظر به آن قرار گر فعاليت
 واحـد  عملكـرد مطلـوب هـر    بازدارنـده  و عوامل ها ها، فرصت ها،ضعف ارزيابي دروني در پي آن است كه قوت   

داده هاي ناشي از اجـراي صـحيح ايـن فراينـد كـه بـه صـورت        . را شناسائي شوند  -معموالً گروه آموزشي –دانشگاهي 
 عملكـرد هـر   بهبودكيفيـت  ريزي استراتژيك ونيـز  براي برنامهشود، منبع قابل اطميناني  مي عرضه دروني گزارش ارزيابي

هـاي فـوق را    هرگاه نتايج ارزيابي از چنان اعتباري برخوردار باشـد كـه بتوانـد هـدف    . سازماني و دانشگاهي است واحد
ديريت عنوان بخشي از كاركردهـاي مـ  به اين ترتيب، اجراي ارزيابي به . توان آن را اثربخش توصيف كرد محقق سازد، مي

اي دارد كـه مهمتـرين آنهـا بـه      و منافع قابـل مالحظـه    ريزي در هر سازمان و بلكه نظام آموزش عالي، سودمندي و برنامه
  :صورت زير هستند

  ها و اطالعات مورد نياز در راستاي  نظارت بر عملكرد سازماني و نظام آموزش عالي؛  فراهم سازي داده•
 ؛)ها پژوهشي كاربردي بويژه اولويت(ها  اي تعيين اولويتفراهم كردن منبع و مبناي مناسبي بر•
 هاي آموزشي براي توسعه منابع انساني؛  طراحي برنامه•

 طراحي سازوكارهاي مناسب تخصيص منابع و امكانات؛•

  .مندي و در نتيجه ارتقاي سطح كارايي و اثربخشي سازماني ايجاد شرايط براي ارتقاي سطح رقابت•
  

گيرد؛ اينكه اين فعاليـت تـا چـه     ارزيابي در اغلب واحدهاي دانشگاهي دولتي كشور صورت ميدرحال حاضر، برنامه 
به عبـارت ديگـر،   . هاست حد اهداف مترتب بر ارزيابي را محقق ساخته اند، خود نيازمند سنجش ميزان اثربخشي ارزيابي

گيرد، خود فرايند ارزيابي نيز بايـد   قرار مي ها مورد ارزيابي وسيله اعضاي گروه هاي آموزشي به همانگونه كه عملكرد گروه
به اين ترتيب، سئواالت كليدي مشخصي بـه صـورت زيـر    . ارزيابي شود تا از كارايي و اثربخشي آن اطمينان حاصل شود

  :قابل طرح هستند
  الزم و كافي برخوردار است؟ اثربخشيو  آيا ارزيابي دروني از كارايي •



 چگونه است؟) اثربخشي(طه با بهبود كيفيت دانشگاهي وضعيت فعلي ارزيابي گروه در راب •

  توان اثربخشي ارزيابي گروه را افزايش داد؟ چگونه مي  •

• ... 

هاي ارزيابي اعم از درون دادها، فرايند و نتايج ارزيـابي،   ارزيابي فرايند ارزيابي، به نوبه خود مستلزم ارائه مدل و مولفه
هـايي بـه شـناخت     نتـايج چنـين ارزيـابي   . هاي صورت گرفته اسـت  ارزيابيو نشانگرهاي مناسب براي سنجش كارآمدي 

هـاي   گيري در خصوص تغيير وتركيب  مولفـه  هاي ارزيابي كمك كرده و داده هاي الزم را براي تصميم ازكارآمدي فعاليت
در اين  !ضروري است” ارزيابي گروه آموزشي“به اين ترتيب، بايد اذعان كرد كه مطالعه اثربخشي . سازد ارزيابي فراهم مي

  :رابطه همواره بايد پرسيده شود كه
 روش مناسب اجراي ارزيابي دروني كدام است؟ •

 الگوي مناسب مناسب اجراي ارزيابي دروني كدام است ؟ •

 ها و نشانگرهاي مناسب ارزيابي دروني كدامند؟ مالك •

• ... 

 . فرايند ارزيابي اصالح شوندسازي  هاي ارزيابي دروني همواره به سمت بهبودي و بهينه تا فعاليت

البته بايد توجه داشت كه اثربخشي ارزيابي گروه يك موضوع روشن، تك بعدي و عيني كـه بـه سـادگي بتـوان آن را     
هـايي   هاي آموزشي مسائل و چـالش  لذا در رابطه با ميزان اثربخشي ارزيابي گروه. (Joss, 2007)گيري كرد نيست  اندازه
اينكه بايد شرايط و ضوابطي از قبـل فـراهم باشـد كـه ايـن شـرايط و ضـوابط را تحـت عنـوان           باشد و ديگر رو مي پيش

به اين ترتيب، دو نـوع مطلـب يكـي    . سازوكارهاي مناسب براي ارتقاي كارايي و اثربخشي مورد بحث و بررسي قرار داد
بي وضـعيت فعلـي كـارايي و    مطلب علمـي بيشـتر بـه ارزيـا    . باشند علمي و ديگري از جنس سياستگذاري قابل طرح مي

توجه دارد و مطلب دوم، بيشتر ناظر به چگونگي ارتقاي كـارايي و اثربخشـي فراينـد ارزيـابي     » ارزيابي دروني«اثربخشي 
  . دروني معطوف است

هـا و نشـانگرهاي    براي ارزيابي وضعيت كارايي و اثربخشي ارزيابي دروني، بايد روش مناسب، الگوي مطلوب، مالك
ايـن قبيـل    1.گذاري نمود نام» ارزيابي-فرا«توان  تدوين و نسبت به انجام ارزيابي اقدام كرد؛ چنين ارزيابي را ميمناسب را 
 شرطشود كه از آن بايد به عنوان  ها در واقع به درجة مطلوبيت طراحي و اجراي مناسب ارزيابي دروني مربوط مي فعاليت

                                                 
١ ���  !��"#�)Metaevaluation (&�'() !��"#� *��! �+� ,-��       �.! /�.01 #�.23� �.! ��.-��� !��"#� �! �4!�# #� �56 7�8
� *��

9�: ;� �! <�
 =>	� *53! ��6 �?��@#�A .� ,�BBC� �:�� �#�� �83�� #� �A �D
E 6�!   ��.� F#�.G?� 7�.�H� �! 5    I'�.H?� !�.�"#�

�+� .# J�
��
 *��! �4!�# ,�� #� �?	�! I�C�K�� *��!.L .�!: N��?+� O�! )Stufflebeam, 2000 .( 



هايي تاكنون در نظام دانشـگاهي و آمـوزش عـالي     البته چنين فعاليت 1.شودبراي ارتقاي كارايي و اثربخشي نام برده  الزم
كشور مورد توجه قرار نگرفته است؛ با توجه به اهميت آنها، الزم است در تحقيقات پايه دانشـگاهي مـورد عنايـت ويـژه     

  .قرار گيرند
ي نظـري درجـه مطلوبيـت ارزيـابي     ها توان در قالب تحليل ارزيابي، مي-رغم نقصان جدي تحقيقات در زمينة فرا علي

هاي مهم در اين رابطه، جامعيت  يكي از جنبه. دروني را مورد بررسي قرار داد و وضعيت آن را به محك قضاوت گذاشت
ارزيابي است؛ آيا ارزيابي دروني از جامعيت الزم براي ارزيابي كيفيت دانشگاهي برخوردار است يـا خيـر؟ در خصـوص    

انواع ارزيابي، نوع واحـد مـورد ارزيـابي و    : دانشگاهي، سه جنبه مهم را بايد مورد توجه قرار دادجامعيت ارزيابي كيفيت 
تـوان   بديهي است كه در رابطه با ارزيابي كيفيت دانشگاهي، نمـي . مقايسه عملكرد واحد مورد ارزيابي با واحدهاي همگن

هـا   هاي گسترده آن، تنها بخشي از واقعيـت  رغم مزيت ليخود ارزيابي، ع. اكتفا كرد) خود ارزيابي(فقط به ارزيابي دروني 
وسيله ارزيابان شايسته بيروني نيـز مـورد ارزيـابي     در كنار آن، الزم است گروه يا واحد مورد ارزيابي، به. كند را آشكار مي

تري از عملكرد واحد  ملتوان تصوير كا با تركيب و تلفيق ايندو مي 2.قرار گيرد و به اين ترتيب، ارزيابي بيروني انجام شود
  . ارزيابي فراهم نمود تحت

هـاي آموزشـي    هـا و گـروه   ها و همينطور هر دانشگاه، از دانشـكده  بايد توجه داشت كه نظام آموزش عالي از دانشگاه
گانـه نظـام دانشـگاهي فعاليـت      در راستاي تحقـق اهـداف سـه    "اي كه همه مشتركا به گونه) 1نمودار (تشكيل شده است 

مقايسـه عملكـرد   (زند؛ يعني لزوم ارزيـابي تطبيقـي    چنين ساختاري، دو جنبة ديگر از مقولة جامعيت را رقم مي 3.دكنن مي
و حتـي  (هـا   ها و دانشگاه هاي آموزشي به دانشكده و توسعه فرايند ارزيابي از گروه) ها يا واحدهاي مشابه با يكديگر گروه

ر ارزيابي بيروني، ارزيـابي تطبيقـي واحـدهاي مشـابه و همچنـين اجـراي       به اين ترتيب، عالوه ب). كل نظام آموزش عالي
. الزم و ضروري اسـت ) يعني دانشكده و دانشگاه(براي ساير واحدهاي آموزش عالي ) اعم از دروني و بيروني(ها  ارزيابي

عوامـل  ! وزشي نيستهاي آم گروه  ، فقط محصول فعاليت»كيفيت دانشگاهي« شود كه  ضرورت اين مسئله از آنجا ناشي مي
ها آنها،  و دانشگاه و حتي نظام آموزش عالي نيز در آن نقش دارند و سهيم هستند و چگونگي فعاليت  و نيروهاي دانشكده

  .لذا، عملكرد واحدهاي مذكور نيز بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. سازد هاي آموزشي را به شدت متأثر مي عملكرد گروه
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  اني و ذينفعان آموزش عاليگستره سازم: 1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  ).91: 1386(نادري : مأخذ

بعد تطبيقي ارزيابي كيفيت دانشگاهي از اين نظر الزم و ضروري است كه منابع و امكانات جامعه محدود اسـت و در  
كـه بـا منـابع و    انـد   در تـالش  "ريـزان اصـوال   سياستگذاران و برنامـه ! مقابل، نيازها و انتظارات آن بسيار وسيع و گسترده

امكانات محدود بتوانند بيشترين نيازها را تأمين كنند؛ از همين رو، منابع را بايد در اختيار واحـدهايي قـرار دهنـد كـه بـا      
الزمة دستيابي به اين مهم، انجام ارزيابي است . هاي خود را به سرانجام برسانند كارآمدي بيشتري قادرند اهداف و رسالت

  .باشد ايج ارزيابي بيشتر مورد عالقة مديران و سياستگذاران نظام آموزش عالي ميكه از اين منظر، نت
هاي  با عنايت به اينكه يكي از نقاط قوت ارزيابي دروني، مشاركت دادن اعضاي گروه در فرايند ارزيابي است، فعاليت

ن مسئله در سطح دانشكده و دانشگاه نيز تواند مورد اقبال قرار گيرد كه اي ارزيابي در سطوح دانشكده و دانشگاه زماني مي
يعنـي ارزيـابي   (لذا، مشاركت دادن همه ذينفعان و ذيربطان الزم و ضروري است كه با انجام ارزيـابي جـامع   . انجام پذيرد

  . مقدور خواهد بود) ها ها، دانشكده ها و دانشگاه دروني و بيروني در گروه

  ا بهبود كيفيت دانشگاهياثربخشي ارزيابي گروه در رابطه ب: 2نمودار 

  
  

، شـرط الزم بـراي ارتقـاي اثربخشـي     )2نمودار  1چرخة (همانطوري كه اشاره شد، طراحي و اجراي مناسب ارزيابي 
ارتقـاي  تواند اثربخشي آن را از جهـت   نمي "به عبارت ديگر، اجراي فرايند ارزيابي به طور مطلوب و بايسته، لزوما. است

چرخـة  (كارگرفته شود  ها به ها و سياستگذاري ريزي در برنامه ارزيابيبلكه الزم است نتايج . كيفيت دانشگاهي تضمين كند



نكتـه  . در راستاي بهبود  و تضمين كيفيت  عملكرد آموزش عالي ياد كـرد  شرط كافيكه بايد از آن به عنوان ) 2نمودار  2
نشـان   3ريزي استراتژيك و ارزيابي درونـي اسـت؛ همانگونـه كـه نمـودار       بين برنامه جالب توجه در اين ميان، اشتراكات

شود، وضـع مطلـوب ترسـيم و چگـونگي دسـتيابي بـه وضـع         دهد، در هر يك از اينها، تحليل وضع موجود انجام مي مي
مراحـل   "موزشي عمـال به اين ترتيب، اجراي ارزيابي دروني آ. شود مشخص مي) ها و راهبردها با تعيين سياست(مطلوب 

يـا  (ريـزي اسـتراتژيك در سـطح سـازمان      البته در عمل، برنامـه . ريزي استراتژيك عملي و اجراي خواهد شد اصلي برنامه
) يعنـي گـروه، دانشـكده و دانشـگاه    (شود؛ بسط اجراي ارزيابي بـه همـه سـطوح دانشـگاهي      تدوين و اجرا مي) دانشگاه
اليت همخواني ايجاد كند و موجبات ارتقـاي اثربخشـي ارزيـابي آموزشـي را فـراهم      تواند به طور كامل بين اين دو فع مي
 1.نمايد

  ريزي استراتژيك و ارزيابي دروني رابطه بين برنامه: 3نمودار 

  
  

بي آموزشي با رويكرد ريزي استراتژيك وجود دارد؛ در ارزيا هايي نيز بين ارزيابي آموزشي و برنامه با اين حال، تفاوت
در حاليكـه  . افتد است و در عمل نيز به طور معمول اتفاق مي» بايد«ارزيابي دروني، مشاركت همه ذينفعان و ذيربطان يك 

هاي ارزيـابي درونـي در    كارگيري نتايج و يافته عالوه بر اين، به. مشاركت آنگونه نيست "ريزي استراتژيك لزوما در برنامه
ريزي استراتژيك بـا تـدوين و اجـراي     افتد اما به طور متعارف، برنامه اتفاق مي 2»برنامة عمل«اجراي چارچوب طراحي و 

  . برنامة عمل همراه نيست

  هاي ارزيابي دروني كيفيت دانشگاهي مسائل و چالش

قـرار  در قسمت قبل، ارزيابي كيفيت دانشگاهي كارآمد و اثربخش در يك چارچوب تحليلي نظري مورد بحث و بررسـي  
توان مطرح كرد كه وضعيت فعلي ارزيابي كيفيت دانشگاهي در مقايسـه بـا    در اين مرحله اين سئوال كليدي را مي. گرفت
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آل آن چگونه است؟ براي پاسخ به اين سئوال در ابتـدا درجـة جامعيـت ارزيـابي متعـارف مـورد        وضعيت مطلوب و ايده
دسـتيابي بـه ارزيـابي كيفيـت دانشـگاهي جـامع، تبيـين و تشـريح         رو براي  هاي پيش گيرد و سپس چالش تحليل قرار مي

  .شود مي
از لحاظ نـوع  . از منظر درجة جامعيت، دو جنبه خاص يعني نوع ارزيابي و واحد مورد ارزيابي بايد مد نظر قرار گيرند

ارزيابي تطبيقي الزم اسـت   اشاره شد، سه نوع ارزيابي يعني ارزيابي دروني، ارزيابي بيروني و "ارزيابي، همانگونه كه قبال
  . اي را شكل دهند كه نمايانگر ابعاد مختلف عملكرد واحدهاي دانشگاهي باشد ها بتوانند آيينه كه در نهايت اين ارزيابي

ارزيابي، متناسب با ساختار فعلي نظام آموزش عالي ايران، پنج واحد قابـل   در رابطه با جنبه دوم يعني واحدهاي تحت
شكي نيسـت كـه نـوع فعاليـت هـر يـك از ايـن        . روه، دانشكده، پرديس، دانشگاه و نظام آموزش عاليگ: تفكيك هستند

هـاي آموزشـي    يكسان نيسـت؛ گـروه  ) فني-يعني آموزش، پژوهش و خدمات علمي(گانه  واحدها در رابطه با وظايف سه
هـاي سـتادي و    ر در قالـب فعاليـت  سـاير واحـد بيشـت   . پردازند عامالن اصلي هستند كه در خط مقدم به انجام فعاليت مي

بنابراين، هم از جنبه تأثير و تاثر كاركرد هر يك از واحدها با يكـديگر و هـم از لحـاظ    . كنند آفريني مي سياستگذاري نقش
هاي آموزشي دانشگاهي در درون آنهـا بـه    اين نكته كه دانشكده، پرديس، دانشگاه به نوبه خود واحدهايي هستند كه گروه

  . باشند، مقولة ارزيابي براي آنها نيز مصداق عيني دارد غول ميفعاليت مش
هاي آموزشـي محـدود    گرفته براي ارزيابي كيفيت دانشگاهي بيشتر به ارزيابي دروني گروه هاي صورت در عمل تالش

هـا   همه تـالش  "توان ادعا كرد كه تقريبا مي. هاي آموزشي اجرا شده است ارزيابي بيروني در برخي از گروه "بوده و اخيرا
عمـل آمـده    هاي بـه  ها و كوشش تصويري از درجة جامعيت و توزيع تالش 4نمودار  1مصروف ارزيابي دروني شده است؛

به اين ترتيب، بايد بـه صـراحت اذعـان داشـت كـه نظـام ارزيـابي كيفيـت         . دهد ها را نشان مي براي اجراي انواع ارزيابي
هـاي بسـيار بايـد بـه سـمت       ويژه تالش به. درجة قابل قبولي از جامعيت برسد دانشگاهي راه طوالني در پيش دارد كه به

هاي آموزشي و همچنين ارزيابي دروني و بيروني دانشكده، پـرديس و دانشـگاه و در نهايـت،     انجام ارزيابي بيروني گروه
هـاي   هـا و دانشـگاه   انشـكده ها، د در اين بين، تحليل و ارزيابي تطبيقي عملكرد گروه. كل نظام آموزش عالي معطوف شود
  .همسان نبايد مورد غفلت قرار گيرد

  وضعيت جامعيت ارزيابي كيفيت دانشگاهي: 4نمودار 
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  )ب(  )الف(

هاي جدي در رابطه با اجراي ارزيابي كيفيت دانشگاهي وجـود دارد   رسد نقصان با عنايت به مطالب مذكور، به نظر مي
هاي بسـياري بايـد مصـروف تـدوين      يعني تالش. اسي در اين خصوص نيز وجود داردفني اس-هاي علمي كه البته چالش
. ها و نشانگرهاي ارزيابي كيفيت دانشگاهي در سطح دانشكده، پرديس، دانشگاه و نظـام آمـوزش عـالي شـود     الگو، مالك

اهم كننـد تـا   نظران بايد سئواالت كليدي متعددي چـون سـئواالت زيـر طـرح و پاسـخ مناسـب را فـر        محققين و صاحب
  :شناسي اجراي ارزيابي كيفيت دانشگاهي به صورت جامع مهيا شود روش-هاي علمي زمينه
ها و نشانگرهاي ارزيابي دروني براي ارزيابي دروني دانشكده، پرديس، دانشگاه و نظام آموزش عالي قابـل   آيا الگو، مالك •

 استفاده هستند؟

  ي براي ارزيابي بروني كدام است؟ها و نشانگرها مناسبترين رويكرد، الگو، مالك •
  ها و نشانگرهاي براي ارزيابي تطبيقي كدام است؟ مناسبترين رويكرد، الگو، مالك  •
  

شـده، در حـال حاضـر برنامـه      عالوه بر مباحث و مطالب مذكور بايد تأكيد شود كه براساس شواهد وتجربيات كسـب 
مشـاركت انـدك   : تـرين آنهـا عبارتنـد از    مواجه است كـه عمـده  هايي  ها با مسائل و چالش معمول ارزيابي دروني دانشگاه

گرهـاي   هـا و نشـان   اعضاي هيئت علمي، فقدان انگيزه كافي، آگاهي ناكافي از فرايند ارزيابي و منافع آن، زياد بودن مالك
  . ها و تخصيص امكانات گيري ها و نتايج در تصميم ارزيابي دروني و عدم استفاده از يافته

ها نسـبت بـه    مشاركت اعضاي هيئت علمي، بايد اذعان شود كه اقبال عمومي اعضاي هيات علمي دانشگاه در رابطه با
بيشتر اعضاي هئيت علمي به صـورت انفعـالي نسـبت بـه     . ارزيابي دروني و اخيراً ارزيابي بيروني، در حد مطلوب نيست

ل طرح است اما مشاركت اندك، به عنوان يك مشكل هر چند كه داليل مختلفي در اين رابطه قاب. كنند ارزيابي برخورد مي
  .روي نظام ارزيابي كيفيت دانشگاهي قرار دارد جدي پيش

توانـد ناشـي از عوامـل     هاي آموزشي در اجراي فراينـد ارزيـابي درونـي مـي     مشاركت اندك اعضاء هيات علمي گروه
انگيـزه مناسـب داراي ابعـاد    . فرايند ارزيابي اسـت  متعددي باشد؛ يكي از اين عوامل، فقدان انگيزه الزم براي مشاركت در

اسـت و ضـعف   ) هـا  ها و سياستگذاري گيري هاي مالي، مشاركت در توليد علم، مشاركت در تصميم مانند انگيزه(مختلفي 
 .تواند به چنين مواردي برگردد انگيزه براي مشاركت در فرايند ارزيابي دروني مي

هـاي علـوم    لذا اين مقولـه بيشـتر در رشـته   . مربوط به حوزه علوم تربيتي است اي تخصصي و ارزيابي آموزشي، مقوله
در نتيجه چيستي، چرايي و منافع ناشي از آن بيشتر براي متخصصين علوم . شده است انساني به ويژه علوم رفتاري شناخته

بعاد ارزيـابي درونـي در ارتبـاط    هاي دانشگاهي، كمتر با اين ا رفتاري و تربيتي ممكن است آشكار شده باشد و ساير رشته
اين بخش از مسئله، ناشي از آگاهي ناكافي در رابطه با ارزيابي و منافع آن است و لذا توسعه دانش و مهـارت  . بوده باشند



ارزيابي آموزشي در  آموزش عالي به طور كلي، صرفنظر از ماهيت هر رشته دانشگاهي، زمينه را بـراي رفـع ايـن چـالش     
 . سازد هموار مي

رو در اجراي ارزيـابي درونـي    هاي پيش ها و نشانگرهاي ارزيابي دروني يكي از چالش كثرت، گستردگي و تنوع مولفه
همين مسئله، بيش از هر چيـز، انگيـزه افـراد بـراي مشـاركت را تحـت تـأثير قـرار         . گروه هاي آموزشي دانشگاهي است

توان شمار نشانگرهاي ارزيابي دروني را كاهش داده تـا ضـمن    ميلذا اين سئوال كليدي را بايد پرسيد كه چگونه . دهد مي
برخورداري از حداكثر مشاركت، جامعيت اطالعات مورد گردآوري لطمه نخورد؛ اين مقوله نيز نيازمند كـار پژوهشـي در   

  1.باشد شناسي ارزيابي دروني مي رابطه با روش
جه شود كه كيفيت دانشگاهي تحـت تـأثير عوامـل مختلفـي     عالوه بر مسئله كثرت نشانگرهاي ارزيابي دروني، بايد تو

و همـين مسـئله، ضـمن اينكـه بـر       2قـرار دارد ... گيـري و   محيطي، اجرائي، ابزارهـاي انـدازه  -اي همچون متغيرهاي زمينه
هـاي مـورد    بـه منظـور كـاهش دشـواري    . زند ها را نيز دامن مي پيچيدگي و دشواري ارزيابي افزوده است، كثرت شاخص

هاي آموزشي ضروري است كه البته اين خود بايـد   هاي استاندارد و معتبر در ارزيابي گروه تدوين و تلخيص مالك بحث،
  .به صورت يك فرايند مستمر انجام شود

زند، به طور معمـول يكـي    ها و نتايج تحقيقات كه به شدت اثربخشي تحقيقات را رقم مي عدم استفاده مناسب از يافته
اي، مبتال بـه فراينـد ارزيـابي درونـي نيـز       هاي اساسي در كشورهاي در حال توسعه است؛ چنين مسئله از مسائل و چالش

از سوي ديگر، . باشد هست و داليل مختلفي دارد؛ نگراني ناشي از آشكارشدن نقاط ضعف عملكرد، يكي از اين داليل مي
ريـزي   اي اعضـاي هيـات علمـي و نيـز برنامـه      وسعه حرفههاي ت ها از جمله برنامه عدم پيوند نتايج ارزيابي با ساير فعاليت

راهبردي، زمينه ساز اين ذهنيت است كه ارزيابي دروني، فعاليتي تشريفاتي و غيركـاربردي اسـت كـه مشـاركت اعضـا را      
ي ضـرورت انجـام ارزيـاب   ... هـاي بهبـود كيفيـت آموزشـي و      با برقراري پيوند بين نتايج ارزيابي و برنامه. كند رنگ مي كم

همچنين، مشاهده عيني آثار مثبت استفاده از نتايج ارزيـابي در  . دروني و بيروني در مديريت دانشگاهي مشهود خواهد شد
هاي آموزشي  گروه، شُبهه و ذهنيت ناكارآمد بودن اجراي فرايند ارزيابي را برطرف ساخته و مشاركت بيشتر اعضاي گروه

  3.را بدنبال خواهد داشت
. همراه است تا در نتيجة آن، ارتقاي كيفيت دانشگاهي معني پيدا كند» تغيير«ارزيابي دروني، بناچار با  كارگيري نتايج به

لـذا نگرانـي ناشـي از تغييـر منبعـث از       4.هنـد  د شواهد تجربي مويد آنست كه افراد نسبت تغييـرات مقاومـت نشـان مـي    
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تنها يكي از داليل » تغيير«البته،  1.بدون مشكل اجرايي نشودشود فرايند ارزيابي دروني  كارگيري نتايج ارزيابي، سبب مي به
چنانچـه نتـايج   . ها منجر شود تواند به افزايش مقاومت ها با ارزيابي، مي مقاومت است؛ نگراني ناشي از آشكار شدن ضعف

ود نگرانـي اعضـاي   كارگرفتـه شـ   ارزيابي به منظور تدوين برنامه بهبود كيفيت و توسعه منابع مالي و امكانات آموزشي بـه 
  .برطرف خواهد شد) ويژه براي تغيير به(هيات علمي درخصوص آشكارشدن نتايج ارزيابي 

  :گيري و پيشنهادات بندي، نتيجه جمع

هايي كه در رابطه با ارتقاي كيفيـت دانشـگاهي در ايـران     ها و كوشش هاي قبل مالحظه شد كه مهمترين فعاليت در قسمت
با اين حـال،  . حاصل شده است  ابي دروني است؛ البته از اين ناحيه، تحوالت مثبت قابل توجهيانجام شده، مربوط به ارزي

ها و كمبودهاي اساسي مواجه هستند كه تحقق  هم فرايند ارزيابي دروني و هم ارزيابي كيفيت دانشگاهي با مسائل، چالش
بـراي برطـرف شـدن مشـكالت و     . كرده اسـت  يا دستيابي به كيفيت دانشگاهي در يك سطح و اندازة مطلوب را ناممكن
  :شود كمبودهاي مورد اشاره در اين مقاله، به طور مشخص موارد زير پيشنهاد مي

  :ها از طريق كارگيري نتايج ارزيابي تأمين مطلوبيت در رابطه با به) الف

 ها و نتايج ارزيابي بين ذينفعان و ذيربطان؛ اطالع رساني و اشاعه يافته −

 ؛... اعضاي هيات علمي، دانشجويان، مديران و  ارتقاي مشاركت −

 ها؛ هاي ارزيابي و اين قبيل برنامه و ايجاد پيوند بين فعاليت) استراتژيك(تدوين برنامة عمل و برنامة راهبردي  −

هـا در چـارچوب سـازوكارهايي چـون اعتبـارات ويـژه،        مرتبط ساختن تخصيص منابع و امكانات با نتايج ارزيابي −
 ي فوري و تخصيص بودجه؛تأمين نيازها

  :ارتقاي سطح مشاركت ذينفعان و ذيربطان ارزيابي واحدهاي دانشگاهي با تأكيد بر) ب

ها و نتايج  پذيري جمعي  و تالش جمعي در ارزيابي عملكرد با اطالع رساني و اشاعه يافته اشاعه فرهنگ مسؤليت −
  ؛...اي آموزشي، و كارگيري نتايج آن در بهبود كيفيت عملكرد واحده ارزيابي، به

شـغلي  -اي و توسـعه حرفـه   توانمندسـازي هـاي   هاي مناسب با ايجاد پيوند بين نتايج ارزيابي و برنامه تأمين انگيزه −
و نيز مرتبط ساختن تـأمين منـابع مـالي در همـه سـطوح يعنـي گـروه        ) ويژه اعضاي هئيت علمي به(منابع انساني 

 آموزشي، دانشكده و دانشگاه با اين نتايج؛

اندازي و توسعه شبكه ارزيابي كيفيت براي يادگيري، توليد علم، حـل   هاي علمي مناسب از طريق راه تأمين انگيزه −
 ؛...مشكالت، 

ايجاد فرهنگ پاسخگويي از طريق سازوكارهاي نظـارتي مناسـب و همچنـين توسـعه رقابـت سـالم بـراي ارائـه          −
 خدمات شايسته؛

                                                 
1   Deshler (1999).  



ـ بـه ارز  ازيـ احساس ن يق ايجاد فرهنگ مناسب و اشاعهاز طر يابيدر برابر ارز ها مقاومتكاهش  −  ياعضـا  بـين  يابي
 ريزان؛ و برنامه ي، مديرانآموزش يها گروه

تـر ارزيـابي كيفيـت دانشـگاهي و      هاي سوگيري از طريق تـدوين و اجـراي هـر چـه مطلـوب      برطرف كردن شُبهه −
 كارگيري نتايج آن؛ به

  ؛ )ويژه واحدهاي مشابه به(لي ارتقاي سطح رقابتمندي بين واحدهاي آموزش عا) ج
  :تأمين جامعيت ارزيابي كيفيت دانشگاهي با) د

 ها و نشانگرهاي ارزيابي دروني؛ سازي مولفه بهينه −

 هاي بيروني و تطبيقي؛ ها و نشانگرهاي مناسب براي اجراي ارزيابي مطالعه و پيشنهاد الگو، مولفه −

گـروه، دانشـكده، پـرديس،    (اي همـه واحـدهاي دانشـگاهي    تدوين و اجراي ارزيابي دروني، بيروني و تطبيقي بر −
 ؛)دانشگاه و نظام آموزش عالي

 ؛)ارزيابي كارايي و اثربخشي ارزيابي كيفيت دانشگاهي(ارزيابي -تدوين و پيشنهاد الگو و نشانگرهاي فرا −
  : ايجاد ساختار سازماني مناسب از طريق) ه

 نشكده، پرديس، دانشگاه و نظام آموزش عالي؛ايجاد مراكز و واحدهاي ارزيابي كيفيت در سطح دا −

 هاي ارزيابي كيفيت دانشگاهي؛ ايجاد و توسعة شبكه −

ايجاد سازمان ملي ارزيابي كيفيت دانشگاهي؛ ايجاد تشـكيالتي در سـطح ملـي زمينـه را بـراي تـدوين و پـذيرش         −
شـرايطي، مقايسـه واحـدهاي    در چنـين  . سـازد  هاي استاندارد ارزيابي كيفيت  عملكرد دانشگاهي فراهم مـي  مالك

منـدي واحـدهاي دانشـگاهي را     دانشگاهي مشابه به لحاظ علمي امكانپذير گشته و ارتقاي سطح و درجـة رقابـت  
 .بدنبال خواهد داشت
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  ارچوب و شاخصهاي طبقه بندي ؛چ

 ابزاري براي تعميق و توسعة ارزيابي دروني در آموزش عالي متنوع ايران

  2عباس بازرگان  -   1مقصود فراستخواه

  

  مقدمه

گروه هاي آموزشي ،اصلي ترين واحدهاي دانشگاهي هستند وهرگونه رقابت وپويايي وتحرك در جهت بهبود مداوم و 

ارزيابي داوطلبانه و درونزا توسط گروه هاي  -تحقيقات قبلي نقش خود. وان از آنجا آغاز كردتضمين كيفيت  را مي ت

طي چند سال اخير در آموزش . آموزشي دانشگاه ها را در بهبود و ارتقاي  مداوم كيفيت آموزش عالي بازنمايي مي كند

مراه عوامل ، مالكها و نشانگرهاي آن توسعه عالي كشورمان ؛ شيوه كار وفرايندهاي ارزيابي دروني توسط گروه ها به ه

؛ 27-1: 1379؛ بازرگان و همكاران، 1385و1384و 22-1: 1374بازرگان،(داده شده ودر دسترس اين گروه ها قرار دارد 

؛  دبيرخانه 1380؛ گروه ارزشيابي آموزشي ،1383؛ محمدي، 1377؛ حجازي، و همكاران ،1385؛ پرند، 2002بازرگان، 

همچنين نتيجة پژوهشهاي پيشين ) .  1385؛ دبيرخانه دومين همايش ارزيابي دروني ،1385و1384و1382روني ،ارزيابي د

نويسنده و همكاران نشان مي دهد كه ارزيابي دروني به عنوان پاية اصلي نظام تضمين كيفيت در تجارب جهاني پذيرفته 

وسرانجام  )   95-67: الف1387، فراستخواه، 1385يي، فراستخواه، بازرگان، لوكس و قاضي طباطبا(ونهادمند شده است

اينكه ارزيابي دروني مي تواند بر برنامه ريزي براي بهبود كيفيت گروه هاي آموزشي دانشگاهي تأثير شاياني داشته 

  )175-145: ب1387فراستخواه، (باشد

تنوعات گسترده اي مانند آموزش  از سوي ديگر آموزش عالي ايران طي سالهاي اخير گسترش كمي پرشتابي داشته و 

–عالي پزشكي وغير پزشكي، دولتي، آزاد اسالمي، غير انتفاعي، حضوري و نيمه حضوري وفراگير ، مجازي ، علمي 

اين مقدار تنوع اگر قابل فهم نباشد مي تواند به جاي اينكه منشأ رقابت و پويايي . كاربردي وجز آن پيدا كرده است

تعبير شده  است،  3رقابت وحشيبينجامد چيزي كه در پيشينة تحقيقات  گاهي از آن به عنوان  وكيفيت باشد به آشفتگي

شود و به رواج نوعي شبه بازار  به عبارت ديگر  واقعيت گوناگوني به جاي اينكه يك فرصت باشد تبديل به تهديد مي

. هاي قابل فهم شدن تنوعات گسترده است، يكي از ساز وكار  1طبقه بندي ). 19-15:  2008، 4وان دامه(  انجامد مي

                                                 
^
 عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالي. 

.
2
 استاد دانشگاه تهران 

3 -Wild competition 

4- Van Damme 



به باال و  هاي اصلي آنهاست وبر خالف رتبه بندي،  از پايينطبقه بندي فرايند تعريف انواع گروهها بر مبناي كارويژه

طي . است 2بندي براي بازنمايي شباهتها و تفاوتها محققان تأكيد دارند كه طبقه. توسط خود دانشگاهيان انجام مي پذيرد

وان (بندي در آموزش عالي انجام گرفته است  د دهة اخير فعاليتهايي در آمريكاي شمالي ، اروپا و استراليا براي طبقهچن

بندي گروه  اما به رغم تنوعات پيش گفته در آموزش عالي ايران تا كنون هيچگونه چارچوبي  براي طبقه.  )9: 3،2005وات

هدف از  اين مقاله دستيابي به چارچوبي . رسي ، تدوين وارائه نشده استهاي آموزشي دانشگاه هاي ما  در سطح ملي بر

بندي گروه هاي آموزشي دانشگاه هاست كه  به روش فرا تحليل مطالعات جهاني ، براي شاخص هاي مناسب طبقه

   .بررسي وارائه مي شود

  پيشينة تحقيقات وچارچوب نظري

بندي، بندي گروهها براساس عملكرد موجود آنهاست در طبقهر دسته، ناظر ب 5يا جداول ليگ 4بندي در حالي كه رتبه

بعضي از محققان واژة ). 6،2009هاري( دهيمگروههارا براساس نقش و كاركرد آنها و تنوعاتشان در چند مقوله قرار مي

بندي آن است كه بقهنكتة مهم در نظام ط) .  9-4: 2008،   8فيگل و هيدن(را بر طبقه بندي ترجيح داده اند 7سنخ شناسي

  ) .1:  2000، 9شالمن.(گيردشود و مورد مطالعه قرار ميبراي دورة خاصي، روزآمد مي

هاي آموزشي  در بحث حاضر گروه(تجربي انواع نهادهاي آموزش عالي  10بندي بندي يا  دسته بندي فرايند گروه طبقه

اولي . بندي است شناسي و ديگر رتبه بندي يكي نوع سه با طبقهدو واژة قابل مقاي. ها و مالكهاست بر مبناي داده) دانشگاهها

. بندي دارد تر پاية مفهومي آن است ولي دومي تمايزهاي اساسي با طبقه تر و يا به عبارت دقيق بندي بسيار نزديك به طبقه

ر مبناي چارچوب مفهومي ها و معيارها بلكه ب بندي انواع نهادهاي آموزش عالي نه براساس داده شناسي فرايند دسته نوع

گونه كه به روشني  همان. بندي فرايند تجميع ارزشهاي سلسله مراتبي دربارة موضوع مورد نظر است اما رتبه. است

بندي و سنخ شناسي نيست، همچنين در  بندي عنصر مشخص قضاوتي و ارزش داوري هست اما در طبقه پيداست در رتبه

                                                                                                                                                              
5- Classification 

1-Similarities and differences 

1. Van Vught 

2 -Ranking 

3 -League Tables 

4. Harrey 

5 -Typology 

6. Figel and Hijden 

7. Shulman 

8 -Grouping 



-56: 2008، 3كايسر.( است 2بندي از پايين به باال است فرايند طبقه 1ماهيت از باال به پايينبندي بنابر  حالي كه فرايند رتبه

72 (  

  بندي، ابزاري براي فهم بيشتر منطق به عبارت ديگر طبقه. برخوردار است 4بندي از يك منطق تيپولوژي طبقه 

. دهد واحدهاي آموزش عالي به دست مي هايي براي بازنمايي ويژگيهاي متنوع مؤسسات و شناسي است و پروفايل سنخ 

با اقتباس از نظر ( .و نشانگرهاست) مالكها(، شاخصها) عوامل(ها اي از  مؤلفه بندي نيازمند مجموعه هر طبقه

  ).42-34: 1383بازرگان،

 5جانسهاي بغايت داراي عدم ت شود كه آموزش عالي در دنياي امروز حوزه بندي از اينجا ناشي مي فلسفة وجودي طبقه 

اين عالوه بر حجم بسيار بزرگ و فراگير آن است هريك از نهادها و واحدها داراي شرايط حقوقي، . و پيچيدگي است

ك چارچوب جور و ينيازمند  اين مقدار از تنوع براي اينكه قابل فهم باش. هاي گوناگوني هستند تاريخي و كارويژه

 )4: 2005وان وات،(. است 6منسجم

بنديهاي  البته طبقه. اري براي بازنمايي يك نظم دربارة يك واقعيت اساساً داراي گونه گوني و تنوع استبندي ابز طبقه  

بندي بايد بازنمايي شباهتها  بر يك سلسله اهداف رسمي حكومتي است اما محققان تأكيد دارند كه طبقه دولتي بيشتر مبتني

بندي  و نيز در انگلستان و استراليا با همين رويكرد تحقيقي، به طبقهبنيادهايي مثل كارنگي در آمريكا . باشد 7و تفاوتها

 )9: 2005وان وات،(. اند روي آورده

بدون تنوع امكان توسعه آموزش . بندي، تنوع و گونه گوني به مثابة يك اصل و ارزش است اي در طبقه مفهوم هسته  

به همين منظور است . تواند مفيد واقع بشود كه قابل فهم باشد اما تنوع وقتي مي. عالي و عبور آن به آينده ممكن نيست

جايي و  هاي جابه تواند به شفافيت كمك بكند، قابليت بندي مي طبقه) 2009كايسر،.( يابد بندي موضوعيت مي كه طبقه

را ارتقا بدهد و اي و ميان بخشي مانند رابطه دانشگاه و صنعت  تحرك را افزايش بدهد، امكانات همكاريهاي ميان مؤسسه

                                                 
9-Top-down 

10 -bottom up 

11.Kaiser 

12.Typology 

1 -Heterogeneity 

2 -Coherent and Compatible Framework 

3. -Similarities and differences 



مركز مطالعات .(اند بر اين اهداف تأكيد كرده 2و هم راهبرد ليسبون 1هم بيانيه بولونيا. مزيتهاي رقابتي را گسترش ببخشد

  ) 15:الف 2005، 3خط مشي آموزش عالي

 4اع كنسرسيومبندي، فراهم آوردن پلتفرمي براي ايجاد شبكه و نيز به وجود آمدن انو يكي از كاربردهاي اساسي طبقه  

هاي پژوهشي و تحليلي كمك  تواند به تحقيقات در انواع روش بندي مي همچنين طبقه. ميان واحدهاي آموزش عالي است

  ) 2008وان وات،.( بكند

برخالف . بندي، استفاده از آن در نظام تضمين كيفيت آموزش عالي است يكي ديگر از كاربردهاي اصلي طبقه    

و از  6شناسي چند بعدي وجود دارد بندي منطق نوع برخوردار است و در طبقه 5منطق سلسله مراتبيبندي كه از يك  رتبه

بندي عنصر قضاوت وجود ندارد  در طبقه   .توان به عنوان ابزاري در پيگيري اهداف تضمين كيفيت استفاده كرد اين مي

بندي،  خواهند با استفاده از ابزار طبقه ميرساني دارد و خود واحدها و مؤسسات است كه  بلكه صرفاً جنبة اطالع

 )5: 2005وان وات،(.  تمايزهاي خود را شفاف بكند

وان وات  )1996، 7بوير(بندي براي بازنمايي بهتر تمايزات بحث كرد  ، از لزوم توسعة مقوالت طبقه90بوير در دهه  

نبايد با اهداف سياسي خاص دولتها آغشته بشود، بندي  اند كه طبقه در اين باره بررسي كرده) 1998( 8و هويسمن) 1996(

رساني متمركز  بندي بايد بر اهداف فني و اطالع طبقه. گذارد چون در اين صورت در رفتارهاي دانشگاهيان تأثير منفي مي

  . بشود و توسط خود دانشگاهيان سامان يابد و محل وفاق اجتماع علمي باشد

. گرايانه، عبور كردند بنديها از منطق صرف آكادميك و عرضه ، طبقه21از سده  و بويژه نخستين دهة 90از اواخر دهه 

در ) 2004و ديگران،  9زمسكي.(بندي نگريستند محققان از ديدگاه بازار و منظر استخدام كنندگان و متقاضيان نيز به طبقه

برجاي مانده است ، بقيه در پي  اي هستند كه از گذشتة آنها جا افتاده 10حالي كه برخي مؤسسات داراي عالمت تجاري

  .روند بودن برحسب مقتضيات كنوني مي 11»پسند -كاربر«تدابيري براي فراهم آوردن شرايط 

                                                 
4 -Bologna  

5-Lisbon Strategy 

6.Center for Higher Education Policy Studies(CHEPS) 

7 -Consortium 

8 -Hierarchal 

9 -Multi- dimensional typology 

10.Boyer 

1 -Huisman 

2. Zemsky 

3. Name- brand 

4. User- Friendly 



شود و بر مبناي ميزان شباهتها و تفاوتها،  براساس ويژگيهايي تعريف مي شناسي است كه هر سنخ بندي نوعي سنخ طبقه

بندي بايد از طريق دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي، دانشگاهيان و  قهروايي طب. ايد ها و اطلسي فراهم مي پروفايل

  . نفعان خبره در اجتماع علمي مورد بحث قرار گرفته و اعتبار بخشي بشود ذي

بندي اين است كه خود نهادها و واحدهاي آموزش عالي بايد اعتبار و روايي آن را به  كي از اصول و مسلمات طبقهي

الزم است كه . روي مقوالتي براي بازنمايي تنوعات و تفاوتها و شباهتهاي آنها توفق اصولي بكندرسميت بشناسند و بر 

بندي و ضرورت و كارايي آن مجاب بشوند و در  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي نسبت به فلسفة وجودي طبقه

اين چارچوب نه ابزاري براي  بندي را از حيث اعتبار به رسميت بشناسند و احساس بكند كه ضمن، چارچوب طبقه

هاي راهبردي  اي براي توسعه پروفايل بلكه وسيله) بويژه از سوي دولت(مداخالت بيروني در كاروبار دانشگاهي آنها 

نفعان و  بندي براي عملياتي شدن آن در يك حوزه الزم است نمايندگان ذي پس از تهيه چارچوب كلي طبقه. خود است

ها را  اين گروه كار گردآوري و پردازش داده. شركت بكند 1وزه در يك گروه راهبري پروژهربط در آن ح واحدهاي ذي

كند و براساس بازخوردهاي به عمل آمده، ويراستهاي  گيرد، آن را منتشر مي براي پايلوت آن در يك سطح به عهده مي

 )12: 2005وان وات،( . دهد هاي بعدي آن انجام مي الزم در نسخه

و طي فرايندي . نفعان مراجعه بشودهاي معتبر به رويكرد ذيبندي، اين است كه با يكي از شيوهطبقه روش معمول در

(  .بندي به دست بيابدها و نشانگرهاي طبقهاكتشافي از بحثهاي مكرر، نتايج مطمئن درخصوص نقشة پايه براي مؤلفه

  ).9: 2006، 2بوهمرت

واحد و . به دست مي آيد 1، چارچوب مفهومي طبقه بندي به شرح نمودار  بدين ترتيب از مجموع تحقيقات انجام گرفته

 يبعد از آن نوبت به مؤلفه ها. موضوع مورد طبقه بندي  نخستين پاية  طبقه بندي است كه در اينجا گروه آموزشي است 

در گام . د مورد نظر استمختلف واحد مورد نظر مي رسد كه همان ابعاد كاركردي و ويژگيها يا جنبه هاي متمايز در واح

 هر مؤلفه چيست كه در واقع اصلي ترين وجوه مشخصة هر مؤلفه يبعدي اين پرسش به ميان مي آيد كه شاخص ها 

نشانگرها به ميان مي آيد كه معرف هاي تفصيلي هر شاخص  هستند و سرانجام الزم است مقياس ها سپس پاي . است 

صورت بندي نشانگر به گونه اي  است كه از طريق آن ،واحد مورد نطر  قت،  مقياس در حقي.نشانگر ساخته بشود ي هر 

 . از حيث آن نشانگر قابل دسته بندي به چند نوع بشود

                                                 
5. -Project Steering Group 

6. Bohmert 



  

  1نمودار

  چارچوب مفهومي طبقه بندي

سؤال تحقيق حاضر اين است كه براي طبقه بندي در واحدهاي آموزش عالي چه مؤلفه ها و شاخص هايي بايد در نظر 

  .براي بررسي اين پرسش پژوهشي از روش تحقيق فراتحليل مطالعات جهاني استفاده شد. ه بشودگرفت

  افته هاي تحقيقي

در . بندي شده استبه وجود آمد و تاكنون چندين دورة زماني براساس آن، طبقه 1973بندي كارنگي در سال طبقه   

كالجهاي علوم انساني . 3دانشگاههاي جامع، . 2اي دكتري، دانشگاههاي دار. 1مقولة  5بندي كارنگي براساس طبقه 1976

مقوله توسعه يافت كه  10به  1994اي و مؤسسات تخصصي بود اما در سال مدارس حرفه. 5ساله،  2كالجهاي . 4آزاد، 

در .    جامعيت. 4اندازه، . 3ها و درجات، دوره. 2اهداف پژوهشي و آموزشي، . 1:زير بودند براساس مالكهاي چهارگانة

  ). 2006بوهمرت، ( توسعه يافته است  1تريبندي كارنگي به صورت چند بعدي، طبقه2006سال 

هاي آموزشي در اياالت متحده است كه در آن با بندي برنامهبندي گروههاي آموزشي، طبقههاي طبقهيكي از نمونه

اي در توسعه داده شده است هر مقوله 2بنديرده هايي مثل گروههاي عمده رشته تحصيلي و غير آن يكاستفاده از مقوله

                                                 
1. Multidimentional 

2. Taxonomy 



دپارتمان آموزش . (شونداست كه به صورت سلسله مراتبي يا غيرسلسله مراتبي سامان داده مي 1هاييبرگيرندة زير مقوله

  ).2008اياالت متحده، 

وسعه داده است كه عالي اروپا تآموزش بندي براي مؤسساتيك طبقه  (2009) مركز مطالعات خط مشي آموزش عالي

هاي آموزش، منظور از شفافيت در حوزه(عالي است سازي معيارهاي كاركردي در آموزشهدف اساسي آن شفاف

هاي دامنه. 2-1ها، دوره. 1.1«آموزش. 1:بندي عبارتند ازهاي اين طبقهمؤلفه).  پژوهش، همكاريها و غير آن است

تحقيق و . 2»درگيري در يادگيري در تمام عمر. 4-1ها ،نامهري پايانگيجهت. 3-1ها ، ها و گرايشرشته(موضوعي 

2شدت تحقيق. 1-2«نوآوري
، حق امتياز 3شدت نوآوري شامل تبديل ايده به توليد شركت.  2-2، )انتشارات و استنادات( 

ويان و  اعضاي هيأت دانشج. 1-3« الملليگيري بينجهت. 3»درآمدهاي ناشي از پيمانهاي تحقيقاتي  ،4و پتنت، ليسانس

ثبت نام، اعضاي هيأت علمي، (اندازه . 1-4«5اندازه و تنظيمات. 4، »هاي اروپامشاركت در برنامه. 2-3علمي مشترك، 

تعهد . 1- 5«7تعهد و مشاركت فرهنگي. 5»وضعيت حقوقي. 4- 4عمومي، هاي جنبه. 3-4، 6هاي اجراشيوه. 2-4،)منابع

  )8،2009تنتدانشگاه(» ايو مشاركت منطقه

تايي ارائه شده است كه در آن طبقه اول شامل اكسفورد و كمبريج،  7از دانشگاهها به صورت  9شناسيدر بريتانيا يك نوع

طبقه دوم دانشگاه لندن، طبقه سوم دانشگاههاي قديمي علوم انساني بعد از دو طبقه اول، طبقه چهارم مؤسسات وابسته به 

ؤسسات در حال توسعه ، طبقه ششم دانشگاههاي فني و طبقه هفتم دانشگاههاي جديد اكسفورد و كمبريج ، طبقه پنجم م

  ).2006:3بوهمرت، (است

دانشگاههاي قديمي و سنگي .1:تايي براي انگلستان و اسكاتلند و ويلز ارائه داد 7يك نوع شناسي ) 2001( 10اسكات

دانشگاههاي قديمي .2. اند به وجود آمده 16تا  12دانشگاه قديمي ديگر كه از قرن  5و ) اكسبريج(اكسفورد و كمبريج 

به وجود ) 11اي مناطق قهوه(كه در شهرهاي صنعتي انگلستان و جاهاي توسعه يافته ) 1837 -1901(دورة ويكتوريا 

                                                 
3. Subcategories 

1. Intensiveness 

2. Start up 

3. Licensing 

4. Setting 

5. Mode of delivery 

6. Engagment 

7 University of Twente 

8. Typology 

9 -Scott 

10.-Brownfield  



و قبل از  20و اوايل قرن  19كه در اواخر قرن  1دانشگاههاي آجر قرمزي.3آمدند، مانند دانشگاه لندن، ويلز و دورهام ، 

. شش دانشگاه بيرمنگام، بريستول، ليدز، ليورپول، منچستر و شفيلد از اين ميان مشهور است.جنگ جهاني به وجود آمدند 

3در شهرهاي در حال توسعه يا  مناطق سبز 60كه از دهه ) با معماري جديدتر(  2اي دانشگاههاي شيشه.4
به وجود آمدند  

با هدف گسترش يادگيري از راه دور به وجود  1968شگاه آزاد كه از سال دان .5.و اقماري از دانشگاههاي قديمي بودند

به  90كالجها و پلي تكنيكهاي پيشين كه پس از دهه .7.اند به وجود آمده 90دانشگاهها و كالجهاي جديد كه از دهة .6.آمد

ايي ديگر و غير تاريخي نيز ارائه بنديه طبقه. بندي بيشتر تاريخي بود اين طبقه.  اند دانشگاههاي تازه تأسيس تبديل  شده

  ) .1982، 6؛ دالتون ومك پيس1970، 5؛  كينگ4،1988تايت.( شده است

دانشگاههاي عمومي سراسري مانند .3لندن.2اكسبريج.1:است بندي پنج تايي استناد جسته طبقه به يك) 2005(وان وات 

انستيتوهاي .4.اند جتماعي و غيراقتصادي به وجود آمدهبيرمنگام، ليورپول، ليدز، شفيلد، بريستول، منچستر كه با منطق ا

بندي كلي،مؤسسات آموزش  دانشگاههاي تقاضاگرا و به اقتضاي شرايط جديد كسب وكار در دنيادر يك تقسيم.5فني 

و دانشگاه آزاد از راه دور .4كالجها.73مؤسسات دانشگاهي.2دانشگاهها.1:شوند بندي مي عالي انگلستان به صورت زير طبقه

آجر . 193موج اواخر قرن . موج قرون مياني. 1: اند موج به وجود آمده 4خود دانشگاهها در ).  1969از سال (پاره وقت 

و موج اول در دوره سلطنتي و دو دوره بعدي در دورة پارلماني . تكينكها و بازار موج پلي. 4)20قرن  60دهه (ها  قرمزي

، امكان 1992بعداز قانون .   شوند قيه دانشگاهها عمدتاً از طريق دولت تأمين ميبه جز دانشگاه باكينگهام، ب. بوده است

اي ندارند اما  هاي مهارت آموزي حرفه دانشگاههاي قديمي، دوره .تبديل كالجهاي توسعه يافته به دانشگاه فراهم آمد

كالجهاي هر منطقه با همكاري . ندهاي كاربردي مهندسي، حسابداري، تربيت معلم، مديريت و مانند آن هست داراي دوره

: 2005مركز مطالعات خط مشي آموزش عالي ، (كنند هاي آموزش عالي را اجرا مي دانشگاههاي مادر آن منطقه، برنامه

26-27.(  

8فاخ هوخ شولن. 2دانشگاهها .1: آلمان داراي سيستم آموزش عالي دو حالتي است
 2005در ). دانشگاههاي كاربردي(  

 180؛ )مؤسسات آموزش عالي كاربردي(فاخ هوخ شولن . الف:بود به اين شرح 350سسات آموزش عالي تعداد كل مؤ

                                                 
11-Red Brick  
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5.Fachhochschulen 



و تربيت مديران و نيروي انساني متخصصي  1مورد آنها دانشگاههاي تخصصي براي مطالعات مديريت دولتي  30(مورد

فني، تربيت معلم و االهيات  مورد كه در برگيرنده دانشگاهها، دانشگاههاي 90دانشگاهها؛ .ب.)براي آن است

مؤسسات آموزش عالي براي گروههاي خاص مثالً متعلق به ارتش ، .مورد، ت 46دانشگاههاي هنر و موسيقي؛.پ.هستند

عالوه بر . دانشگاههاي كاربردي   .مؤسسات آموزش عالي خصوصي، ح.اي خاص، ج مؤسسات آموزش عالي حرفه.ث

اين دانشگاهها نسبت بسيار . دهند را نيز انجام مي (R&D)حقيق و توسعه آموزش كاربردي، تحقيقات كاربردي در ت

  ). 96-88: ب 2005مركز مطالعات خط مشي آموزش عالي ، . (نزديكي با صنعت و بخش سوم دارند

هاي اروپايي پيشين دوباره مورد  به بعد بر آزادي علمي تأكيد مجددي شد و سنت 1990در مجارستان  از تحوالت دهة 

دار تربيت انسان دانشگاهي براي هزارة بعد  ، دانشگاههاي مجارستان عهده1999براساس قانون مصوب . جه قرار گرفتتو

كه لزوماً بايد در برگيرندة (دانشگاهها .الف: مجارستان نيز مشمول سنّت رايج  دو حالتي آموزش عالي است. شدند

م بندي، ساده نيست چون برخي كالجها در واقع تحت پوشش درعين حال اين تقسي. كالجها.، ب)هاي دكتري باشد دوره

بندي ساده آنها به  در يك طبقه. كنند هايي در سطح كالج ارائه مي طور كه برخي دانشگاهها نيز دوره دانشگاهها هستند همان

هاي دوساله  رهتمركز بر دو.3تمركز بر دوره كارشناسي، .2تمركز بر تحصيالت تكميلي، .1:شوند بندي مي شرح زير درجه

كه ارتباط بسيار نزديكي با آموزش ( (AHVT) 2اي هاي اعتباربخشي شدة آموزش عالي در مهارت آموزي حرفه و دوره

به طور عمده دانش آموختگان دانشگاهها داراي عنوان كارشناسي ارشد ). اي در نظام آموزش متوسطه دارند فني و حرفه

Master  عنوان كارشناسي و دانش آموختگان كالجها دارايBachelor هاي دكتري سه نوع هستند و در  دوره.  هستند

DLA schoolsيا  Ph.D schoolsمدارس خاصي از دانشگاهها تحت عنوان 
مركز مطالعات خط . (شوند ارائه مي 3

  )28:ب 2005مشي آموزش عالي، 

مؤسسات دانشگاهي دولتي .2نشگاهها، دا.1:پرتغال نيز داراي سيستم آموزش عالي در حالتي دولتي و غيردولتي است 

مدارس آموزش عالي وابسته به وزارت علوم و .4غيردولتي،  -پلي تكنيك ها دولتي.3، )وابسته به دانشگاههاي كاتوليكي(

مدارس خاص مانند مدرس هنر .5آموزش عالي و ساير وزارتخانه ها و دستگاه ها مانند مدارس ارتش، پليس، بهداشت، 

  )28:ب 2005مركز مطالعات خط مشي آموزش عالي، ( ...و موسيقي و 

حداقل (، فوق ليسانس، دكتري )ساله 3يا  2بعداز دوره پايه (در بخش هلندي بلژيك، دانشگاهها شامل سه دوره ليسانس 

، آكادمي ارتش  (hogescholen)عالوه بر آن ، مؤسسات آموزش عالي ، .هستند ) سال از اتمام فوق ليسانس 2پس از 

                                                 
6.Verwaltungs fachhochschulen 

1-Aeeredited H.E. Vocational Training  

2 -Doctor of Liberal Arts  



بر .  هاي ليسانس و فوق ليسانس هستند كالجهاي فالندر شامل دوره.نتي، دانشكده الهيات پروتستان نيز وجود دارند سلط

مبناي بيانيه بولونيا، در فالندر نز دولت سياستهاي مشوق براي همكاري ميان دانشگاهها با مؤسسات آموزش عالي 

(hogescholen) ايي بين آنها براي ايجاد مؤسسات وابستة دانشگاهي به وجود ه نامه را فراهم آورده است و موافقت

 2005مركز مطالعات خط مشي آموزش عالي، . (شود اي با اعتبار دانشگاهي اجرا مي هاي حرفه آيد و از اين طريق دوره مي

  )30-29:ب

تأثير عميقي بر آموزش  تحوالت معطوف به دمكراسي، آزاديهاي اجتماعي و بازارگرايي ، 80در فدراسيون روسيه از دهه 

متمركز بر اصالحات آموزشي و نظام آموزش  90با توجه به پديدة مهاجرت مغزها، سياستهاي دهة . عالي گذاشته است

مؤسسات آموزش عالي غير دولتي به وجود آمد در . استقالل دانشگاهي و آزادي علمي به رسميت شناخته شد. عالي شد

از  2005در سال .  كنند دانشگاهها براي تحصيل درآمدهاي اختصاصي كوشش مي. بودعين حال آثار كنترل دولتي باقي 

. صدها شاخة دانشگاهي نيز وجود دارد. مورد غيردولتي بودند 352مورد دولتي و  620مؤسسه داراي اعتبار  927

ههاي فني و دانشگا.2دانشگاههاي كالسيك، .1: هاي بندي شده اند مؤسسات آموزش عالي  به اين صورت مقوله

نامزد علوم .الف:هاي دكتري در روسيه خود دو نوع هستند دوره. مؤسسات آموزش عالي.4ها،  آكادمي.3تكنولوژيك، 

(Kandidat Nauk) دكتر علوم .، ب(Doctor Nauk) .  مركز . (شود نوع دوم با شرايط بسيار سختي پذيرفته مي

در . بندي دانشگاههاي استراليا را بررسي كرده استطبقه 1رامسدن).31-30:ب 2005مطالعات خط مشي آموزش عالي، 

تقاضاهاي بازار و جامعه مبنا  حسبشناسي چهارتايي از انواع كاركردهاي پژوهشي دانشگاهها بربندي يك گونهاين طبقه

و  2هابندي را براساس كارويژهبوهمرت براي اروپا،الگويي از طبقه).358- 341: 1999رامسدن، ( قرار گرفته است 

  ).2006:6بوهمرت، ( كندارائه    مي 3اهداف

و  5ويليامز. اند  بندي چهارتايي از آموزش عالي استراليا به دست داده يك طبقه) 2000( 4مارگينسون و مارك كانسيدين  

  :اند  بندي بحث كرده هايي درباره اين طبقه براساس داده) 19-1: 2009(همكارانش 

  6دانشگاههاي ماسه سنگي -

تايي مانند دانشگاه ملي استراليا، ملبورن، كوينزلند، سيدني به عالوة دانشگاه تاسمانيا را  8ترند و گروه  اينها قديمي 

  .دهند تشكيل مي
                                                 

3 Ramsden 

1. Functions 

2. Scope 

3 Marginson and Considine 

4 Williams 

5 -Sandstone  



  1دانشگاههاي درخت صمغي -

، مانند گريفيث. اند هستند و در مناطق با پوشش گياهي محلّي ايجاد شده 70تا نيمه دهه  60مربوط به اوايل دهه   

  ....ماردوك، نيوكاسل، نيوانگلند و 

  2دانشگاههاي فني -

  ...مانند سوين بورن، دانشگاه فني سيدني و    

  دانشگاههاي جديد  -

  ...اند مانند چارلز داروين، ويكتوريا و  به بعد به وجود آمده 1987كه از سال    

 10(و دانشگاههاي درخت صمغي ) مورد6(ي يك طبقه متمايزي ميان دانشگاههاي ماسه سنگ) 84-23: 2007( 3گيبل  

 50و  40هاي  اند كه شامل سه دانشگاه به وجود آمده در دهه تحت عنوان دانشگاههاي آجر قرمرزي تعريف كرده) مورد

در خصوص اصالحات » داوكين«رسد كه بعداز سند  دانشگاه فني مي 5بعداز آن است كه نوبت به . شود قرن بيستم مي

اي نيز با عنوان  گيبل طبقه. دانشگاه جديد قرار دارد 13اند و سپس طبقة آخر يعني  راليا به وجود آمدهآموزش عالي است

  . شود دانشگاههاي خصوصي تعريف كرده است كه شامل دو دانشگاه بودند و نوتردام مي

  نتيجه گيري

ه ها  باالخص با توجه به زمينه ها بر اساس اين تجارب  و با در نظر گرفتن  ويژگيهاي خاص گروه هاي آموزشي دانشگا

وتنوعات آموزش عالي  ايران وشاخصهاي آن كه در تحقيق ديگر مورد بررسي گرفته و استخراج ودسته بندي شده 

. 2آموزشي ، .1« چارچوب دربرگيرندة پنج مؤلفة. به دست آمد  2چارچوبي به شرح نمودار )  ج1387فراستخواه، ( است

هرمؤلفه چند شاخص و هر شاخص . است»  رشد وبالندگي گروه. 5امكانات نهادي و . 4،خدمات تخصصي. 3پژوهشي، 

چندين نشانگر است وهمانطور كه مالحظه مي شود بر اساس مقياسهايي كه تعريف مي شود حسب نشانگرهاي مورد 

  .مي گيرند      ي سه گانه قرار    )طبقه ها(نظر در شاخصها ومؤلفه ها هر گروه آموزشي در يكي از دسته ها
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  2نمودار

  چارچوب طبقه بندي گروه هاي آموزشي دانشگاه ها در ايران

  

  آموزشي  :مؤلفه  اول 

شاخص شامل شاخص تاريخي ، شاخص مأموريتي وسفارشي وتقاضاها، شاخص تنوعات در انواع آموزش  10 از

شاخص تنوعات رشته اي و ميان رشته اي، شاخص تحصيالت رسمي، شاخص تنوعات در انواع آموزش غير رسمي، 

تكميلي، شاخص آموزش فرامرزي وبين المللي، شاخص گسترش وزايش، شاخص تعامالت وهمكاريها وشاخص كسب 

  . نشانگر دارند 30اعتبار تشكيل يافته است كه  جمعا 

  پژوهشي:مؤلفه  دوم 



أت علمي، شاخص فناوري هيأت علمي، شاخص شاخص دربرگيرنده شاخص تاريخي، شاخص پژوهش هي 9از 

استاد، شاخص جلب مشتري  وكاركرد شبه بنگاهي، شاخص گسترش وزايش نهادهاي علمي و /پژوهشهاي دانشجو

فناوري، شاخص تعامالت علمي، شاخص همكاريهاي علمي بين المللي و شاخص كسب اعتبار متشكل شده است  كه 

   .نشانگر را شامل مي شوند 38مجموعا  

   ارائه خدمات تخصصي به جامعه: مؤلفه  سوم 

شاخص شامل شاخص توليد وارائة دانش، شاخص انتقال دانش، شاخص تبديل دانش، شاخص ترويج دانش،  11از 

شاخص ترويج عمومي دانش، شاخص گسترش وزايش نهادهاي مشاوره، شاخص كسب منابع، شاخص مشاركت در 

، شاخص مشاركت در اجتماع علمي بين المللي و شاخص همكاريهاي علمي اجتماع علمي ملي، شاخص تعامالت علمي

  . نشانگر دارد 22بين المللي تشكيل شده و جمعا 

  امكانات نهادي: مؤلفه  چهارم 

شاخص دربرگيرندة شاخص تاريخي، شاخص سرزميني، شاخص سازماني، شاخص هيأت علمي، شاخص كالبدي،  9از 

علمي، شاخص تكنولوژي آموزشي و شاخص منابع مالي متشكل است و روي هم شاخص فاوا، شاخص منابع ومدارك 

  .نشانگر را شامل مي شود 25

  رشد و بالندگي  گروه: مؤلفه  پنجم  

شاخص دربرگيرندة شاخص اقامت، شاخص بالندگي هيأت علمي، شاخص مشاركت درون گروهي، شاخص  6از 

  .نشانگر است 11كيفيت متشكل وجمعا داراي مشاركت دانشگاهي، شاخص تحول خواهي وشاخص تضمين 

قابليت انعطاف و نيز اين خصوصيت است كه از پايين به باال و با مشاركت خود دانشگاهيان ،  نكته مهم در طبقه بندي

به طوري كه حسب اهداف سياستي ، مديريتي ، برنامه ريزي، ارزيابي يا . انتخاب و  به صورت اقتضايي اجرا مي شود

مانند آن مي توان مجموعه هايي از  مؤلفه ها و شاخصها و نشانگرها را با اوزان و ضرايب مناسب براي طبقه پژوهشي و

  . بندي گروه ها در نظر گرفت

با توجه به اينكه هدف از ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي ، ارتقاي خودآگاهي انتقادي و خودتنظيميِ  تعالي خواهانة 

روه هايي كه حداقل يكبار ارزيابي دروني را انجام داده اند ، اين آمادگي را خواهند داشت گروه هاي آموزشي است ، گ

با تشكيل ...) مهندسي و–مانند رياضي، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي فني (كه بتوانند در هريك از رشته هاي عمده 

اقتضايي و مفيدي در جهت قابل فهم شبكه ها و از طريق انجمنها و نهادهاي حرفه اي وتخصصي به طبقه بندي هاي 

  . شدن تنوعات و ايجاد فضاي رقابتي ضابطه مند به منظور ارتقاي مداوم كيفيت مبادرت بورزند



  

  

  

  منابع

ارزيابي دروني دانشگاهي و كاربرد آن در بهبود مستمر كيفيت آموزش عالي، فصلنامه پژوهش و ). 1374(بازرگان، عباس -

 .22-1، 3و  4ش ريزي آموزش عالي،  برنامه

ارائه شده در ميزگرد تخصصي ارزيابي در . ها و الگوها ارزيابي در آموزش عالي؛ مفاهيم، تعاريف، نظريه). 1384(بازرگان، عباس -

  .ريزي آموزش عالي مؤسسه پژوهش و برنامه. 1384اسفند  23. آموزش عالي

. نگاهي به يك دهه تجربه در نظام آموزش عالي ايران: هيارزيابي دروني براي بهبود كيفيت دانشگا .)1385(بازرگان، عباس -

 .، دانشگاه تهران و سازمان سنجش آموزش كشور1385ارديبهشت  25دومين همايش ارزيابي دروني، 

 .سمت: تهران. ارزشيابي آموزشي). 1383(بازرگان،عباس-

مستمر كيفيت گروههاي آموزشي در دانشگاههاي رويكرد مناسب ارزيابي دروني براي ارتقاء ). 1379(بازرگان عباس و همكاران -

  27-1: 5دوره جديد سال . شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران مجله روان. علوم پزشكي

ارائه شده در دومين همايش ارزيابي . هاي صورت گرفته درباره ارزيابي آموزش عالي گزارشي از فعاليت). 1385(پرند، كوروش -

شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران و سازمان سنجش  روان دانشكده. 1385ارديبهشت  25. دانشگاهيدروني براي ارتقاي كيفيت 

 .آموزش كشور

مشاور؛ عباس بازرگان، . گزارش ارزيابي دروني گروه ترويج و آموزش كشاورزي). 1377(حجازي، يوسف و همكاران -

 .ي، دانشگاه تهرانحميد موحد محمدي و مسعود برادران، دانشكده كشاورز همكاران؛

مركز مطالعات، . 1بررسي روند پيشرفت طرح ارزيابي دروني در دانشگاههاي كشور، شماره ). 1382(دبيرخانه ارزيابي دروني -

 .تحقيقات و ارزشيابي آموزشي، سازمان سنجش آموزش كشور

ز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي، مرك. افزار ارزيابي دروني و راهنماي جامع آن نرم). 1384(دبيرخانه ارزيابي دروني -

 .سازمان سنجش آموزش كشور

مركز مطالعات، تحقيقات و . 1385تا  1379گزارش گروههاي مجري ارزيابي دروني از سال ) .1385(دبيرخانه ارزيابي دروني -

 .ارزشيابي آموزشي، سازمان سنجش آموزش كشور



ومين همايش ارزيابي دروني براي ارتقاي كيفيت دانشگاهي؛ دستاوردها، د). 1385(دبيرخانه دومين همايش ارزيابي دروني -

 .دانشگاه تهران و سازمان سنجش آموزش كشور. اندازها چالشها، چشم

فصلنامه ).GT(آينده انديشي دربارة كيفيت آموزش عالي ايران ؛مدلي برآمده از نظرية مبنايي). الف1387( فراستخواه، مقصود-

  .95-67، 50، ش1387عالي، زمستان  آموزش ريزي پژوهش و برنامه

بررسي تأثير فرايند ارزيابي دروني بر برنامه ريزي براي بهبود كيفيت گروه هاي آموزشي ). ب 1387( فراستخواه، مقصود-

 .175-145، 1387، پاييز 49عالي، ش  ريزي آموزش دانشگاهي؛تحليلي مقايسه اي، فصلنامه پژوهش و برنامه

 .عالي ريزي آموزش مؤسسه پژوهش و برنامه: تهران. بررسي نظام ارزيابي در دانشگاه). ج 1387( فراستخواه، مقصود-

مجموعه عوامل، مالكها و نشانگرهاي جامع ارزيابي درونيِ گروههاي آموزشي دانشگاهها و ). 1380(گروه ارزشيابي آموزشي  -

 .ات و ارزشيابي آموزشي، سازمان سنجش آموزش كشورگروه ارزشيابي آموزشي، مركز مطالعات، تحقيق. مؤسسات آموزش عالي

دبيرخانه ارزيابي دروني، مركز . راهنما و چارچوب تدوين گزارش ارزيابي دروني در سطح گروه آموزشي). 1383(محمدي، رضا  -

 .مطالعات تحقيقات و ارزشيابي آموزشي، سازمان سنجش آموزش كشور

 

- Aldersley, S.F. (1995). “Upward drift” is alive and well. Research/doctoral model still attractive 

to institutions, Change, September/October, p. 51-56. 

- Altbach, P. G.( 2002). ‘Differentiation requires definition: the need for classification in complex 

academic systems’, International Higher Education, Winter 2002 available online at 

http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/News26/text001.htm, accessed 3 August 2008. 

- Basinger, J. (2000). A new way of classifying colleges elates some and perturbs others, The 

Chronicle 

- Bazargan Abbas (2002). Issues and Trends in Q.A. & Accreditation: A Case study of Iran 

UNESCO, 17-18 October 2002. First Global Forum on International Quality Assurance 

Acereditation & The Recognition of Qualifications in H.E. 

- Bohmert ,David ( 2006).Developing a Typology of Higher Education Institutions in Europe. 

Workshop «Ranking», Switzerland, Bern, Tuesday 28th November 2006. 

- Boyer, E.L. (1994). Foreword. In: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching (ed.), 

A classification of institutions of higher education. Princeton: CFAT, p. vii-xvii. 

- Carnegie Commission on Higher Education (1973), A classification of institutions of higher 

education.Berkeley: Carnegie Commission on Higher Education. 



- Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching (1994), A classification of institutions 

of higher education. Princeton: CFAT. 

- Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching (1997-2003), The Carnegie 

Classification of Institutions of Higher Education at 

http://www.carnegiefoundation.org/Classification/, accessed 3 August 2008. 

- Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 

(2005),http://www.carnegiefoundation.org/classification/future.htm (visited January 2005). 

- Center for Higher Education Policy Studies ,2005a, Classifying European Institutions for higher 

education, School of Management and Governance of the Universiteit Twente. 

- Center for Higher Education Policy Studies ,2009,The components of a classification in 

European Institutions of Higher Education.Towards a typology of higher education institutions in 

Europe Classifying European Institutions of Higher Education (CEIHE),CHEPS.13-04-07  

- Center for Higher Education Policy Studies,2005b, Classifying European Institutions for higher 

education, CEIHE report of that project. Center for Higher Education Policy Studies. 

- Center for Higher Education Policy Studies,2009, U-MAP: European Classification of HEIs. 

School of Management and Governance of the Universiteit Twente 

- CHEPS ,2009,Classifying European Institutions for higher education ,The Center for Higher 

Education Policy Studies (  CHEPS) Netherlands 

- Classification of Instructional Programs – 2000: (NCES 2002-165) U.S. Department of 

Education,National Center for Education Statistics. Washington, DC: U.S. Government Printing 

Office. 

- Csepes, O., F. Kaiser & Z. Varga (2003), Hungary, in: J. File and L. Goedegebuure (eds.), Real-

time systems. Reflections on higher education in the Czech Republic, Hungary, Poland and 

Slovenia.Brno/Enschede: Vutium/CHEPS, pp. 59-76. 

- Department for Education and Skills (UK) (2004), The Future of Higher 

Education.http://www.dfes.gov.uk/hegateway/uploads/White%20Pape.pdf 

- Department of Education, Science and Training (Australia) (2004), Higher Education Review 

Process.Varieties of Excellence: Diversity, Specialisation and Regional 

Engagement.http://www.backingaustraliasfuture.gov.au/publications/varieties_of_excellence/def

ault 

- Dima, A.M. (2004), Portugal. Higher Education Monitor County Report. Enschede: CHEPS. 



- Dolton, P. & G. Makepeace (1982), University typology: a contemporary analysis, Higher 

Education Review 14(3), 33-47. 

- Douglas, J.A. (2004), The Dynamics of Massification and Differentiation: A Comparative Look 

at Higher Education Systems in the United Kingdom and California. In: Higher Education 

Management and Policy. Vol 16, No 3, pp. 9-35. 

- Dupa,J.P.,2003,Sector Classification of Universities,OECD, 

www.oecd.org/dataoecd/0/19/15734422.doc, accessed 3 August 2008. 

- European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) (2005), Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, Helsinki. 

- European Commission (2002), Education and training in Europe: diverse systems, shared goals 

for 2010. http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/publ/pdf/educ-training/en.pdf 

- European Commission (2003), The role of universities in the Europe of knowledge. 

COM(2003) 58 final. Brussels. http://europa.eu.int/eur-

lex/en/com/cnc/2003/com2003_0058en01.pdf 

- European Commission (2004), Draft Recommendation on Quality Assurance in Higher 

Education,COM 642, Brussels 

- European Commission (2005), Communication from the Commission. Mobilising the 

brainpower ofEurope: Enabling universities to make their full contribution to the Lisbon Strategy, 

Brussels 

- European Commission (2005b), Council conclusions on Education and Training in the 

Framework of the Mid Term Review of the Lisbon Strategy. 

- European Commission (2005c), Communication to the Spring European Council. Working 

Together for growth and jobs. A new start for the Lisbon 

Strategy.http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/COM2005_024_en.pdf Eurydice (2004), Focus 

on the Structure of Higher Education in Europe 2003/4. National Trends in the Bologna Process. 

Brussels: European Commission. 
- Figel, Ján and Peter van der Hijden,2008,  Transparency in European Higher Education, in 

“Trott ,Chris ,2008, Transparency in Diversity –Towards a Classification of European Higher 

Education Institutions. 2nd Conference of the EU-funded Project:“Classifying European 

Institutions of Higher Education, Phase II” (CEIHE II)Berlin, 10th and 11th July 2008,Berlin-

Brandenburg Academy of Sciences and Humanities”p4-9 



- Gable, Guy G. (2007) The Information Systems Academic Discipline in Australia 2006. 

Communications of the Association for Information Systems 21(Article 2):pp. 23-48. 

- Good Guides, 2004, Good Guide for Australian Universities, 

http://www.thegoodguides.com.au. 

- Harvey, L., 2009, Analytic Quality Glossary, Quality Research International, available online at 

:http://www.qualityresearchinternational.com/glossary. 

-  Higher Education Funding Council for England (HEFCE), 2007, Glossary, 

http://www.hefce.ac.uk/aboutus/glossary/glossary.htm Last updated 5 December 2007, accessed, 

3 August 2008.  

- http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/lisbon05_en.pdf 

- Kaiser ,Frans ,2008, Methodological Approach and Results. in “Trott ,Chris ,2008, 

Transparency in Diversity –Towards a Classification of European Higher Education Institutions. 

2nd Conference of the EU-funded Project:“Classifying European Institutions of Higher 

Education, Phase II” (CEIHE II)Berlin, 10th and 11th July 2008,Berlin-Brandenburg Academy of 

Sciences and Humanities” ,p56-72. 

- Kaiser ,Frans ,2009 , Classifying higher education institutions: why and how? University of 

Twente. 

- Lang Research, 2002, Report on the Meta-Analysis of Post-Secondary Institutional Graduate 

Surveys, October (Montreal, Canada Millennium Scholarship Foundation). 

- of Higher Education, 11 August (website archive visited October 2004). 

-  Ramsden, Paul ,1999,Predicting institutional research performance from published indicators: 

A test of a classification of Australian university types. Higher Education, Volume 37, Number 4 

/ June, 1999: 341-358. 

- Shulman,Lee,S. ,2000, The Carnegie Classification of Institutions of Higher Education, 

Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching,California. 

- Trott ,Chris ,2008, Transparency in Diversity –Towards a Classification of European Higher 

Education Institutions. 2nd Conference of the EU-funded Project:“Classifying European 

Institutions of Higher Education, Phase II” (CEIHE II)Berlin, 10th and 11th July 2008.Berlin-

Brandenburg Academy of Sciences and Humanities 

- University of Twente ,2009, The components of a classification,Center for Higher Education 

Policy Studies, Netherlands. 



- Van Damme , Dirk ,2008,Transparency in the Bologna Process .in “Trott ,Chris ,2008, 

Transparency in Diversity –Towards a Classification of European Higher Education Institutions. 

2nd Conference of the EU-funded Project:“Classifying European Institutions of Higher 

Education, Phase II” (CEIHE II)Berlin, 10th and 11th July 2008,Berlin-Brandenburg Academy of 

Sciences and Humanities” ,p15-19 

- van Vught ,F.  and Frans Kaiser (ed.) ,2009,The European Higher Education Classification: The 

Design Process, Mapping the Higher Education Landscape, Higher Education Dynamics 28, 87-

103 © Springer Science+Business Media B.V. 2009 

- van Vught, Frans , 2005, Institutional Profiles,towards a typology of higher education 

institutions in Europe, 29th August 2005 ,Center for Higher Education Policy Studies 

- van Vught, Frans , 2008, classification European institutions for higher education (stage II). 

Center for Higher Education Policy Studies 

- Williams , Ross et al. 2009, Australian Universities: Convergence or Divergence . paper were 

presented at the Financial Review, Higher Education Conference, Sydney, 9-10 March 2009.   



  بررسي دستاوردها: نقش ارزيابي دروني در ايجاد تحول دانشگاهي

 دكتر عبدالرحيم نوه ابراهيم

  دانشيار دانشگاه تربيت معلم

  

  :چكيده
هـا   گروه. داردگرايش شديد به ايجاد تحول در زندگي خود  ،طبيعت انسان. انسان همواره به دنبال بهتر زيستن بوده است

ي تسهيل و بهبود روابط فردي  و گروهي به دنبال تغيير مالك هـا و شـاخص هـاي زنـدگي     ها نيز بي ترديد برا و سازمان
سازمان ها براي بقاي حيات خود، تحول در خط مشي هـا، سياسـت هـا و اسـتانداردها را در سـرلوحه      . مشترك بوده اند

معنـي در سـكون نگهداشـتن و از    فرد بدون تحول و سازمان بدون تغييـر بـه   . اند برنامه هاي توليدي و خدماتي قرار داده
  . دست دادن مشتري و افسرده كردن عوامل انساني در فرايند توليد است

و بايد پاسـخگوي   ،شوند دانشگاه ها از جمله سازمان هاي مهمي هستند كه هر ساله با انبوهي از جمعيت جوان روبرو مي
ي در مقابل تحـول خـواهي نسـل جديـد هنگـامي      پاسخ گوي. نيازهاي نسل جديدتر نسبت به نسل قديمي تر خود باشند

ايجاد هر گونه تحول . گيرند ها نيز در دنياي رقابت در مقابل يكديگر قرار ميدهد كه حتي دانشگاهبيشتر خود را نشان مي
  .و استانداردهاي جديد در مديريت دانشگاهي باشد ،بايد با مطالعه و تحقيق و انتخاب آگاهانه و علمي سياست ها

ابي دروني مناسبترين و منطقي ترين ابزار براي مطالعه علمي به منظـور انتخـاب اسـتانداردهاي جديـدتر و در نتيجـه      ارزي
پـردازد وهـم مهرتاييـد     كه هم به سنجش اعتبار هريـك از عناصـر توليـد مـي     باشد ارتقاي سطح توليد و ارائه خدمات مي

درون دادها، فرايند هـا،  . به بهبود تمام اجزاء سازمان كمك مي كندو همچنين  ،ها خواهد زد برتداوم يا تغيير و اصالح آن
هـاي   رسالت دانشگاهها، تربيـت انسـان  . محصول و پيامدها همگي در چرخه حيات سازمان نيازمند ارزيابي دروني هستند

تقال دانش اسـت  سرمايه انساني مهمترين وسيله براي توليد و ان. ها و توليد دانش جديد است متخصص و متعهد به ارزش
توانـد مـا را در    ارزيابي دروني دانشگاهي بي ترديد مي. كه در اين راستا استادان، دانشجويان و كارمندان نقش مهمي دارند

  .فرايند توليد سرمايه انساني مولدتر ياري رساند
اي مهم براي رسـيدن بـه    اين مقاله سعي دارد ضمن مروري بر اهميت تحول دانشگاهي، ارزيابي دروني را به عنوان وسيله

هاي ارزيابي دروني، موانع بازدارنده و عوامل موثر درانجام ارزيـابي   الگوها و مالك. اهداف تحول دانشگاهي معرفي نمايد
 .گردد ها پيشنهاد مي در پايان راهكارهايي براي تداوم ارزيابي دروني در دانشگاه. دروني معرفي خواهند شد

 

  

  

  

  



                                                                                                 مقدمه

ترين عوامل مؤثر در اين  يكي از مهم.  هاي اخير سيري تصاعدي به خود گرفته است تحول و توسعه جهاني طي دهه
ها محل توليد علم  دانشگاه.  تهاي علمي اس هاي مختلف از طريق آموزش تحول و توسعه، رشد فناوري نوين در عرصه

دانشگاه نيز همانند بخش صنعت و خدمات . و ارائه آموزش هاي نوين علمي براي پاسخ به نيازهاي جامعه هستند
گونه كه صنعت و خدمات براي بهبود كيفيت و ماندگاري در بازار  همان. كنند محصوالت خود را به جامعه ارائه مي

نيز براي تداوم رشد و توسعه و انطباق با نيازهاي  ها مشتريان و همتايان است، دانشگاه همواره نيازمند ارزيابي توسط
ارزيابي از . ها نيازمند هستنداساتيد و جامعه علمي مرتبط با دانشگاه  ،جامعه به ارزيابي توسط دانشجويان، كاركنان

  . به معني تضمين كيفيت محصوالت دانشگاهي استها دانشگاه 
ها و وزارتخانه، بايستي رويكردي را  شده در سطح دانشگاه  هاي موجود و انجام نبودن ارزيابي  ه جانبهباتوجه به هم

ارزيابي . هاي آموزشي ايجاد نمايد ترين مقاومت را در نزد گروه نمايي، كم بيني و واقع اتخاذ نمود كه عالوه بر واقع
گام آغازين در ارزيابي به منظور بررسي كيفيت ميزان . اشدب دروني، رهيافتي عالمانه جهت تحقق اين نوع ارزيابي مي

يك بخش . ها و فرايندهاي موجود، به خود ارزيابي بپردازند ها با مطالعه و بررسي هدف هاست كه دانشگاه تحقق هدف
تا  كنند ها نشان دهند، به عنوان يك جامعه علمي خودسنج، تالش مي اساسي تضمين كيفيت آموزشي اين است كه گروه

ها  و از طرف ديگر اطالعاتي را در اختيار د ولت و مردم قرار دهند تا به كمك آن ،كيفيت را در همه ابعاد بهبود بخشند
ارزيابي دروني با هدف . هاي مالي هنگفت و كالن در آموزش عالي پرداخت گذاري بتوان به قضاوت دربارة ارزش سرمايه

اين ارزيابي در سطوح . آگاهانه و عامرانه از سوي سطوح صفي دانشگاه استتحقق موارد باال، نوعي خود آئينه ديدن 
   .گيرد رشته تحصيلي، گروه آموزشي، دانشكده و حتي دانشگاه انجام مي

سو حافظ و   دانشگاه از يك. كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد هستندترين نهادي  پرارزش ها دانشگاه
فرهنگي كشور و از سوي ديگر پاسخگوي نيازهاي اجتماعي براي كسب، اشاعه و توسعه دانش و دهنده ميراث   انتقال
  ). 1377پازارگادي، (حل براي مسائل و مشكالت اجتماعي است   ها تشخيص و ارائه راه وظيفه نهادي آن. استفناوري 

ضمن  دتا بتوان ،د را محك زندميزان تحقق وظايف و اهداف خو ،نظام آموزش عالي به صورتي علميضروري است كه 
هاي گنگ و  ريزي نموده و از حركت هاي بعدي، با چشم باز و آگاهانه برنامه بازخورد مداوم براي تصحيح حركت

در همين راستا بخشي از مشكالت كه متأثر از شرايط اقتصادي و سياسي، اجتماعي و فرهنگي . نمايدهدف پرهيز  بي
مسئولين وزارت علوم و تحقيقات و فناوري است نيز مشخص و شفاف گردد  ها خارج از توان كشور و حل آن

  ).1382ايرانمنش، (
اي هدفمند، داراي دو بعد كمي و كيفي است كه رشد متعادل و موزون  از سوي ديگر نظام آموزش عالي به عنوان پديده

 ،زش عالي بدون توجه به كيفيترشد و گسترش كمي نظام آمو. آن مستلزم رشد هر دو بعد به موازات يكديگر است
ها و در نهايت اتالف منابع مالي و انساني را  مسائلي چون افت تحصيلي، اضافه عرضه نيروي متخصص در بعضي رشته

  ).1373قورچيان، (آورد  به وجود مي



ايفاي نقش  ها و مراكز آموزش عالي فقط در صورتي قادر به حفظ جايگاه و رسد، در شرايط جديد، دانشگاه به نظر مي
 ،روي درك نموده اساسي خود هستند كه اهميت و ضرورت بازانديشي، بازسازي، و بازآفريني را در مقابله با مسائل پيش

يست كه  هاي محوري حفظ و بهبود كيفيت يكي از اين راه. ي اثربخش باشند و به دنبال كاربست راهبردهاي بخردانه
و رويارويي با آن نياز به اتخاذ موضعي فراكنشي و كاربست راهبرد ، ديده استسرتاسر جغرافيايي آموزش عالي را در نور

  .دقيق دارد 
  هر دانشگاه به. آگاهي از وضعيت موجود براي ارتقاء كيفيت آموزشي به معناي پذيرش تغيير در وضعيت موجود است

رود كه نيازهاي ويژه محيطي در  نتظار ميرو ا  عنوان زيرنظام از نظام آموزش عالي كشور داراي محيطي ويژه است از اين
هاي دانشگاه در جهت  هاي توسعه دانشگاه مورد توجه قرار گيرد تا فعاليت ريزي برنامه ،اهداف دانشگاه منعكس گردد

ها را ميسر  تواند تحقق هدف و ارزيابي از جمله ابزارهاي مديريتي است كه مي ،برآوردن نيازهاي محيطي هدايت شود
  . سازد
پذيري الزمه ايجاد فرايند پويا با  ريزي واقع بينانه، اجراي هوشيارانه و انعطاف ورت سياستگذاري صحيح، برنامهضر
ها نياز به بازخورد مداوم از محيط داخل و خارج خود دارد تا با استفاده از  وري باالست كه هر نظام براي انجام آن بهره

گيرد  پردازد، در غير اين صورت نظام سير نزولي و نابودي را پيش ميآن و توسط مديريت شايسته به اصالح دائمي ب
هاي منابع مالي و ناهماهنگي آموزش با اشتغال و  نظام آموزش عالي در چالش با محدوديت). 2003دانشگاه واشنگتن، (

تماعي تعامل بيشتري هاي كالن نظام اج كوشد با ديگر نظام وري، بيكاري و تورم اقتصادي مي پيامدهايي چون كاهش بهره
  ). 1380زاده،  ينمق(داشته باشد 
خود  خود اعضاء، خودبه) دانشگاه/دانشكده/گروه آموزشي(است كه در آن يك نظام دانشگاهي   فرايندي دروني  ارزيابي

ها  آنو پس از تحليل  و گرداوري نموده مورد نياز را تعيين ي ها پردازند، داده هاي ارزيابي مي بندي سؤال به صورت
 )1376بازرگان، (پردازند  و در نهايت با استفاده از نتايج به بهبود امور مي ،خود پرداخته كيفيت  شخصاً به قضاوت دربارة

داد و پيامدهاي اين نظام با اهداف يا  فرايند، برون ،داد توان ميزان تطابق عوامل درون آموزش عالي را مي كيفيت در نظام
  ).1374بازرگان، (هاي آموزش عالي تعريف كرد  ين شده به منظور بهبود فعاليتاستانداردهاي از قبل تعي

  
الگوهاي پويا و مناسب ارزيابي، الگوي ارزيابي دروني كيفيت است كه از طريق آن با برانگيختن اعضاي هيأت  جمله  از

  ). 1377حجازي، . (دشو اجراء مي و هاي ارتقاي كيفيت تهيه و تدوين علمي و افراد ذيربط و ذينفع، سياست
 

آگاهانه براي بهبود   گيري نقاط قوت و اخذ تصميم ،ها نارسائي ،ارزيابي دروني در جهت تعيين ميزان تحقق اهداف
پذيري و  هاي ارتقاء كيفيت و اجراي آن به اهدافي چون تطبيق تدوين سياست .  شود ها و افزايش بازدهي انجام مي روش
پذيري، بهبود فرايند خودتنظيمي در نظام آموزش عالي  لي، افزايش پاسخگويي و مسئوليتپذيري نظام آموزش عا مقايسه
  ).1998كامپ، (ي كند مكمك 



 به منظور تأملي همه جانبه بر سازمان توسط افراد خودسازمان  ،شود ارزيابي دروني كه گاهي خود ارزيابي ناميده مي
با رويكردي كه به دنبال بهبود خود و نه را،  سازمان در ارزيابي خود بيني و تسلط افراد رو واقع از اين .انجام مي شود

  .مقايسه و انتخاب واحدهاي قوي و ضعيف است، به همراه دارد 
نقاط قوت و ضعف   ،ها، مأموريت، جايگاه اهداف هايي دارد كه از طريق آن برنامه ارزيابي دروني  تاكيد بر برنامه
نمايد  هاي مفيد را اتخاذ مي مجموعه براي تضمين و بهبود كيفيت خود روش شود و آن مجموعه آموزشي معين مي

  ).32:، ص1381محتشم، (
دادهـايش   توان رويكردي رسمي يا منظم براي بررسي ارزش يك برنامه نه فقط بر مبنـاي بـرون   ارزيابي را مي رو  از اين

  ).1987ورتن و ساندرز  ،( ستها و پيامدهايش دان بلكه همچنين بر مبناي زمينه، فرايندها و روش
  :توان به موارد زير تقسيم نمود را مي /....)گروه /موسسه (يك واحد سازماني آموزش عالي  اهداف ارزيابي دروني

  تجزيه و تحليل منابع و اثربخشي مؤسسه در تحقق رسالت خود؛) الف
  ريزي و پيشرفت مؤسسه؛ ايجاد يك مبناي درست براي برنامه) ب
  هاي مؤسسه با اهداف آن  و تحليل ارتباط تمام فعاليت ارزيابي) ج
  كمك به خود تنظيمي امور نظام آموزشي؛) د
  آموزشي) برنامه(بهبود بخشيدن به كيفيت نظام ) و
  .)110:، ص1380بازرگان، (هاي آتي مؤسسه  ريزي نگر در برنامه شركت فعاالنه اعضاء نظام ضمن اكتساب ديدي آينده) ه

نسبت به تجزيـه و تحليـل واقـع    ،مشاهده مي كنيم كه در ارزيابي دروني ضمن فعال كردن اعضاي سازمان به  اين ترتيب 
.  آينـده نگـري و برنامـه ريـزي نماينـد      ،براي اصالح و بهبود فعاليـت هـا  تا  نمايد  بينانه عملكرد خود، آنها را تشويق مي

. ي و همچنين پيامد هاي مورد انتظار شناسـايي شـده انـد   الگوهاي مختلفي با توجه به نوع مخاطبان و روش اجراي ارزياب
 :الگوها به شرح زير است اين  انواع
 گرا  هدف )1

 مديريت گرا )2

 هدف آزاد )3

 مبتني بر نظر خبرگان )4

 مبتني بر مدافعه) 5

 اجراي عمل )6

 طبيعت گرايانه )7

  اعتبارسنجي )8
  



و مخاطبان  ،گوها ست كه توسط انجمن نورت سنترال معرفي شدهالگوي اعتبارسنجي يكي از مهمترين الدرميان آنها  
پس از ارزيابي دروني ،به انجام ارزيابي بروني پرداخته مي شود در اين الگو . مدرسان و جامعه استشامل  اصلي آن

ديد ديگران شده، از ارزشيابي  نشانگرهاي ها و مالكبا توجه و  ،هياتي از همگنان تشكيل مي شودبراي ارزيابي بروني .
. بررسي وضع موجود به ارائه پيشنهاد براي وضع مطلوب مي پردازددر اين الگو با  .قضاوت در باره كيفيت بعمل مي آيد

  . به اجرا گذاشته شده است گروه هاي آموزشي  برخي  اين الگو عمدتا در
در مان سنجش و آموزش كشورسازبا همكاري گروه هاي آموزشي  ارزيابي دروني  گذشته، طرح چند سال  در طول 
ها با توجه به اهداف  بر اين اساس، ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي دانشگاه. ها  به اجرا در آمده است دانشگاه برخي 

 : زير انجام شده است

  آشكار كردن اهداف گروه ) 1
هـا و نشـانگرهاي    از مـالك  اسـتفاده  ها و نشانگرهاي مناسـب بـراي ارزيـابي درونـي گـروه وبـا       تعيين عوامل مالك) 2

 .هاي سازمان سنجش پيشنهادي دربخشنامه
  .ونشانگرها ارزيابي دروني ها گروه  براساس عوامل ومالك تعيين وضعيت موجود) 3
ونشانگرها از ديـدگاه  دانـش    ها گروه براساس عوامل ،مالك دادهاي موجود داد، فرايند، وبرون ارزيابي كيفيت درون) 4 

  ي هيات علمي، دانشجويان، مدير گروهآموختگان، اعضا
  وضعيت موجود ورسيدن به استانداردهاي مطلوب گروه ارائه پيشنهادهايي جهت بهبود) 5

  ي اجراي ارزيابي دروني دستاوردها

از طريـق سـازمان سـنجش     براي اجراي طرح هاي ارزيـابي درونـي  ده سال گذشته  اعتبارات مالي قابل توجهي در طول 
بـا   و چنـدين همـايش    طرح پژوهشي 700با اين اعتبارات بيش از . ها اختصاص يافته است دانشگاه هب وآموزش كشور 

ارزيـابي  . رويكرد ارزيابي دروني در سطح گروه هاي آموزشي اعم از دانشگاههاي دولتي و غير دولتـي اجـرا شـده اسـت    
اسـتفاده از الگـوي سيسـتم    دراينجـا  شـايد   باشد، اما براي اين مهم طرح هاي انجام شده خود نيازمند يك طرح جامع مي

در الگـوي سيسـتم هـاي بـاز     . مناسـب باشـد   )1374(ريزي استراتژيك آموزشي كافمن و هرمن  ههاي باز و الگوي برنام
داد تحت عنوان مدل منابع، مدل فرايند، و مـدل پيامـدها انجـام مـي      برون -فرايند -داد ارزيابي بر مبناي سه عنصر درون

. گيـرد  قرار مينظر پيامد مورد و داد برون -محصول -فرايند -داد درون :لگوي كافمن و هرمن نيز پنج عنصرو در ا ،شود
  .اين دو مدل، اكنون به بررسي دستاوردهاي طرح هاي اعتبارسنجي مي پردازيمتوجه  به با 

 ،دادهاي گـروه پرداختـه انـد    خود به بررسي درون دروني  ارزيابي كه به  گروه هاي آموزشيدردادي  دستاوردهاي درون
  ،منـابع مـالي    ،منابع انسـاني  )product(عالوه برآن ،فرايندها  محصول . چه هست ترسيم كرده اند سيماي روشني از آن
ارزيـابي   .بازنمائي شده ووضعيت موجود و مطلوب آنها نمايان شـده اسـت   سياست ها و برنامه ها  ،امكانات و تجهيزات
  . تعيين شده است -يعني نيازهاي آرماني  -بايد باشدچه  هاي انجام شده آن



 هاي آموزشي براي ارتقاي روش هـاي   جراي كارگاهارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي شامل ا -دستاوردهاي فرايندي
ي ارتقـا  و يادگيري ، بازانديشي دستورالعمل ها و روش هاي اداره امور آموزشي و روابط ميان عوامـل انسـاني   - ياددهي

  .بوده استاثربخشي سازماني 
انسجام تيمي، آمـادگي بـراي تغييـر، مـديريت دانـش، توليـد        :عبارت بودند از هادر حوزه محصول، دستاوردعالوه برآن 

  .دانش، شفاف سازي سازماني، خودسنجي، ايجاد فرهنگ سازماني براي انجام ارزيابي دروني
و نشـانگرها،   مالك ها(بازآفريني، استاندارد سازي  :ارت بوده اند ازعبارزيابي دروني دادي طرح هاي  دستاوردهاي برون

، برنامـه ريـزي، طراحـي الگـوي     )روش ارزشيابي، انتخاب مقياس براي اندازه گيري وضع موجود و تعيين وضع مطلوب
رچگي در شـرايط  ارزيابي، بهبود الگوي ارزيابي، ملي سازي الگوي ارزيابي، ارتقاي كيفيت، وحدت رويه، انسجام، و يكپا

  .ايجاد نظام غير متمركز
 كـه سـطح بـاالتري از دو خروجـي قبلـي يعنـي محصـول و بـرون         در اين حوزه با توجه به ايـن  -دستاوردهاي پيامدي

ارزيابي دروني وبروني  درآينده اميد است نسـبت  .براي آينده وسطح ملي منظور داشت افق دورتري رامي توان دادهاست 
، حضور در صحنه بين الملل، فروش دانش و كسب درآمد، افـزايش  به منطقه همجوار كشور  مان يافتهانتقال دانش سازبه 

  .دست يافت  درآمد ملي از طريق ارائه دانش نوين، رهايي از قيد بندگي و بردگي و انتخاب آزاد
  

 :ي زير را مي توان عرضه كرد پيشنهادهابا توجه به مراتب فوق 

  در سطح كشورتوسعه طرح اعتبارسنجي  -
 آموزش عالي كشور اعتبارسنجي و  شكيل سازمان ارزشيابيت -

  توافق در باره استانداردهاي آموزش عالي -
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:ارزيابي دروني ضرورتي جهت بهبود مستمر كيفيت نظام دانشگاهي  

  )مطالعه موردي گروه آموزشي الكترونيك دانشگاه شهيد بهشتي(

  2اكبر خرسندي يامچي  - 1محبوبه عارفي

  

  چكيده

بود كه  1387-88هدف اين مطالعه ارزيابي دروني گروه آموزشي الكترونيك دانشگاه شهيد بهشتي در سال تحصيلي 
وشش شده است با رويكردي سيستمي وضعيت مؤلفه هاي عمده و اصلي دروندادي، فرايندي و بروندادي گروه ك

. مشخص، نكات قوت و ضعف گروه شناسايي و در نهايت پيشنهادهايي جهت بهبود و ارتقاء كيفيت گروه ارائه گردد
مي، دانشجويان كارشناسي و تحصيالت جامعه آماري مورد مطالعه در اين بررسي شامل مديرگروه، اعضاي هيأت عل

تكميلي، دانش آموختگان، مسئولين كتابخانه، رئيس دانشكده، معاونين آموزشي و پژوهشي دانشكده برق و كامپيوتر بوده 
اند كه از اين ميان مدير گروه، اعضاي هيأت علمي، مسئولين كتابخانه، رئيس دانشكده، معاونين آموزشي و پژوهشي 

نفر با استفاده از  112نفر و دانش آموختگان 38نفر، تحصيالت تكميلي  103ز بين دانشجويان كارشناسي بطور كامل و ا
جهت گردآوري اطالعات و داده هاي الزم از پرسشنامه محقق ساخته و . روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند

و افراد متخصص ) نفر 3(ضو كميته ارزيابي دروني روايي پرسشنامه ها توسط افراد ع. مصاحبه سازمان يافته استفاده شد
و ضريب پايايي پرسشنامه ها با استفاده از روش الفاي كرونباخ به ترتيب زير محاسبه . مورد تاييد قرار گرفت) نفر 6(

، دانش 26/87، اعضاي هيأت علمي 56/86، دانشجويان تحصيالت تكميلي 87/90دانشجويان كارشناسي . شده است
براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و آزمون تحليل واريانس يكراهه و آزمون . 37/83 آموختگان

) مطلوب، نسبتاً مطلوب، نامطلوب(شفه و جهت قضاوت درباره ميزان كيفيت هر يك از عوامل از طيف سه سطحي 
فرايندي نشانگرهاي ، 86/1وه آموزشي الكترونيك دروندادي گرنشانگرهاي امتياز  نتايج ارزيابي با توجه به. استفاده شد

بطور كلي در جمع . مي باشد 84/1گروه آموزشي الكترونيك  نشانگرهاي برونداديو  17/2گروه آموزشي الكترونيك 
بندي، وضعيت گروه در تمام عوامل مورد بررسي در سطح نسبتاً مطلوب و مشابهي قرار گرفت كه حكايت از ضرورت 

بيشتر اعضاي گروه و مسئوالن ذيربط در تمام عوامل مورد بررسي دارد كه از آن جمله مي توان به  تالش و فعاليت
جذب اعضاي هيأت علمي با تجربه، بكارگيري روشهاي تدريس متنوع و متناسب با برنامه هاي درسي در فرايند يادهي 

انجمن دانش آموختگان و افزايش كمي و  و يادگيري، هماهنگ كردن موضوعات درسي با نيازهاي فرد و جامعه، ايجاد
 .كيفي امكانات آموزشي و پژوهشي  اشاره كرد

                                                 

.
 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي  1

  كارشناس ارشد مديريت آموزشي. 2



  .آموزش عالي، تضمين كيفيت ، ارزيابي دروني: گان كليديواژه
 مقدمه

، ساخت )اساساً از طريق آموزش(دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، از طريق چهار كاركرد متفاوت تربيت نيروي انساني 

و حفظ دانش ) اساساً از طريق تعامل با كاربران دانش(، اشاعه و كاربرد دانش )اساساً از طريق پژوهش(انش پايه هاي د

، 1سانتياگ و همكاران(در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور مشاركت مي كنند ) حفظ در بين نسلها و انتقال دانش(

2008.(  

كه دنيا اين قلب تپنده را هر روز بيش از گذشته در حالت كاركردهاي متنوع و متفاوت آموزش عالي باعث شده است  

داشته و هزينه هاي هنگفتي را در سطوح ملي و خصوصي براي پيشبرد اين بخش از آموزش اختصاص  پويايي نگه

آموزش عالي محل توليد و انباشت دانش و ابزار اصلي انتقال مواريث فرهنگي بشري شمرده مي شود و در دنياي . بدهند

دا و هزاره جديد، قدرت در دست كساني است كه دانش را در اختيار دارند و در حقيقت اين تعبير فيلسوف شهير فر

از ). 1376نقيب زاده، (در عصر جديد مصداق پيدا مي كند  "دانايي توانايي است "انگليسي فرانسيس بيكن كه مي گفت 

م در پيشرفت جوامع، موقعيت حساس تري نسبت به ساير طرفي نظام آموزش عالي به عنوان يكي از اين نظام هاي مه

حساسيت اجتماعي اين نظام كه امروزه سهم بزرگي از توجهات و دغدغه هاي والدين، كارفرمايان و . نظام ها دارد

تشكيالت دولتي را به خود اختصاص داده است به عالوه لزوم رقابت آن در بازار پرتحول علم و تكنولوژي، اهميت 

ليبلين و ). 1384خواص، ايلين، ترجمه حسن رضا زين آبادي و همكاران، (كيفيت را در آن صد چندان كرده است بهبود 

همكاران مي گويند در جهان امروز دانش و دانستن مسئله مهم در توسعه پايدار نيست، مشكل شكاف بين دانستن و 

ري نيازمند مهارتها و قابليتهاي مناسب براي انتقال در چنين شرايطي دانشگاه ها بيش از هر زمان ديگ. عمل كردن است

در جهان امروز سعي نظام آموزش عالي بر اين است كه انتظارات و نيازهاي جامعه و . دانش و بكارگيري آن مي باشد

مي ذينفعان خود را بيشتر و بهتر درك كرده و در جهت برآوردن نيازهاي جامعه و ذينفعان و نيز هماهنگي با تحوالت عل

  . و فناوري جهاني كارآمدي و اثربخشي بيشتري از خود نشان دهند

تاكنون آموزش عالي همواره سهم مهمي در زندگي بشر داشته و در اين فرايند اهميت برخي از پيشرفت هاي مهم و 

وده و آموزش عالي در طول تاريخ فراز و نشيب هاي بسياري را طي نم. موفق فناوري را به منصه ظهور نهاده است

همواره براساس نياز جامعه بشر به فعاليت پرداخته است، انتظارات از آموزش عالي در هر جامعه با توجه به زمينه هاي 

. و در طول زمان دچار تحول شده است) 1381يادگارزاده، (سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و غيره متفاوت بوده 
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نهادي در خدمت توسعه پايدار، خود را در مقابل چالشهاي حضور در جامعه در اين ميان امروزه آموزش عالي به عنوان 

مبتني بر دانايي مي بيند، از اين رو مديريت دانشگاه ملزم به پاسخگويي بيشتر در مقابل ياران آموزشي و توجه به كيفيت 

  ).1386بهرامي و همكاران، (به عنوان يكي از اركان مديريت دانشگاهي است 

له دغدغه ها و چالش هاي فراروي نظام آموزش عالي و يكي از مفاهيم پيچيده، بحث انگيز و مبهم در كيفيت از جم

علوم اجتماعي است كه اغلب سخت تعريف و سنجش مي شود كه در دهه هاي اخير توجه و عالقمندي به كيفيت در 

در ادبيات ). 2004، 1و همكاران الگروسن(آموزش عالي و در دانشگاهها نيز به طور چشمگيري افزايش يافته است 

مديريت، به طور متنوع به عنوان تعالي، ارزش، قابليت استفاده، مطابقت با نيازهاي مشتريان و دوري از عيب و نقص 

با وجود پيشرفت و فراگيرشدن كيفيت آموزش عالي از طريق تحقيق و ). 1997 ،2چنج، مينگ تام(تعريف شده است 

بل مالحظه، هنوز هم در مورد اينكه كيفيت چگونه بايد در آموزش عالي مديريت بشود پژوهش، و وجود ادبيات قا

فرازر بحث مي كند كه مهمترين قدم اول، توافق بين المللي ). 2007، 3عليزاده، مالكي(اجماع كلي و جهاني وجود ندارد 

ف كيفيت در آموزش عالي ممكن چرا كه تعاري. بر اصطالحاتي همچون سطوح، استانداردها، اثربخشي و كارايي است

است براي افراد مختلف، به دليل نشانگرههاي متفاوتي كه براي توصيف كيفيت آموزش عالي استفاده مي شود متفاوت 

 بعضي ممكن است بر كيفيت درونداد سيستم هاي آموزشي توجه كنند و در حالي كه ديگران بر كيفيت فرايند،. باشد

اگر آموزش عالي را به عنوان يك سيستم در نظر بگيريم هر برنامه ). 1997، 4چنج، مينگ تام(برونداد توجه داشته باشند 

بر اساس اين تعريف كيفيت در آموزش عالي بر . مديريت كيفيت بايد درونداد، فرايند و برونداد سيستم را ارزيابي كند

عليزاده، مالكي، (سيستم را تعيين مي كنند اساس هر عامل سيستم تعريف  مي شود و لذا كيفيت هر يك از عوامل كيفيت 

: كيفيت در آموزش عالي يك مفهوم چند بعدي است كه مي بايست تمام كاركردها و فعاليت ها از جمله). 2007

يونسكو، (آموزش، برنامه ها، كاركنان، دانشجويان، امكانات و تجهيزات، خدمات به اقشار جامعه و دانشگاه را در برگيرد 

عبارت ديگر، بر اساس الگوي عناصر سازماني براي بهبود كيفيت نظام آموزش عالي، بايد به تمام عناصر اعم به ). 2000

به عقيده والسينو و همكاران كيفيت در ). 1380بازرگان، (از درونداد، فرايند، محصول، بروندادها و پيامدها توجه داشت 

له بافت و محيط آموزش عالي، اهداف و رسالت هاي آموزش عالي يك مفهوم پوياست كه به چندين عامل از جم

براون كيفيت را به سه شكل ). 2004والسينو، (دانشگاه، استانداردهاي رشته تحصيلي و برنامه آموزشي بستگي دارد 

كيفيت مورد انتظار چيزي است كه هر فرد . كيفيت مورد انتظار، كيفيت ارزش افزوده و نوع بي تفاوت تقسيم كرده است
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كيفيت ارزش افزوده عالوه بر موارد رايج همراه محصول و خدمت . د آن را در محصول و خدمت حتمي مي داندوجو

كيفيت در مفهوم نوع بي تفاوت، مربوط به كيفيتي است كه . عرضه شده، ارزش افزون تري را براي مشتري قائل است

هاروي و گرين، ). 2004براون، ( اهميت است وجود آن در محصوالت و خدمات براي برخي با اهميت و براي برخي بي

آنها در خصوص . در تالش براي تعريف كيفيت در بخش آموزش عالي، يك چارچوب ابتكاري عالي ارائه كرده اند

آنها . كيفيت در آموزش عالي، پنج رويكرد يا ديدگاه را مطرح مي كنند كه در واقع اشاره به ابعاد مختلف كيفيت دارد

كيفيت اغلب به عنوان تركيبي از دو يا تعداد بيشتري از اين . چ يك از اين تعاريف با هم در تقابل نيستندمعتقدند كه هي

  :اين ديدگاهها عبارتنداز. تعاريف در نظر گرفته مي شود

، 2لوماس(خدماتي است با استانداردهاي بسيار باال و دائماً بي عيب و نقص : 1كيفيت به عنوان انتظارات، تعالي

اين رويكرد اهدافي را براي دانشگاهها و موسسه هاي علمي تعيين مي كند كه هميشه بهترين هستند؛ متعلق به ). 2007

  ). 2006پاري، (سرآمدان و موجب كسب بروندادهاي بهتر نسبت به ديگر دانشگاهها و موسسات علمي مي شوند 

  اد بي عيب و نقص سازگار يا كمال تعريفاين رويكرد كيفيت را به عنوان بروند: 3فيت به عنوان خطاي صفريك

اين رويكرد كيفيت به آساني . در بعضي روشها اين تعريف مفهوم كيفيت را به صورت دموكراتيزه در مي آورد. مي كند

در صنعت قابل كاربرد است، ولي وقتي در مورد دانش آموختگان دانشگاهي در مي آيد، ممكن است اين سؤال مطرح 

تگاني بايد بي عيب و نقص باشد، عالوه بر اين هدف دانشگاه اين نيست كه دانش آموختگان شود چه دانش آموخ

با وجود اين كه رويكرد جاري براي آموزش عالي خيلي آرمانگرايي است، اما توسعه بهبود . مشابهي را توليد كند

  ).  2006پاري، (يادگيري را جهت ارتقاي كيفيت نظام تقويت مي كند 

خدماتي است كه نيازها، احتياجات و تمايالت دانش آموزان را رفع مي كند : 4ان تناسب با هدفكيفيت به عنو

بر طبق اين رويكرد، تصميم مي . اين رويكرد به طور فراوان در باره آموزش عالي استفاده شده است). 2007، 5لوماس(

عريفي مؤسسات را قادر مي سازد در چنين ت. گيريم تا چه حد خدمات يا محصوالت اهداف معين را تحقق مي بخشد

 ).2006پاري، (بيانيه مأموريت اهداف را تعريف كنند 
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 . Quality as zero errors 

4
 . Quality as fitness for purpose 

5 . Lomas 



اين تعريف مستلزم تغيير در خدمات و كاال ها از يك حالت به حالت : 1كيفيت به عنوان تحول آفريني و دگرگوني

آموزش  يدگاه بازبيني، مشتري عمدهبر اساس اين د). 2007لوماس، (ديگر، و منجر به بهبود اساسي و با اهميتي مي شود 

). 2006پاري، (عالي دانش آموزان هستند كه ادراك ها، نگرشها و اهدافشان در طول فرايند مطالعه تغيير و تحول مي يابد 

فرايند دگرگوني در آموزش عالي توسط هاروي به طور تمثيلي به فرايند تبديل شدن يخ به آب تشبيه شده است 

  ). 1999، 2هاروي(

طبق اين رويكرد استانداردها و هنجارهاي خاصي تعريف مي شود؛ آستانه حدي است كه : 3كيفيت به عنوان آستانه

هر . مؤسسه اطمينان مي دهد كه آموزش يا فرايند موسسه، استانداردهاي تعيين شده ي كيفيت را برآورده خواهد كرد

اما فراهم كردن استانداردها تحت تغييرات شديد . ر باشدچند استانداردها كمك مي كند تعاريف كيفيت منطقي و عيني ت

همچنين از رده خارج شدن استانداردها طبق روال طبيعي خود سريع تر از تغيير استانداردها اتفاق . موقعيتها مشكل است

عالي قابل  با وجود اين نقاط ضعف استاهداردها، حداقل استانداردها شرايط را مهيا مي كند كه سيستم آموزش. مي افتد

مقايسه باشد و صرفاً يك تعريف كلي از دانش، مهارتها ونگرشهاي مورد انتظار از دانش آموختگان ارائه مي دهند كه 

، 4وستر(بايستي فراهم شوند و موجب تضمين حداقل كيفيت آموزش عالي و مقايسه پذيري برنامه هاي درسي مي شود 

1998 .(  

ه بازبيني متمركز مي شود بر توسعه و افزايش هماهنگ و فراگير كيفيت كه عمدتاً اين ديدگا: 5كيفيت به عنوان ارتقا

بيان مي كند  مفهوم ارائه شده آزادي و استقالل دانشگاهي را عامل هاي تضمين كيفيت. وظيفه مسئوالن دانشگاهي است

  ).2006پاري، (

ي است بنابر وجود منابع محدودي كه در احساس پاسخگويي در اين تعريف اساس: 6كيفيت به عنوان ارزش براي پول

اين يك رويكرد توده گرا است به اين دليل كه كيفيت و ارزش را هم تراز ). 2007لوماس، (بخش آموزش عالي مي باشد 

تعريفي » كيفيت در ارزش حاصل شده«و » كيفيت براي ارزش قابل قبول«بيان . »به طور خاص ارزش براي پول«مي بيند، 

  ). 2002هاروي، (متعهد به كيفيت باال با هزينه پايين مي شود  است كه موسسه

                                                 
1
 . Quality as transformation, reshaping 

2 . Harvey  
3
 . Quality as threshold 

4 . Wester  
5
 . Quality as enhancement 

6
 . Quality as value for money. 



اوالً كيفيت آموزش دانشگاهي امري اتفاقي نيست و به عنوان يكي از : از مجموع تعاريف فوق مي توان نتيجه گرفت كه

خت عوامل دروني اجزاء سيستم آموزشي تحت تاثير ساير اركان و اجتماعي قرار مي گيرد از اين رو نياز به بررسي و شنا

ثانياً به موازات شناسايي اين عوامل مفهوم كيفيت نيز ابعاد وسيع تري به خود گرفته و نياز به دقت و درك . و بيروني دارد

نگاهي به روند تحوالت آموزش عالي ). 1380يمني،(عميق تر پديده هاي آموزشي توسط مديران و برنامه ريزي دارد 

رشد كمي آموزش عالي، بدون هماهنگي با رشد . الي با چالش هاي اساسي مواجه استحاكي از اين است كه آموزش ع

كيفي آن، و تنگناهاي مالي با توجه به كمبود منابع و حساسيت زياد مردم نسبت به اين نظام، از طرف ديكر بهبود و 

حدهاي آموزش عالي مي ارتقاي كيفيت آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزشي به عنوان يكي از اهداف عمده وا

دست ) 1381محمدي، (باشد، چرا كه كيفيت مطلوب نظام آموزش عالي آينده علمي و فني كشور را تضمين خواهد كرد 

نيافتن به اين هدف باعث به هدر رفتن منابع اقتصادي، زوال اعتماد به نفس و تزلزل شخصيت فردي و اجتماعي فراگير 

در نتيجه توجه به كيفيت ضرورتي اساسي است، كه امروزه ضرورت توجه به ) 1376ظهوري زنگنه و گويا، (مي شود 

بطوريكه گروهي از صاحبنظران بهبود كيفيت برنامه هاي . كيفيت و ارتقاء آن از رهگذر انجام ارزيابي احساس شده است

طراحي و اجرا شود موفقيت  آموزشي را هدف اصلي ارزيابي دانسته اند و معتقدند كه اگر ارزيابي و كنترل كيفيت بخوبي

چرا كه ارزيابي، مؤلفة معين تضمين كيفيت مي باشد و كافي ) 1987، 1ولف(برنامه هاي آموزشي را تضمين خواهد كرد 

، 2گواللي(بايستي شرايط ارزيابي فراهم بشود و كيفيت اندازه گيري شود . نيست كه ادعا كنيم كيفيت در نظام وجود دارد

2008.(  

مل ايجاد يك سيستم مناسب و كارآمد ارزيابي و نظام آموزشي، با توجه به ويژگي ها و شرايط و زمينه هاي همه اين عوا

خاص اين نظام در جهت آگاهي از وضعيت موجود و بهبود و ارتقاء كيفيت آموزشي، پژوهشي و خدماتي را ايجاب مي 

 .ش عالي اختيار كرداما سوال اين است كه چه رويكردي بايستي براي ارزيابي آموز. كند

، نتايج تحقيقات صورت گرفته در زمينه ارزشيابي كيفيت آموزش عالي نشان مي داد كه هر چند 1990در اوايل دهه 

ضرورت و چرايي آن با پذيرش عمومي در سطح جهان همراه بود، ولي هنوز بر سر چگونگي آن اجماع اندكي وجود 

اولين نظامهاي تضمين كيفيت كه در برخي از . ظور در حال شكل گيري بودبا وجود اين، تالشهايي براي اين من. داشت

كشورهاي صنعتي به وجود آمدند، با توجه به شرايط خاص محيط خود شكل گرفته بودند و تسري و الگو شدن بين 

سطحي و  در اقتباس 90گرايشهاي رايج در طول دهه . المللي آنها، به شكل ساده، مسئله ساز و بحث انگيز مي نمود

ترجمه اي از تجربه ها و الگوي اوليه چند كشور پيشرو بدون توجه به تفاوتهاي زمينه اي، مورد انتقاد تحليلگران و 

                                                 
1 . wolf 
2 . Guellali 



اما با اين حال مطالعات و تجارب بين المللي و انجام ). 1386فراستخواه، بازرگان، طباطبايي، (نظريه پردازان قرار گرفت 

و شرايط موجود نظام آموزش عالي حاكي از آن است كه ارزيابي و به طور اخص گرفته در اين خصوص و واقعيت ها 

. فرايند اعتبارسنجي از جمله راهبردهاي موثر جهت تحقق هدف ارتقا و تضمين كيفيت نظام آموزش عالي كشور است

يافته است و از  اعتبار سنجي يكي از روش هاي ارزشيابي موثر در آموزش عالي مي باشد كه تقريباً مقبوليت جهاني

و از مراحل ارزيابي دروني و بيروني ) 1378پازارگادي، (ابزارهاي مهم براي تضمين و بهبود كيفيت محسوب مي شود 

 . تشكيل شده است كه نتيجه آن    مي تواند به رتبه بندي و اعتبارسنجي منجر شود

هاي مورد ارزيابي با استانداردهاي از قبل تعيين  در الگوي اعتباربخشي، كيفيت مورد نظر، همان تطابق ويژگي هاي نظام

از اين رو، براي ارزيابي كيفيت نظام هاي دانشگاهي مي توان از الگوي اعتباربخشي استفاده كرده و با محاسبه . شده است

ه از اين رتبه اي ك. امتيازهاي به دست آمده براي هر نظام دانشگاهي، رتبه اي ويژه، از نظر كيفيت براي آن مشخص كرد

  . طريق بدست مي آيد، منزلتي است كه به نظام دانشگاهي مورد ارزيابي اعطا مي شود

 الزامات لهيبوس و شده متمركزي عمل ارتباطات بر كه استي سازمان مداخله وي پژوه اقدام ازي شكلي دروني ابيارز

 نباشد ميتعم قابل و باشد سازمان اصخ است ممكني دروني ابيارز جينتا نيبنابرا. رديگي م شكلي سازمان وي اسيس

 ،يخودسنج ،يابيخودارز مواقعي بعض در تيفيك نيتضمي براي سميمكان عنوان بهي دروني ابيارز). 1994 ،1نيكو(

 شودي م كشورها ازي اريدربسي  عال آموزش مؤسسات دري دانشگاهي زندگ مشخصه و شودي م دهينامي گروهي نيبازب

ي ابيارز دري علم أتيهي اعضا نقش ،يرونيب وي درون تيفيك سنجش نيب ارتباط). 2007 همكاران، و زادهيعل مهر(

 انجامي رونيبي اعضا توسط همگنان ديبازد از قبل معموالًي دروني ابيارز. شودي م سنجش برنامه آن در كه استي درون

 آماده همگنان ديبازدي برا را گروه كند،ي م بيترغ راي درون تيفيك تيريمد: استي بخش سه هدفي دارا آن شود،ي م

  ).  1995 ،2جنيجنستيورو( كندي م فراهمي رونيبي اعضاي برا را اطالعات و كندي م

فرايند ارزيابي دروني كه با جلب مشاركت كليه اعضاي ذيربط و ذينفع در جهت تعيين ميزان تحقق اهداف، نارسائي ها و 

ا و افزايش بازدهي انجام مي شود، راهي است تا با تدوين نقاط ضعف و قوت و اخذ آگاهانه براي بهبود روش ه

سياست هاي ارتقاي كيفيت و اجراي آن به اهدافي چون تطبيق پذيري و مقايسه پذيري نظام آموزش عالي، افزايش 

در واقع ارزيابي ). 1998، 3كامپ(پاسخگويي و مسئوليت و بهبود فرايند خودتنظيمي در نظام آموزش عالي نزديك شد 

                                                 
1   . Cowin 

2   . Vroeijenstijn 

 

 



روني نيز به منظور برانگيختن اعضاي هيأت علمي در پذيرش مسئوليت براي بهبود نظام دانشگاهي، گسترش فرهنگ د

، توانمندي سازي اعضاي هيئت علمي براي بهبود مستمر آموزش عالي، كمك به بهبود )شفافيت و پاسخگويي(ارزشيابي 

يفيت نظام دانشگاهي و آماده شدن براي ساختن طرح تنظيمي امور دانشگاهي، آشكار كردن جنبه هاي مختلف ك –خود 

 كه شودي م موجب گروه دري دروني ابيارز كاربرد نيبنابرا). 2003بازرگان، (عدم تمركز در آموزش عالي انجام مي شود 

يي شناسا را خودي هايتهد و ها، فرصت ضعفها، قوتها، شود قادر گروه نيهمچن و شده حيتصر گروه اهداف و تيمأمور

 تيوضع بهي ابيدستي برا آن اساس بر و بپردازد مطلوب تيوضع ميترس به و موجود تيوضع ليتحل و هيتجز به و ردهك

  . دينماي زير برنامه وي ريگ ميتصم مطلوب

 چرا دارد،ي عال آموزشي تهايفعال و امور بهبود بري مهم ريتاثي دروني ابيارز مختلف،ي كشورها رياخ تجاربي بررس با

 بدست خودي تهايفعال و امور تيفيك دربارهيي دگاههايد و اطالعاتي عال آموزشي ها ستميس ،يابيارز نوع نيا در كه

 را ستميسي هاي كاست و كمبودها و برندي م كار به شانيتهايفعال  دادن انجام بهتر جهت در را اطالعات نيا و آورندي م

 تيفيك بهبود از ريناگز خوديي ايپو حفظ و بقاء جهتي امنظ هر حال هر در). 2007 ،يمالك و زادهيعل( كنندي م رفع

 وي آموزشي ها تيفعال از ها سال از بعد هنوز كه رديگي م قرار توجه مورد مهم مسĤله يك قالب دري زمان تيفيك. است

 نتواي نم راي اطالع گونه چيه گروه اهداف تحقق زانيم خصوص در ،يبهشت ديشه دانشگاه كيالكترون گروهي پژوهش

 برخورداري ا ژهيو گاهيجا از آنها تيفيك بهبود و ارتقا به توجه و كيالكتروني عالي ها آموزش نقشي طرف از. كرد ارائه

 سطوح در نهيزم نيا در خدمات عرضه وي پژوهش ،يآموزشي ها تيفعال آن تبع به و كيالكتروني مهندس كه چرا. است

 وي كاربرد ،ياديبن سطوح در قاتيتحق انجام متخصص،ي انساني روين تيترب قالب در آن جينتا و برونداد كهي دانشگاه

 توسعه جهت دري تكنولوژ و علوم توسعه و رشدي اصل محور گردد،ي م انينماي تخصص خدمات عرضه وي ا توسعه

 اهداف ايآ كه ،ياساس مسأله نيا تا رديگ صورتي پژوهش كه استي ضرور پس استي زندگ تيفيك بهبود و جامعه

 پژوهش نيا در شد، گفته آنچه به توجه با. گردد مرتفع را است، شده انتخابي متناسب بطور حداقل يا و يافته تحقق هگرو

ي ستميسي كرديرو با شد خواهد كوشش كه استي بهشت ديشه دانشگاه كيالكتروني آموزش گروهي دروني ابيارز هدف،

 گروه ضعف و قوت نكات و شود مشخص گروهي ندادبرو وي نديفرا ،يدروندادي اصل و عمدهي ها مؤلفه تيوضع

 در فوق، هدف بهي ابيدستي برا. شود ارائه گروه تيفيك ارتقاء و بهبود جهتيي شنهادهايپ تينها در و شوديي شناسا

  :است شده مطرح ريزي ها پرسش حاضر پژوهش

  برخوردارند؟ي تيمطلوب هچ از نشانگرها و ها مالك اساس بر كيالكتروني آموزش گروهي اصلي دروندادها  -



   برخوردارند؟ي تيمطلوب چه از نشانگرها و ها مالك اساس بر كيالكتروني آموزش گروهي اصلي ندهايفرا  -

  برخوردارند؟ي تيمطلوب چه از نشانگرها و ها مالك اساس بر كيالكتروني آموزش گروهي اصلي بروندادها  -

 گروه تيوضع مورد دري ليتكم التيتحص انيدانشجو وي كارشناس انيدانشجو ،يعلم أتيهي اعضا نظرات نيب ايآ -

  دارد؟ وجودي معنادار تفاوت

  كدامند؟ نشانگرها و ها مالك به توجه با كيالكتروني آموزش گروه ضعف و قوت نكات -

   كرد؟ ارائه تواني م كيالكتروني آموزش گروه تيفيك بهبود جهتي شنهاداتيپ و راهكارها چه  -

  وهشروش شناسي پژ

به منظور تحقق هدف پژوهش و پاسخگويي به سواالت پژوهشي مورد نظر از روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي 

  . استفاده شده است؛ اين پژوهش از نظر هدف در زمره تحقيقات كاربردي مي باشد

  

  

  

  جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري 

ديرگروه، اعضاي هيأت علمي، دانشجويان كارشناسي و تحصيالت جامعه آماري مورد مطالعه در اين بررسي شامل م

تكميلي، دانش آموختگان، مسئولين كتابخانه، رئيس دانشكده، معاونين آموزشي و پژوهشي دانشكده برق و كامپيوتر مي 

  .جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري به طور خالصه در جدول زير نشان داده شده است. باشند

  جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري: 1جدول 

 روش نمونه گيري حجم نمونه حجم جامعه جامعه و نمونه آماري

 سرشماري كامل 2 2 )فعلي و قبلي(مدير گروه 

 سرشماري كامل 8 8 اعضاي هيأت علمي 

 نمونه گيري تصادفي ساده   103 146 دانشجويان كارشناسي 

 ونه گيري تصادفي ساده  نم 28 42 دانشجويان كارشناسي ارشد

 نمونه گيري تصادفي ساده   10 14 دانشجويان دكتري 

 نمونه گيري تصادفي ساده   112 158 دانش آموختگان

 سرشماري كامل 1 1 رئيس دانشكده

 سرشماري كامل 1 1 معاون آموزشي



 سرشماري كامل 1 1 معاون پژوهشي

 سرشماري كامل 2 2 مسئولين كتابخانه 

  ابزار گردآوري اطالعاتروش و 

در اين پژوهش جهت گردآوري اطالعات و داده هاي الزم از زير جامعه هاي اعضاء هيات علمي، دانشجويان، دانش 

آموختگان از پرسشنامه محقق ساخته، از مدير گروه فعلي و قبلي و همچنين از رئيس دانشكده، معاونين آموزشي و 

ري اطالعات كامل از مصاحبه سازمان يافته و جهت بررسي وضعيت امكانات و پژوهشي دانشكده به دليل امكان گردآو

در تأمين روايي پرسشنامه هاي مورد استفاده در . تجهيزات آموزشي و پژوهشي گروه از چك ليست استفاده شده است

و افراد متخصص  )نفر 3(اين پژوهش، روش اعتبار محتوا مدنظر بوده است كه توسط افراد عضو كميته ارزيابي دروني 

و ضريب پايايي پرسشنامه ها با استفاده از روش الفاي كرونباخ به ترتيب زير محاسبه . مورد تاييد قرار گرفت) نفر 6(

، دانش 26/87، اعضاي هيأت علمي 56/86، دانشجويان تحصيالت تكميلي 87/90دانشجويان كارشناسي . شده است

  .37/83آموختگان 

  ها  روش تجزيه و تحليل داده

و )تحليـل واريـانس يكراهـه و آزمـون شـفه      (براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي ، آمار  اسـتنباطي  

  .استفاده شد) مطلوب، نسبتاً مطلوب، نامطلوب(جهت قضاوت درباره ميزان كيفيت هر يك از عوامل از طيف سه سطحي 

انجام  SPSSو داده پردازي، تجزيه و تحليل آنها به كمك نرم افزار  به اين صورت كه پس از جمع آوري داده ها، تنظيم 

وضعيت موجود عوامل براساس مالك ها و نشانگرها توصيف و با توجه به الزامات تعيين شده ابتدا قضاوت دربـاره  . شد

بـر اسـاس يـك    هر نشانگر، سپس مجموع نشانگرهاي دروندادي، فرايندي و بروندادي مورد ارزيابي به صورت جداگانه 

  . انجام شد) مطلوب، نسبتاً مطلوب، نامطلوب(طيف سه درجه اي 

  

 افته هاي پژوهش ي

دروندادهاي اصلي گـروه آموزشـي الكترونيـك بـر اسـاس مـالك هـا و نشـانگرها از چـه مطلـوبيتي           : سوال اول

   برخوردارند؟

فـق اعضـاي هيـأت علمـي گـروه و اعضـاي       براي پاسخ به اين سوال بر اساس عامل ها، مالك ها و نشانگرهاي مورد توا

كميته ارزيابي دروني، در ابتدا به صورت جداگانه به بررسي نشانگرهاي دروندادي عامل ها پرداخته شد و سپس مجمـوع  

بـا بـه دسـت آوردن    . نشانگرهايي كه به عنوان درونداد در نظر گرفته مي شوند انتخاب شدند و مورد بررسي قرار گرفتند

= ، نسـبتاً مطلـوب  3= مطلـوب  (نگر، و مجموع امتياز نشانگرها بر اساس طيف سه درجه اي طيف مطلوبيت امتياز هر نشا



با توجه به نتايج به دست آمده ارزيابي نشانگرهاي دروندادي عامـل سـاختار سـازماني و     .محاسبه شدند) 1= ، نامطلوب2

از نظر مديريت گروه  اعضاي هيأت علميعامل  مديريت از نظر مديريت گروه در سطح نامطلوب، نشانگرهاي دروندادي

در سطح نسبتاً مطلوب و از نظر خود اعضاي هيأت علمي در سطح مطلـوب، نشـانگرهاي درونـدادي عامـل دانشـجويان      

كارشناسي و تحصيالت تكميلي از نظر مـدير گـروه و دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي مطلـوب و از نظـر دانشـجويان         

مطلوب و عامل امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي گـروه از نظـر مـدير گـروه، اعضـاي      كارشناسي در سطح نسبتاً 

  .  هيأت علمي، دانشجويان كارشناسي و تحصيالت تكميلي در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد

انگر نشـ  6نشانگر نسبتاً مطلـوب و   15نشانگر مطلوب،  6نشانگر دروندادي گروه الكترونيك،  29از مجموع به طور كلي 

مي باشد و در مقايسه  86/1با توجه به نتايج به دست آمده، امتياز دروندادهاي گروه آموزشي الكترونيك . نامطلوب بودند

با طيف سه درجه اي مطلوبيت در سطح نسبتاٌ مطلوب قرار مي گيرد كه بيان مي كند كه اين گروه تا وضـعيت مطلـوب و   

نتيجه عوامل دروندادي ايـن  . ي در جهت كاهش و رفع اين فاصله تالش كندمأموريت و اهداف خود فاصله دارد و بايست

، مـومني  )1386(، معينـي و پاينـده   )1383(، زيـن آبـادي   )1381(، محمـدي  )1381(تحقيق با نتيجه تحقيق هاي محتشم 

به غيـر از   )1379(كيذوري ) 1387(، عزيزي )1386(، محمدي و همكاران )1386(، طغياني )1386(ماسوله و همكارانش 

دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه وضعيت گروه هاي مورد بررسي را در عوامل دروندادي نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده 

كـه تمـام    در گروه حسـابداري و اقتصـاد  ) 1383(، ميرزايي )1376(با نتايج تحقيق ميرزامحمدي اند همسو مي باشند اما 

بـه غيـر از عامـل اهـداف و     ) 1385(و اسحاقي لمي مطلوب ارزيابي كرده است عوامل دروندادي را به جز عامل هيأت ع

كه عوامل دروندادي گروه مـورد   )1386(عيوضي مديريت كه بقيه عوامل را مطلوب ارزيابي كرده است و با نتيجه تحقيق 

ين امتيـاز و سـطح   نشـانگرهاي درونـدادي گـروه بـا ميـانگ     . مطالعه را نامطلوب ارزيابي كرده است غير همسو مي باشـد 

     .نشان داده مي شود 2مطلوبيت در جدول 
  نشانگرهاي دروندادي با ميانگين و سطح مطلوبيت: 2جدول 

 سطح مطلوبيت ميانگين نشانگرهاي دروندادي

 نامطلوب 78/1 وجود برنامه اي مدون براي توسعه گروه در درازمدت، كوتاه مدت و ميان مدت در سطح مختلف

 نامطلوب 65/1 براي مشاركت اعضا گروه در تدوين برنامه توسعه گروهسازوكار مدون 

 نامطلوب 88/1 وجود سازوكاري مستند و علمي جهت برنامه ريزي ارزيابي فعاليتهاي گروه

 نسبتاً مطلوب 78/2 وجود آئين نامه هايي حاوي وظايف، مسئوليتها و اختيارات مدير گروه

 نسبتاً مطلوب 64/2 انتخاب و تغيير مدير گروه وجود سازوكاري مدون و مستند براي

 نسبتاً مطلوب 98/2 )مدرك، مرتبه، سابقه، سن و ويژگي هاي مديريتي(ويژگي هاي فردي مدير گروه 

 نسبتاً مطلوب 76/2 وجود سازوكاري جهت ارزيابي از كار مدير توسط اعضا گروه

 نامطلوب 66/1 گروه    ميزان اختيارات اعضا گروه در تنظيم فعاليتهاي آموزشي

 نامطلوب 56/1 وجود برنامه منظم و مدون براي تشكيل جلسات گروه



 سطح مطلوبيت ميانگين نشانگرهاي دروندادي

 نسبتاً مطلوب 89/2 نسبت اعضا هيأت علمي به دانشجو  

 نسبتاً مطلوب 74/2 به يكديگر) از استاد تا مربي(نسبت اعضا هيأت علمي به تفكيك مراتب علمي 

ك تحصيلي، رشته تحصيلي، سابقه كار آموزشـي، ميـانگين سـني و    مدر(ويژگي هاي فردي اعضا هيأت علمي 
 )  جنسيت

 نسبتاً مطلوب 12/3

وجود سازوكاري مدون براي اخذ واحدهاي درسي و پايان نامه هـا و ميـزان تـدريس و سـاير فعاليـت هـاي       
 آموزشي توسط اعضاي هيأت علمي   

 نسبتاً مطلوب 98/2

 مطلوب 45/4 )كارداني و كارشناسي(اي تحصيالت تكميلي به سطوح پايين تر تعداد دوره هاي موجود و نسبت دوره ه

 مطلوب 35/4 توزيع دانشجويان پذيرفته شده برحسب مقاطع تحصيلي

 مطلوب 75/2 توزيع جغرافيايي دانشجويان

 مطلوب 44/4 نسبت دانشجويان شاغل به كل دانشجويان گروه

 نسبتاً مطلوب 51/3 نسبت جنسيت دانشجويان پذيرفته شده

 مطلوب 88/3 وجود سازوكاري مدون و مستند درباره نحوه پذيرش دانشجويان دوره دكتري و نحوه اجراي آن     

 مطلوب 44/4 ميزان دخالت گروه در تعيين سياستهاي كلي پذيرش دانشجو

 نامطلوب 67/1 وجود برنامه اي مدون و مستند در خصوص ارزيابي از دوره ها و برنامه ها

 نسبتاً مطلوب 56/2 ميزان تناسب فضاهاي آموزشي با رشته ها و مقاطع تحصيلي داير گروه

بـا رشـته هـا و مقـاطع تحصـيلي      ...) به روز بودن، كفايت و (ميزان تناسب امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي 
 گروه

 نسبتاً مطلوب 71/2

كتابخانـه بـا   ...) بـودن، كفايـت و    بـه روز (ميزان تناسب كتب خارجي، فارسي، تخصصـي و غيـر تخصصـي    
 نيازهاي رشته ها و مقاطع تحصيلي گروه

 نسبتاً مطلوب 72/2

كتابخانه با نيازهاي رشته هـا و مقـاطع تحصـيلي    ...) به روز بودن، كفايت و (ميزان مجالت فارسي و خارجي 
 گروه

 نسبتاً مطلوب 55/2

 نامطلوب 18/2 گاهها و كارگاههاوجود برنامه براي بررسي نيازهاي اتي و توسعه ازمايش

 نسبتاً مطلوب 99/2 وجود كارگاه ها و آزمايشگاه هاي متناسب با رشته هاي تحصيلي گروه از لحاظ فضاهاي آزمايشگاهي

 نامطلوب 88/1 وجود برنامه و سازوكاري براي بررسي نيازها ، سفارش كتب و توسعه كتابخانه

 نسبتاً مطلوب 86/2 به منابع تحت وب داخلي و خارجي وجود شبكه داخلي و اينترنت و دسترسي

  
  فرايندهاي اصلي گروه آموزشي الكترونيك بر اساس مالك ها و نشانگرها از چه مطلوبيتي برخوردارند؟: سوال دوم

ل در ابتدا به صورت جداگانه به بررسي نشانگرهاي فرايندي      عامجهت بررسي مطلوبيت فرايندهاي گروه الكترونيك، 

مرتبط با فرايند عامل ها مورد بررسي قرار گرفته، پس از محاسبه امتياز هر ها پرداخته شد و سپس مجموع نشانگرهاي 

نتايج ارزيابي با توجه به  .نشانگر مجموع امتياز آنها را بر اساس سطح مطلوبيت طيف سه درجه اي بدست آورديم

از نظر مديريت گروه و اعضاي هيأت علمي در سطح مطلوب، و نشانگرهاي فرايندي عامل ساختار سازماني و مديريت 

نشانگرهاي فرايندي عامل اعضاي هيأت . مي باشد عملكرد مدير گروه نسبتاً مطلوب ميزان رضايت دانشجويان در مورد 

 از نظر مديريت گروه در سطح مطلوب، و از نظر اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، دانشجويان تحصيالت تكميليعلمي 



و دانش آموختگان در سطح نسبتاً مطلوب، نشانگرهاي فرايندي عامل دانشجويان كارشناسي و تحصيالت تكميلي از نظر 

يادگيري در ارزيابي دروني از نظر مدير گروه دانشجويان  –خود دانشجويان در سطح نسبتاً مطلوب، عامل فرايند تدريس 

عامل دوره هاي آموزشي و از نظر اعضاي هيات علمي مطلوب،  كارشناسي و تحصيالت تكميلي در سطح نسبتاً مطلوب

و برنامه هاي درسي مورد اجرا از نظر مدير گروه، اعضاي هيأت علمي، دانشجويان دوره كارشناسي و دانش آموختگان 

  . در سطح نسبتاً مطلوب و از نظر دانشجويان تحصيالت تكميلي درسطح نامطلوب ارزيابي شده اند

. نشانگر نـامطلوب بودنـد   4نشانگر نسبتاً مطلوب و  29نشانگر مطلوب،  12نشانگر فرايندي،  45ز مجموع به طور كلي ا 

مي باشد و در مقايسه با طيف سه درجه  17/2با توجه به نتايج به دست آمده، امتياز فرايندهاي گروه آموزشي الكترونيك 

، زيـن  )1381(، محمـدي  )1381(جـه تحقيـق هـاي محتشـم     كه با نتي .اي مطلوبيت در سطح نسبتاٌ مطلوب قرار مي گيرد

، محمـدي و همكـاران   )1386(، طغيـاني  )1386(، مـومني ماسـوله و همكـارانش    )1386(، معيني و پاينده )1383(آبادي 

كه وضعيت گروه هاي مورد بررسـي را در عوامـل فراينـدي نسـبتاً مطلـوب      ) 1379(، كيذوري )1387(، عزيزي )1386(

كه وضعيت گروه هاي مـورد   )1383(، ميرزايي )1376(ميرزامحمدي اند همسو مي باشد اما با نتايج تحقيق ارزيابي كرده 

كه وضـعيت گـروه مـورد مطالعـه را در عوامـل      ) 1386(نتيجه تحقيق عيوضي بررسي را در عوامل فرايندي مطلوب و با 

وندادي گروه با ميانگين امتياز و سطح مطلوبيت نشانگرهاي در. فرايندي نامطلوب ارزيابي كرده است غير همسو مي باشد

  .   نشان داده مي شود 3در جدول 

  

  

  نشانگرهاي فرايندي با ميانگين و سطح مطلوبيت: 3جدول
 سطح مطلوبيت ميانگين نشانگرهاي فرايندي

 مطلوب 92/3 ميزان آگاهي و رضايت اعضا گروه از برنامه تدوين شده توسعه گروه و اجراي آن

 مطلوب 80/3 مشاركت اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي و ارزيابي فعاليتهاي گروهميزان 

 مطلوب 14/4 ميزان مشاركت اعضا در فعاليتهاي گروه در تنظيم مصوبات گروه و غيره

 مطلوب 88/3 هماهنگي برنامه ريزي هاي گروه، دانشكده و دانشگاه

 مطلوب 06/4 ها و مصوبات ذيربطميزان رعايت و پايبندي اعضا گروه به آئين نامه 

 مطلوب 16/4 ميزان حضور اعضا در جلسات گروه

 مطلوب 73/3 از مديريت گروه  ) هيأت علمي، دانشجويان، كاركنان، رئيس و معاونين دانشكده(ميزان رضايت اعضا گروه 

 نسبتا مطلوب 96/2 )   ك مقطعبه تفكي(تعداد واحدهاي مورد تدريس اعضا در هر ترم تحصيلي با توجه به ضوابط موجود

 نسبتا مطلوب 12/3 وجود معيارهاي روشن و مدون در خصوص اندازه گيري پيشرفت تحصيلي دانشجويان درهر ترم  

 نسبتا مطلوب 86/2 وجود سازو كاري براي ارائه پيشنهادهاي گروه درباره روشهاي تدريس مناسب درسي مختلف و ارزيابي منظم از آنها

 نسبتا مطلوب 12/3 كت در همايش ها و كنفرانسهاي ملي و بين المللي و مقاالت كنفرانسميزان شر

 نسبتا مطلوب 66/2 ميزان استفاده اعضا هيأت علمي از فرصتهاي مطالعاتي



اعضا هيأت ) به تفكيك ارشد و دكتري(متوسط تعداد پايان نامه هاي راهنمايي شده و مشاورت در مقاطع تحصيالت تكميلي
 ي به تفكيك مرتبه علميعلم

 نسبتا مطلوب 31/2

 مطلوب 00/4 ميزان وقت اختصاص داده شده توسط اعضا هيأت علمي براي راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها    

 نسبتا مطلوب 85/2 ميزان رضايت دانشجويان از نقش اعضا هيأت علمي در بررسي، تصويب، راهنمايي و دفاع از پايان نامه ها

 نسبتا مطلوب 45/3 مشاركت اعضا هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي گروه   ميزان

 مطلوب 71/4 ميزان مشاركت و حضور اعضا هيأت علمي در جلسات شوراي گروه  

 نسبتا مطلوب 17/3 ميزان حضور اعضا هيأت علمي به منظور مشاوره با دانشجويان

اعضا ) درساعات اعالن شده، تناسب،تنوع و كفايت ساعات اعالم شدهحضور (ميزان رضايت دانشجويان از ساعات مشاوره 
 هيأت علمي

 نامطلوب 80/2

 مطلوب 57/4 ميزان رضايت مديريت گروه از مشاركت اعضا هيأت علمي در مسائل گروه و حضور مرتب در جلسات

 نسبتا مطلوب 26/2 ميزان وقت اختصاص داده شده به فعاليتهاي پژوهشي در راستاي مأموريت و اهداف گروه

 نسبتا مطلوب 71/2 ميزان رضايت همكاران از تعامل و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي مشترك اعضا هيأت علمي

وجود سازوكاري مدون براي سنجش و انتقال نظرات و رضايت همكاران و دانشجويان در زمينه فعاليتهاي آموزشي و 
 پژوهشي و اخالقي اعضا هيأت علمي

 وبنامطل 13/2

 نامطلوب 21/2 ميزان مشاركت دانشجويان در تدريس و فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي گروه

 نسبتا مطلوب 91/2 ميزان تعامل دانشجويان با اعضا هيأت علمي گروه

 نسبتا مطلوب 89/2 ميزان اطالع دانشجويان از وظايف و اختيارات خود

 نسبتا مطلوب 29/3 بازار كار ميزان آگاهي دانشجويان از رشته تحصيلي و

 نامطلوب 06/2 ميزان اطالع رساني و هدايت گروه در خصوص وظايف دانشجويان، رشته تحصيلي و بازار كار

 نسبتا مطلوب 34/3 ميزان بكارگيري روش هاي تدريس متناسب با دروس مورد تدريس

 نسبتا مطلوب 86/2 س مناسب براي درسي مختلف و ارزيابي منظم از آنهاوجود سازو كاري براي ارائه پيشنهادهاي گروه درباره روشهاي تدري

 نسبتا مطلوب 05/3 ميزان تعامل اساتيد با دانشجويان در كالس درس

 نسبتا مطلوب 14/3 ميزان استفاده اعضاي هيئت علمي از ارزشيابي هاي تشخيصي ، تكويني و پاياني

 نسبتا مطلوب 96/2 وجود ساز و كار جهت ارزيابي دانشجويان

 نسبتا مطلوب 69/2 ميزان رضايت دانشجويان از ارزيابي هاي اساتيد

 نسبتا مطلوب 91/2 زمان و نحوه بازخورد نتايج ارزشيابي به عمل آمده از دانشجويان

 نسبتا مطلوب 05/3 ارزيابي دانشجويان از تسلط اساتيد بر محتوي درس

 مطلوب 69/2 ه هاي درسي و انطباق آن با رسالتها و اهداف گروهنظر اعضا گروه در خصوص دوره ها و برنام

 نسبتا مطلوب 62/2 )    به تفكيك مقطع(ميزان تناسب برنامه درسي و دوره هاي آموزشي با نيازهاي فرد و جامعه از نظر اعضاي گروه 

 مطلوب 71/3 نظرات اعضاي هيات علمي در باره كيفيت دوره هاي آموزشي گروه  

 نسبتا مطلوب 57/3 رضايت اعضاي هيات علمي از تاثير دوره ها و برنامه هاي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان به تفكيك مقطع  ميزان

در پرورش دانش، نگرش و ) دروس پايه، تخصصي، اختياري و عمومي(ميزان رضايت دانش آموختگان از برنامه درسي 
 عطاف پذيري آن با نيازهاي بازاركارمهارت هاي مورد انتظار شغلي نسبت به ان

 نسبتا مطلوب 024/3

 نسبتا مطلوب 12/3 ميزان رضايت اعضا هيأت علمي از تحقق اهداف دوره ها

 نسبتا مطلوب 76/2 )   به تفكيك مقطع و گرايش(ميزان تنوع دروس اختياري دوره با توجه به نيازهاي فرد و جامعه از نظر دانشجويان

 نسبتا مطلوب 99/2 ا ي گروه دوره از هماهنگي موضوعات درسي مورد اجرا   ميزان رضايت اعض



 نسبتا مطلوب 58/2 ميزان رضايت دانش آموختگان از توانمندي هاي اعضاي هيأت علمي در فرايند تحصيلي

بروندادهاي اصلي گـروه آموزشـي الكترونيـك بـر اسـاس مـالك هـا و نشـانگرها از چـه مطلـوبيتي           : سوال سوم

  ردارند؟برخو

در ابتدا به صورت جداگانـه بـه بررسـي نشـانگرهاي برونـدادهاي       جهت بررسي مطلوبيت بروندادهاي گروه الكترونيك،

نشانگرهاي مرتبط با برونداد عامل ها مورد بررسـي قـرار گرفتـه، پـس از محاسـبه      عامل ها پرداخته شد و سپس مجموع 

نتـايج   بـا توجـه بـه    .سطح مطلوبيت طيف سه درجه اي بدسـت آورديـم  امتياز هر نشانگر مجموع امتياز آنها را بر اساس 

از نظر اعضاي هيأت علمي در سطح نسبتا مطلوب، نشـانگرهاي   اعضاي هيأت علميارزيابي نشانگرهاي بروندادي عامل 

 عامـل دانـش   بروندادي عامل دانشجويان كارشناسي و تحصيالت تكميلي از نظر دانشجويان در سـطح نسـبتاً مطلـوب و   

  . آموختگان در سطح نسبتاً مطلوب ارزيابي شده است

بـا  . نشانگر نامطلوب بودنـد  3نشانگر نسبتاً مطلوب و  9نشانگر مطلوب،  1نشانگر بروندادي،  13به طور كلي از مجموع 

درجـه   مي باشد و در مقايسه با طيف سه 84/1توجه به نتايج به دست آمده، امتياز بروندادهاي گروه آموزشي الكترونيك 

، زيـن  )1381(، محمـدي  )1381(كه با نتيجـه تحقيـق هـاي محتشـم      .اي مطلوبيت در سطح نسبتاٌ مطلوب قرار مي گيرد

، محمـدي و همكـاران   )1386(، طغيـاني  )1386(، مـومني ماسـوله و همكـارانش    )1386(، معيني و پاينده )1383(آبادي 

كه وضعيت  گروه هـاي مـورد بررسـي را در      اري و اقتصاددر گروه حسابد) 1383(و ميرزايي  )1387(، عزيزي )1386(

كيـذوري   ،)1376(ميرزامحمـدي  عوامل بروندادي نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده اند همسو مي باشـد امـا بـا نتـايج تحقيـق      

كه وضعيت گروه هاي مـورد بررسـي    در گروه زبان و ادبيات فارسي و الهيات) 1383(ميرزايي ) 1385(اسحاقي  )1379(

كه وضعيت گروه مورد مطالعه را در عوامـل برونـدادي   ) 1386(نتيجه تحقيق عيوضي ا در عوامل بروندادي مطلوب و با ر

نشانگرهاي بروندادي گـروه بـا ميـانگين امتيـاز و سـطح مطلوبيـت در       . نامطلوب ارزيابي كرده است غير همسو مي باشد

  .   نشان داده مي شود 4جدول 

  ادي با ميانگين و سطح مطلوبيتنشانگرهاي بروند: 4جدول 

 سطح مطلوبيت ميانگين نشانگرهاي بروندادي

 نسبتا مطلوب 23/3 تعداد كتب تاليف شده و ترجمه شده هيأت علمي 

 مطلوب 18/4 تعداد مقاالت ژورنال هيأت علمي

 نسبتا مطلوب 38/3 تعداد طرح هاي پژوهشي اجراشده هيأت علمي

 نامطلوب 78/1 دانشجويان گروه) طرح تحقيقاتي ثبت اختراع و غيره –مقاله (حجم فعاليتهاي علمي 

 نسبتا مطلوب 33/3 دانش آموختگان دوره) شناختي، مهارتي و نگرشي(ميزان تاثير دوره هاي آموزشي بر توانايي هاي 

 نسبتا مطلوب 073/3 ميزان شناخت عمومي و تخصصي دانش آموختگان از مباحث رشته تحصيلي آنان



 نسبتا مطلوب 27/3 نهايي دانش آموختگان در رشته تحصيلي اشان معدل

 نسبتا مطلوب 70/2 نظر دانش آموختگان درباره سطح مهارت خود در برآوردن الزامات شغلي

 نامطلوب 76/1 دانش آموختگان گروه) طرح تحقيقاتي ثبت اختراع و غيره –مقاله (حجم فعاليتهاي علمي 

 نسبتا مطلوب 88/2 به جوياي كار در گروه نسبت دانش آموختگان شاغل

 نسبتا مطلوب 3/ 02 ميزان عالقه فعلي دانش آموختگان به رشته تحصيلي الكترونيك

 نسبتا مطلوب 19/3 ميزان عالقه دانش آموختگان جهت ارتباط با گروه

 نامطلوب 76/1 نسبت دانش آموختگان راه يافته به مقاطع باالتر نسبت به كل دانش آموختگان گروه

  

آيا بين نظرات اعضاي هيأت علمي، دانشجويان كارشناسي و دانشجويان تحصيالت تكميلي در مـورد  : سوال چهارم

  وضعيت گروه تفاوت معناداري وجود دارد؟ 

جـدول زيـر نتـايج تحليـل     . جهت بررسي سوال باال از آزمون تحليل واريانس يكراهه و آزمون تعقيبي شفه اسـتفاده شـد  

يكراهه در مورد تفاوت بين نظـرات اعضـاي هيـأت علمـي، دانشـجويان كارشناسـي و دانشـجويان تحصـيالت          واريانس

  . تكميلي در مورد وضعيت گروه را نشان  مي دهد

  نتايج تحليل واريانس يكراهه در مورد سوال پژوهشي: 5جدول 

  شاخص          

 منابع تغييرات

 سطح معناداري F تميانگين مجذورا درجات آزادي مجموع مجذورات

296/3 بين گروهي  2 648/1  887/6  . 001/  

148/30 درون گروهي  126 . 239/    

    128 444/33 جمع

معنادار است لذا تفاوت معناداري بين نظرات افـراد    α  =/ 05 در سطح  =F  887/6 نتايج نشان مي دهد كه چون مقدار

بي شفه نشان مـي دهـد كـه نظـرات اسـاتيد نسـبت بـه دانشـجويان         در گروههاي مختلف وجود دارد و نتايج آزمون تعقي

  .مناسب تر مي باشد تحصيالت تكميليكارشناسي و 



  

  نتايج آزمون تعقيبي شفه در مورد سوال پژوهشي: 6جدول 

a b سطح معناداري انحراف معيار اختالف ميانگين 

/180 583/ دانشجويان كارشناسي  اعضاي هيأت علمي  006/  

 /001 /196 /726 ان تحصيالت تكميليدانشجوي

  

  نكات قوت و ضعف گروه آموزشي الكترونيك با توجه به مالك ها و نشانگرها كدامند؟:  سوال پنجم

  :براساس اطالعات جمع آوري شده از نمونه هاي آماري از جمله نقاط قوت گروه مي توان به

  همكاري صميمانه اساتيد در محيط كاري -

  ن با استعداد و قويپذيرش دانشجويا -

  پشتوانه علمي گروه -

  اساتيد با سواد و با اخالق  -

  : و از جمله نقاط ضعف گروه مي توان به

  كمبود اعضاي هيأت علمي -

  كمبود فضاهاي آموزشي -

  كمبود امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي -

  كمبود بودجه -

  آموزشي دانشكدههمكاري ضعيف اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي هاي  -

  عدم فعال بعضي از اساتيد گروه در پيشبرد كارهاي آموزشي گروه و دانشكده -

  عدم وجود ارتباط علمي منسجم بين همكاران و عدم وجود كارهاي مشترك -

  . اشاره كرد...) بازار كار، صنعت و (ارتباط نسبتاً كم با خارج از دانشگاه  -

  اتي جهت بهبود كيفيت گروه آموزشي الكترونيك مي توان ارائه كرد؟ چه راهكارها و پيشنهاد:  سوال ششم

پس از بررسي وضعيت موجود، نقاط ضعف و كاستي هاي گروه بازنمـايي شـده و راهكارهـا و پيشـنهاداتي در راسـتاي      

ادات بر اساس پيشنه. بهبود و ارتقاي كيفيت گروه در چهار سطح گروه، دانشكده، دانشگاه و وزارتخانه ارائه گرديده است

وضعيت نشانگرهاي دروندادي، فرايندي و بروندادي، پيشنهادات دانشجويان، دانـش آموختگـان، اعضـاي هيـأت علمـي،      

مدير گروه قبلي و فعلـي، رياسـت دانشـكده، معـاونين آموزشـي و پژوهشـي و مسـئولين كتابخانـه، نظـرات و تجـارب           



د ارزيابي دروني و مطالعه ادبيات مـرتبط و موجـود بـه دسـت آمـده      پژوهشگران از فرايند ارزيابي دروني طي انجام فراين

  . است

  . خالصه پيشنهادات بدست آمده از اجراي ارزيابي دروني گروه آموزشي الكترونيك در زير نشان داده مي شود

اثربخش و  ساختار سازماني و مديريت يكي از عوامل مورد ارزيابي در اين پژوهش بوده و از آنجا كه يكي از راه هاي

كارآمد باال بردن كيفيت آموزشي، پژوهشي و يادگيري گروه هاي آموزشي را مي توان هدايت، رهبري و مديريت كارآمد 

جهت ارتقاي اين عامل، مديريت گروه در خصوص ايجاد . و با تجربه دانست بنابراين توجه به اين عامل ضروري است

ي در خصوص تصميم گيري هاي مربوط به دانشجويان به نظرات آنها انگيزه و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان بايست

توجه و براي رفع مشكالت دانشجويان احساس مسئوليت كرده و در مقابل انتظارات آنها پاسخگو باشد و رفتار مناسبي 

مانها و همچنين مديريت گروه در رابطه با توسعه گروه بايستي تدابيري بيانديشد كه با صنايع و ساز. از خودش نشان دهد

گروه هاي آموزشي دانشكده، دانشگاه و ساير دانشگاه همكاري و ارتباط داشته باشد البته تحقق اين امر هم نياز به 

از ديگر مواردي كه . همكاري صميمانه و علمي اعضاي هيأت علمي و استقالل نسبي گروه در تنظيم فعاليتهاي گروه دارد

ثر است مي توان به تدوين مكانيسمي مشخص براي ارزيابي پيشرفت تحصيلي در باال بردن كيفيت اين عامل مو

دانشجويان، تدوين مكانيسمي براي اطالع رساني و آگاهي دانشجويان از وظايف و اختيارات خود و بازار كار و رشته 

وتاه مدت و ميان تحصيلي، ايجاد مكانيسمي براي ارزيابي روش هاي تدريس مورد استفاده گروه، تدوين برنامه هاي ك

مدت براي توسعه منابع و امكانات گروه، چهارچوبي براي سنجش ميزان رضايت اعضاي گروه از مدير گروه و نظرات 

مدير گروه از عملكرد اعضاي هيأت علمي در طول ترم، تدوين راهكارهايي مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود 

ودارزيابي در گروه و دانشگاه جهت تحقق اين امور و در جهت ارتقاي كيفي در دانشگاه و در نهايت تقويت جايگاه خ

  . هر چه بهتر اين عامل اشاره نمود

اعضاي هيأت علمي يكي از عناصر كليدي و عمده در گروه آموزشي كه نقش مهمي را در گروه ايفا مي كنند در اين 

وردار بوده است و بايستي در جهت باال بردن كيفيت و تحقيق مورد بررسي قرار گرفت كه از وضعيت نسبتاً مطلوبي برخ

مطلوبيت اين عامل از سويي اقدام به جذب اعضاي هيأت علمي با تجربه شود چرا كه نسبت اعضاي هيأت علمي به 

يكي ديگر از . است كه اگر اين نسبت كاهش يابد مطمئناً به كيفيت گروه موثر خواهد بود 20به  1دانشجويان تقريباً 

هاي باالبردن مطلوبيت اين عامل ايجاد برنامه اي مشخص و مشوقهاي الزم در خصوص حضور پررنگ اعضاي هيأت راه

علمي در گروه و تعيين برنامه آن توسط خود اعضاي هيأت علمي و در نتيجه آن احساس مسئوليت در برابر مشكالت 

از جمله موارد ديگر كه در ارتقا و بهبود كيفيت . باشد دانشجويان و رفع آنها و ارتباط متقابل و مناسب با دانشجويان مي

گروه موثر بوده و باعث باال بردن مطلوبيت عامل هيأت علمي مي شود مي توان به ايجاد زمينه مناسب در جهت همكاري 



و تبادل تجربه و اطالعات در حد مطلوب بين اعضاي هيأت علمي در داخل گروه در زمينه هاي مختلف علمي و 

شي، تدارك تسهيالت مناسب در  زمينه هاي مختلف علمي، پژوهشي، رفاهي و خدماتي جهت انجام تحقيقات پژوه

اعضاي هيأت علمي، حل مشكالت فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي كه اين امر باعث ارتقاي سطح علمي و به روز 

  . رساندن تحقيقات در كشور خواهد شد

مطلوبيت . ان نيز مي توان در ارتقاي كيفي برنامه هاي آموزشي گام موثري برداشتبا باال بردن مطلوبيت عامل دانشجوي

از راههاي باالبردن مطلوبيت اين عامل ايجاد . اين عامل در دوره كارشناسي و تحصيالت تكميلي نسبتاً مطلوب بوده است

اي پژوهشي و تحقيقي و همچنين شرايطي براي تعامل بيشتر با دانشجويان و ترغيب و تشويق دانشجويان به فعاليت ه

انديشيدن راهكارهايي در جهت ارتقاي توانايي هاي پژوهشي و تحقيقي، تشويق دانشجويان به شركت در طرح هاي 

از جمله موارد ديگري كه باعث ارتقاي عامل . پژوهشي اعضاي هيأت علمي و مشاركت آنان در طرح هاي پژوهشي

آيين نامه هايي كه دانشجويان را از حقوق و وظايف خود آگاه سازد و انتشار  دانشجويان مي گردد مي توان به تدوين

در نهايت كسب نظرات و نيازهاي دانشجويان در زمينه خدمات . آنها در قالب برشور و نصب آن در پانل گروه مي باشد

ه بهتر اين عامل موثر مشاوره، آموزشي، پژوهشي و روانشناختي و ارائه خدمات به آنان در جهت ارتقاي كيفي هر چ

 .خواهد بود

در ارزيابي دروني يكي از مهمترين عواملي كه بررسي مي شود و سـنجش آن اطالعـات ارزشـمندي در خصـوص نقـاط      

ضعف و قوت و كيفيت فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه مي دهد ارزيابي گروه از نظر عامـل تـدريس و يـادگيري    

يكي از موارد ارتقاي كيفي اين عامل فراهم نمودن زمينه . ل نسبتاً مطلوب ارزيابي شددر بررسي بعمل آمده اين عام. است

سـنجش مسـتمر روش يـاددهي اعضـاي هيـأت      . مناسب جهت استفاده از وسايل كمك آموزشي در امر تدريس مي باشد

ات علمي و تالش در جهت شركت اعضـاي هيـأت علمـي در كارگـاه هـاي روش هـاي نـوين تـدريس، دريافـت نظـر          

دانشجويان بطور مستمر در خصوص فرايند تدريس و يادگيري و اختصاص زمان مناسب و تـالش در جهـت رفـع نيـاز     

دانشجويان و سنجش پيشرفت تحصيلي و آموخته هاي دانشجويان در طول ترم و ارائه بازخوردهاي مناسـب و درنهايـت   

ح مطلوبيت اين عامل و ارتقاي كيفـي گـروه و بـه    مشخص نمودن سطح انتظارات گروه در هر درس نيز در باال بردن سط

  . تبع آن آموزش عالي دانشگاهي موثر خواهد بود

وضعيت عامل دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي گروه الكترونيك نيز نسبتاً مطلوب ارزيابي شد كه ايجاد تنوع در 

در خصوص برنامه هاي درسي و سر دروس اختياري و اصلي، كسب نظرات دانشجويان ممتاز و تحصيالت تكميلي 

فصل ها، سعي در متناسب نمودن دروس پايه و عملي و همچنين ارائه دروس مطابق با نيازهاي بازار كار در ارتقاي كيفي 

  . اين عامل موثر خواهد بود



اعضاي گروه عامل امكانات و تجهيزات نيز يكي از عوامل مهم و پشتيباني كننده در بهبود كيفيت فعاليت هاي آموزشي 

از جمله مسائلي كه . وضعيت اين عامل نسبتاً مطلوب ارزيابي شده است. مي باشد و از اهميت ويژه اي برخوردار است

توجه به آن باعث ارتقاي كيفي آموزش مي گردد فضاي آموزشي و اداري مي باشد كه متأسفانه با استانداردهاي موجود 

تعداد و تنوع كتب و مجالت و به روز بودن نرم . به اين امر حساس مي گرددبسيار فاصله دارد و لزوم توجه مسئولين 

افزارهاي مورد نياز چندان رضايت بخش نبوده بنابراين توصيه  مي شود كتب و مجالت مرتبط با رشته الكترونيك تهيه 

تدابيري انديشيد كه جهت به روز در ارتباط با امكانات آزمايشگاهي نيز بايد . شود و نرم افزارها هم به روز و متنوع باشد

بودن، نسبت به خريد وسايل و دستگاه هاي مدرن اقدام نموده و آزمايشگاهها را متناسب با استانداردهاي آموزشي به 

 . روز تجهيز نمود

كي از ثمرات آموزش عالي در هر گروه آموزشي دانش آموختگان آن مي باشد و زماني اين ثمره پر بار خواهد بود كه ي

دانش آموختگاني كارآمد و با معلومات مناسب علمي و عملي داشته باشد كه پاسخگوي نيازهاي تخصصي جامعه و بازار 

اكثريت دانش آموختگان عالقمند به تشكيل انجمن دانش . وضعيت اين عامل نسبتاً مطلوب ارزيابي شد. كار باشد

طرفي مشكالت خاصي در ارتباط با ارزيابي اين عامل وجود آموختگان در گروه و عالقمند به ارتباط با گروه بودند از 

داشت كه مهمترين آن عدم دسترسي كامل به دانش آموختگان، اطالعات كم در خصوص وضعيت شغلي آنان بود كه 

بايستي تدابيري جهت ايجاد انجمن دانش آموختگان انديشيده شود تا ارتباط دانش آموختگان را با گروه حفظ نمود تا 

از لحاظ سرنوشت شغلي نيز بايستي تدابيري انديشيده شود تا دانش . التحصيلي پايان ارتباط با گروه آموزشي نباشد فارغ

آموختگان در بخش هايي كه نياز به تخصص آنها دارند جذب شوند چرا كه سرنوشت شغلي مبهم دانشجويان پس از 

از جمله موارد . ر كسب دانش در زمان تحصيل مي باشدفارغ التحصيلي يكي از علل انگيزه پايين برخي دانشجويان د

ديگري كه مي توان در جهت باال بردن كيفيت اين عامل ذكر كرد مي توان به انديشيدن تدابيري جهت باال بردن شناخت 

عمومي و تخصصي دانشجويان در زمان تحصيل به منظور ارتقاي وضعيت فارغ التحصيالن در آينده از لحاظ دانش 

 . ي و سطح مهارت اشاره نموداكتساب

كي از عواملي كه باعث مي شود گروه وظايف آموزشي و پژوهشي خود را بهتر انجام داده و بروندادهاي مناسبي داشته ي

باشد، در توسعه و جامعه نقش اساسي ايفا كند و حداكثر تاثير را داشته باشد استقالل و اختيارات بيشتر و الزم براي 

مي باشد كه وزارتخانه بايستي به گروه هاي آموزشي تفويض كند چرا كه تفويض احتيار موجب انجام وظايف خود 

از طرفي وزارتخانه بايستي با توجه به نيازهاي جامعه كار و تحوالت بين . توانمندسازي و كارآفريني گروه مي شود

نه هنگفتي كه از سوي دولت و المللي در خصوص نيروي انساني مورد نياز رشته ها و سطوح مختلف به دليل هزي

خانواده و خود فرد مي شود تدابيري بيانديشد تا پذيرش تعداد دانشجو متناسب با نياز جامعه بوده و دانش آموختگان 



با توجه به اهميت و نقش روابط انساني در ترغيب و تشويق كاركنان براي بهتر . سرنوشت شغلي مبهمي نداشته باشند

له و به موجب آن افزايش كارايي و اثربخشي سازمان، از جمله موارد ديگري كه در برنامه هاي انجام دادن وظايف محو

درسي گروه هاي فني مهندسي الزم است از طرف وزارتخانه گنجانده شود واحدي با عنوان روابط انساني در سازمانهاي 

 .   صنعتي است كه مي تواند پيامد گروه را افزايش دهد

ارزيابي دروني در آموزش عالي مي توان فعاليت هايي همچون تدوين و مكتوب رسالت ها و اهداف  جهت نهادينه كردن

گروهاي آموزشي ارزيابي نشده و جديد التاسيس جهت كاهش فرايند ارزيابي دروني و به منظور جلـوگيري از ماللـت و   

) الك ها، نشانگرها، الزامات قضاوتعوامل، م(خستگي اعضاي گروه، تدوين چهارچوب مدون و منسجم ارزيابي دروني 

جهت خروج از سليقه اي عمل كردن و در نتيجه اعتماد و اطمينان باال به قضاوت هـا در مـورد وضـعيت گـروه، تـدوين      

مكانيسم ضمانت اجرايي و عملياتي يافته هاي تحقيق جهت رفع موانع و ضعفها و بهبود وضعيت گروه، توسـعه تجـارب   

كيفيت در حوزه هاي جديد، هم راستا كردن فرايند تنظيم كيفيت و ارزيابي دروني بـا تاريخچـه    ارزيابي دروني و تضمين

خاص موسسات آموزش عالي، ايجاد الزامات و اصول كاربردي براي ارزيابي دروني و سيسـتم تضـمين كيفيـت آمـوزش     

     .عالي را پيشنهاد كرد

   يريگ جهينت وي بند جمع

ي سازمان وي اداري ريپذ تيمسئول  ،ييآكار بهبود و ارتقا لزوم گذشته، دهه ندچ دري عال آموزش عيسر گسترش

ي سازمانها ع،يصنا تجارت، دولت، مانند نفعانيذ ريمتغ و متفاوتي تقاضاها به پاسخ جهتي عال آموزش موسسات

 و اقتصاد شدن، يجهان ليقب ازي عال آموزشي ها نظامي فراروي ها چالش گريد و ن،يوالد و آموزان دانش ،يخدمات

 تيفيك نيتضم استقرار به ملزم راي عال آموزش موسسات ران،يا جمله از كشورها ازي اريبس در …و محوريي دانا جامعه

 ،يمدار بازار ريمس در راي عال آموزشي بازساز و نموده خود فيوظا و اهداف ت،يمأمور ساختار، دري شيبازاند و

 همواره تا است داشته آن بر راي عال آموزش الذكر فوقي ها چالش رو، نيا از. است كرده عيتسري خصوص وي مشاركت

 ارتقاء بهبود در تواندي م كه استي اجتماع نهاد نيمهمتري عال آموزش كه چرا. نديبرآ تيفيك ازي سطح تيرعا درصدد

 مهم، نيا تحقق جهت. ددارن ازين آنها به توسعه و رشد جهت جوامع كهي تيفيك. باشد داشتهي اساس نقشي آموزش تيفيك

ي اصل اهداف ازي خدمات وي پژوهش ،يآموزش تيفيك نيتضم و ارتقاءي طرف از. است ريانكارناپذ نظارت وي ابيارز نقش

 ،ي دروني ابيارز. است نظامي دهايتهد و ها فرصت قوتها، ها، ضعفيي شناسا مستلزم آن تحقق كه استي عال آموزش

. كندي م فاءيا تيفيك فيتعري براي چارچوب نييتع با وي عال آموزشي برايي انداردهااست كردن فراهم با راي نقش نيچن

 موسسه اهداف و تيمأمور حد چه تا نكهياي بررس به تا كندي م كمكي عال آموزش موسسات بهي دروني ابيارز نيبنابرا



 آنجا از. كنند دنبال را نظامي عدبي بهبودهاي براي عملي ها چارچوب نيتدو گريد طرف از و بپردازند است يافته تحقق

 و ييايپو ، ريخط فيوظا رساندن انجام  به جهت دانشگاهها نيبنابرا استي الزام دانشگاهها در تيفيك بهبود و ارتقا كه

 . شوندي اعتبارسنج وي ابيارز كه دارند ازين خود، يارتقا

 كه ليدل نيا به. داردي آموزشي دادهايرو بهبود بري مهم ريتاثي دروني ابيارز متفاوت،ي كشورها رياخ تجاربي بررس با

ي م بدست خودي ها تالش تيفيك درباره راي آگاه و اطالعات ازي بعضي عال آموزشي ها ستميس ،يابيارز نوع نيا در

. كنند استفاده خودي كمبودها رفع و خودي دادهايروي ده ساماني برا هاي آگاه نيا از تا كنندي م تالش سپس و آورند

ي فيك رشد تا شده متمركزي دروني ابيارز طرح بر ،يعال آموزش ساختار ازي عضو عنوان به زين كيالكتروني آموزش روهگ

  . دهند شيافزا و كنترل را خودشان

 باي نديفراي نشانگرها گروه،ي نشانگرها نيتر فيضع 84/1 نيانگيم باي بروندادي نشانگرها كه داد نشاني ابيارز جهينت

 از. دارند قرار نشانگرها دو نيا نيب 86/1 نيانگيم با زيني نديفراي نشانگرها و گروهي نشانگرها نيتريقو 17/2 نيانگيم

 و طرحها انجام دري علم أتيهي اعضا ضعف به تواني مي بروندادي نشانگرها نيانگيم بودن نييپاي احتمال ليدال

 در آنها ندادن مشاركت ليدل بهي قاتيتحق وي پژوهشي هاتيفعال در انيدانشجو ضعف و نييپا زهيانگ ،يپژوهشي تهايفعال

 زهيانگ و عالقه در آن ريتاث و آموختگان دانشي شغل سرنوشت بودن مبهم ،يعلم أتيهي اعضاي پژوهشي تهايفعال

 كمبود به تواني مي دروندادي نشانگرها از ،يليتحص دورهي ها آموزش نبودني كاربرد ل،يتحص ادامه به انيدانشجو

 فقدان به تواني مي نديفراي نشانگرها از و ،يعلم أتيهي اعضا كمبود ،يپژوهش وي آموزش زاتيتجه و ناتامكا

 سيتدر روش بودن يكنواخت جامعه، و كار بازاري ازهاين باي آموزشي ها دوره وي درسي ها برنامهي كافي هماهنگ

 كيالكتروني آموزش گروه تيوضعي بند معج دري كل بطور .كرد اشاره دروس در تفاوت وجود باي علم أتيهي اعضا

 نسبتاً سطح در سازماني عناصري بررس موردي نشانگرها تمام در گروه تيوضع ،يبهشت ديشه دانشگاه برق دانشكده

 جهت در ربطيذ مسئوالن و گروهي اعضا شتريب تيفعال و تالش ضرورت از تيحكا كه رديگي م قراري مشابه و مطلوب

 گروه،ي اعضا همه مشاركت وي همكار هدف، نيا تحقق الزمه. داردي آموزش گروه نيا تيوضعي ارتقا و بهبود

 جهتي خدمات وي پژوهش ،يعلم مختلفي ها نهيزم در وزارتخانهي ها تيحما تينها در و دانشگاه دانشكده، نيمسئول

ي ابيارز بهي ستيبا ربطيذ نيولمسئ نيهمچن. باشدي م  امكانات و ها فرصت از نهيبه استفاده و هاي كاست و كمبودها رفع

 حال در نديفرا كي يدروني ابيارز نكهيا به توجه با. باشند معتقدي ريانتقادپذ وي ريپذ انعطاف و مداوم و مستمري ها

 همواره تا بپردازندي دروني ابيارز به) سال چهار هر حداقل( مداوم بطوري آموزشي ها گروهي ستيبا است انيجر

ي ابيارز كه چرا. باشند داشته گروهي دهايتهد و ها فرصت و گروه قوت و ضعف نقاط وه،گر تيوضع ازي انعكاس



 گروه ضعف و قوت نقاط ،يا نهيآ همچون و كندي م  توجه گروهي ها تيفعال مختلف ابعاد به كه استي نديفراي درون

 بنا. كندي م فراهم گروه تيوضعي ارتقا و بهبود به دنيشياند جهتيي مبنا و سازدي م روشن آني اعضاي برا را نظام يا

 دري دروني ابيارز انجمن كه استي ضرور گروه، تيوضع بهبود در آن نقش وي دروني ابيارز مداومت ضرورت بر

 اهداف تحقق جهت در و داشته نظارتي آموزشي ها گروهي ها يافته كاربردي برا تا شود جادياي بهشت ديشه دانشگاه

  . شنديانديب راي موثري راهكارها گروهها
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  گروه زراعت و اصالح نباتات: ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاه بيرجند، مطالعه موردي

  

  4و فريد مرادي نژاد3، مهدي جهاني 2پور ، اسداله زماني1سهراب محمودي

  
  

  چكيده

در ارزيـابي  . ارزيابي در سطح گروههاي آموزشي دانشگاه گامي مؤثر در رشد كيفي نظام آموزش عالي اسـت  انجام فرايند

از طرف ديگـر ايـن نـوع    . دروني يك گروه آموزشي، اهداف كلي و ويژه گروه مبنايي براي ترسيم وضعيت مطلوب است

يي براي برنامه ريزي فعاليتهـاي آينـده گـروه مـي     دهد و مبنا ارزيابي، فاصله گروه آموزشي را با وضعيت آرماني نشان مي

به منظور نيل به اهداف فوق طرح ارزيابي دروني گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه بيرجند در سـال تحصـيلي   . باشد

از . پس از تدوين و اولويت بندي اهداف گـروه در سـطوح درونـدادي، فراينـدي و برونـدادي انجـام گرفـت        87-1386

هاي اعضـاي هيـأت علمـي، مـدير گـروه، دانشـجويان،        هاي الزم از زير جامعه راي گردآوري اطالعات و دادهپرسشنامه ب

تجزيـه و تحليـل اطالعـات گـردآوري شـده و سـنجش نظـر         .آموختگان اسـتفاده شـد   آموختگان و مسئولين دانش دانش

سه قسمتي  كمي براساس مقياس ليكرت هاي كيفي به مقادير پاسخگويان از طريق روشهاي آماري توصيفي و تبديل پاسخ

  عامل  7عوامل مورد ارزيابي شامل . بود

دوره  -5فراينـد تـدريس و يـادگيري   ،   -4دانشجويان، -3اعضاي هيأت علمي، -2ساختار سازماني و مديريت گروه،  -1

روه بـود كـه بـا    دانش آموختگان گـ -7امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي و -6هاي آموزشي و برنامه هاي درسي، 

بـر اسـاس   . نشانگر توصيف شد و بر اساس الزامات مصوب گروه مورد ارزيـابي قـرار گرفـت    100مالك و  31توجه به 

وضعيت تمـام عوامـل   . در سطح نسبتاً مطلوب ارزيابي شد 86/1نتايج طرح، كيفيت كلي گروه با شاخص ميزان مطلوبيت 

در سطح نسبتاً مطلوب بـود و عامـل اخيـر    ) تجهيزات آموزشي و پژوهشي به جز عامل امكانات و(هفتگانه مورد ارزيابي 

نهايتاً با توجه به نتايج بدست آمده مشخص گرديد كيفيت گروه در مورد تمـام عوامـل   . در سطح نامطلوب ارزيابي گرديد

ني شد دستاوردهاي اين بي مستلزم اقدام براي بهبودي است لذا براي ارتقاء آن پيشنهادهايي در سطوح مختلف ارائه و پيش

  .    ارزيابي بتواند باعث ارتقاء كيفيت گروه و اعضاي هيأت علمي آن در زمينه عوامل مورد ارزيابي گردد

                                                 
 يار دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجنداستاد. 4و3و1
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  .كيفيت آموزشي، ارزيابي دروني، گروههاي آموزشي، دانشگاه بيرجند :واژگان كليدي

    مقدمه

در اين ميـان   .كنند مي تالش آن به دستيابي همواره براي دانشگاهي هاي نظام كه است هايي دغدغه ازجمله و پژوهشي آموزشي كيفيت

ــاي ــت  ارتقــ ــتمر كيفيــ ــوزش مســ ــالي آمــ ــتلزم عــ ــتفاده مســ ــابي اســ ــي از ارزيــ ــت آموزشــ ــتفاده.  اســ از  اســ

دو  كشـورها بـه   امـر در اغلـب   ايـن  نـدارد و انجـام   اي طـوالني  سـابقه  عـالي  آمـوزش  هـاي  نظـام  دربـاره  قضـاوت  بـراي  ارزيابي

مـوردنظر قـرار گيـرد،     عـالي  آمـوزش  دربـاره  سيسـتمي  ديـدگاه  چنانچـه ). 1384محمدي و همكاران، (گردد  برمي گذشته دهة

از  در ايـن ميـان نـوعي   . شـود  كار بـرده  به دانشگاهي درونداد، فرآيند، برونداد و پيامد نظام تواند درباره مي عالي آموزش ارزيابي

  . دارد نام دانشگاهي قرار گيرد، ارزيابي ر يك سيستم آموزش عالي موردقضاوتد يادشده از عوامل اي مجموعه در آن كه ارزيابي

در خصوص وضعيت ارزيابي در نظام آموزش عالي كشور، نتايج برخي تحقيقات حاكي از آن است كـه ارزيـابي كيفيـت    

سر راه بهبـود و  نظام دانشگاهي از چهارچوب مشخص و منسجمي برخوردار نبوده و همين امر باعث ايجاد مشكالتي بر 

). 1384و بازرگـان و همكـاران،    1377؛ بازرگـان،  1375ابيلـي،  ( ها بوده است  ارتقاء كيفيت اموزشي و پژوهشي دانشگاه

براي اصالح مستمر نظام دانشگاهي استقرار يك سيستم كارآمد ارزيابي كه بوسيله آن بتوان ضمن بهبود و ارتقـاء كيفيـت   

ارزيابي توسعه هاي آموزش عـالي بـه   . ظام دانشگاهي را مد نظر قرار داد ضرورت داردآموزشي و پژوهشي، بهبودي كل ن

در . رسـاند  عنوان قسمتي از فعاليتهاي برنامه ريزي توسعه دانشگاهي به بهبود كيفيت و پاسخگو كردن دانشگاه يـاري مـي  

اهـداف و مقاصـد برنامـه هـاي خـود       دانشكده ها و گروههاي آموزشي مي توانند بـه , واقع از طريق ارزيابي، دانشگاهها

پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي خود را بشناسد و نهايتا اقداماتي را براي رفـع  , آگاهي پيدا كنند و مشكالت آموزشي

  .مشكالت خود انجام دهند

در . كـرد  ارهاشـ  عـالي  آمـوزش  در ارزيـابي  بيرونـي   و ارزيـابي  درونـي  ارزيـابي  رهيافـت  دونـوع  به توان مي فوق در كاربرد الگوي

خـود را دريابـد و    و ضعف قوت هاي كند تا جنبه مي ارزيابي به اقدام " ديدن خود در آينه"منظور  به دانشگاهي نظام دروني ارزيابي

قضــاوت  بــه از بيــرون گــروه مــورد ارزيــابي از متخصصــان گروهــي بيرونــي ضــعف بپــردازد و در ارزيــابي نقــاط اصــالح بــه

يج تجربيات قبلي درباره استفاده از رهيافتهاي ارزيابي نشان داده است ارزيابي دروني براي اصـالح  نتا. پردازند مي آن درباره 

ــت    ــوردار اسـ ــت برخـ ــي از مطلوبيـ ــام آموزشـ ــك نظـ ــتمر يـ ــاران، (مسـ ــي و همكـ ــتفاده).1382رحيمـ ــا اسـ از  بـ

از  خود را به تصوير كشند و پس وزشيآم توانندكيفيت مي)  ، دانشگاه ، دانشكده گروه( دانشگاهي نظام يك اعضاي دروني ارزيابي

  . ها باشند ضعف كردن برطرف در پي و ضعف قوت نقاط شدن روشن

از آنجا كه گروه آموزشي به عنوان زير نظام اصلي دانشگاه محسوب مي شود و بهبود كيفيت دانشـگاه وابسـته بـه بهبـود     

گامي مؤثر در رشـد كيفـي   ) سطح خرد(ه آموزشي كيفيت گروههاي آموزشي مي باشد، انجام فرايند ارزيابي در سطح گرو



مقاله پيش رو نتيجـه انجـام ارزيـابي درونـي گـروه زراعـت و اصـالح نباتـات دانشـكده          . نظام آموزش عالي خواهد بود

كشاورزي دانشگاه بيرجند مي باشد كه در آن سعي شده است كيفيت عوامل تشكيل دهنده گروه آموزشي ارزيابي شـده و  

ا و عوامل محرك و بازدارنده توسعه گروه شناسايي شود تا بتوان برنامـه ريـزي توسـعه گـروه را جهـت      ه ها، ضعف قوت

اين مقاله به بيان نتايج حاصل از ارزيابي دروني گروه مـي پـردازد و پيشـنهاداتي را    . بهينه كردن فعاليت هاي آن انجام داد

  . براي اقدامات الزم جهت بهبود كيفيت آن ارايه مي نمايد

  ـ تاريخچه دانشگاه بيرجند و گروه آموزشي زراعت و اصالح نباتات1

با تاسـيس موسسـه آمـوزش عـالي      13/3/1354شوراي گسترش آموزش عالي در يكصد و دومين نشست خود در تاريخ 

و بـه   بـا فـراهم شـدن امكانـات     سپس. و مجتمع آموزشي عالي بيرجند درهمان سال تاسيس گرديد بيرجند موافقت نمود

بـه دانشـگاه بيرجنـد ارتقـا      1371به مجتمع دانشگاهي و در اسفند مـاه   1368در اسفند ماه ، اظ موقعيت شايسته علميلح

رشـته گـرايش و    87داراي كشاورزي، علـوم، مهندسـي، ادبيـات و هنـر     دانشكده  5اين دانشگاه در حال حاضر با . يافت

نفر عضو هيأت علمي است و به عنوان  220و رشد و دكتري كارشناسي، كارشناسي ا, در مقاطع كاردانيي تحصيلي دوره

مجتمـع   آموزشكده كشاورزي.دانشجو مي باشد 5000يك قطب علمي آموزشي در شرق كشور عهده دار آموزش بيش از 

و فعاليـت   با پذيرش دانشجو در دوره كارداني تكنسين عملي كشاورزي تاسيس شد 1358در سال  آموزشي عالي بيرجند

رشته كارداني امـور زراعـي،    1360در سال . دانشجو آغاز نمود 33ر مركز آموزش كشاورزي محمديه با پذيرش خود را د

رشـته هـاي آموزشـكده     رشته كارداني منابع طبيعي بـه  1369رشته كارداني امور فني كشاورزي و در سال  1367در سال 

ريزي مبني بر تغيير عناوين رشته هـا، رشـته كـارداني     با تغييرات پيشنهادي شوراي عالي برنامه 1371در سال . اضافه شد

امور زراعي به تكنولوژي توليدات گياهي و كارداني امور فني كشاورزي به تكنولوژي آب تغيير نام يافت و با نـام جديـد   

ـ  با پذيرش دانشجو در رشته زراعت و 1372در سال . به فعاليت خود در آموزشكده كشاورزي ادامه داد ات در اصالح نبات

و گروه آموزشي زراعـت و اصـالح نباتـات     مقطع كارشناسي، آموزشكده كشاورزي بيرجند به سطح دانشكده ارتقا يافت

با پذيرش دانشجو در دو رشته كـارداني توليـدات گيـاهي و مهندسـي زراعـت و       1384اين گروه تا سال . تأسيس گرديد

ود ادامه داد و در اين سال با افزوده شدن رشته كارشناسـي ارشـد   اصالح نباتات در دو نوبت روزانه و شبانه به فعاليت خ

. شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز به جمع رشته هاي گروه، پذيرش دانشجو در مقطع كارداني در اين گروه متوقـف شـد  

اعت و اصـالح  با توجه به اينكه گروه زر. رشته كارشناسي ارشد زراعت نيز به رشته هاي گروه اضافه شد 1385در بهمن 

نباتات به عنوان يك گروه پايه و مادر در دانشكده كشاورزي بيرجند مشغول فعاليـت و داراي اعضـاي هيـأت علمـي در     

و رشـته علـوم    1386زمينه هاي مختلف تخصصي كشاورزي مي باشد رشته گياهپزشكي در مقطـع كارشناسـي در سـال    

اي گسترش آموزش عالي كشور به جمع رشـته هـاي ايـن گـروه     با مجوز شور 1387باغباني در مقطع كارشناسي در سال 



شوراي گسترش آمـوزش عـالي كشـور بـا     . اضافه شد و فعاليت براي تفكيك آن به گروه هاي آموزشي مختلف آغاز شد

توجه به پتانسيل هاي دانشكده و گروه آموزشي زراعت و اصالح نباتات بر اساس مصوبه خود با پذيرش دانشـجو در دو  

موافقت نمود و بـه ايـن   ) 87از بهمن (و علوم و تكنولوژي بذر ) 87از مهر (ارشناسي ارشد كشاورزي اكولوژيك رشته ك

زراعـت و  (ترتيب گروه آموزشي زراعت و اصالح نباتات دانشگاه بيرجند با پذيرش دانشـجو در سـه رشـته كارشناسـي     

شناسايي و مبارزه با علفهـاي هـرز، زراعـت،    (ي ارشد و چهار رشته كارشناس) اصالح نباتات، گياهپزشكي و علوم باغباني

  ). 1جدول (به فعاليت آموزشي و پژوهشي خود ادامه مي دهد ) كشاورزي اكولوژيك و علوم و تكنولوژي بذر

  وضعيت رشته هاي گروه زراعت و اصالح نباتات از بدو تأسيس تا كنون :1جدول 

وضعيت 

 فعلي رشته

  اولين دوره

 فارغ التحصيلي
 رشته مقطع ن دوره پذيرشاولي

 تكنسين عملي كشاورزي كارداني 1358 1360 غير داير

 امور زراعي كارداني 1360 1362 غير داير

 امور فني كشاورزي كارداني 1367 1369 غير داير

 تكنولوژي توليدات گياهي كارداني 1371 1373 غير داير

 زراعت و اصالح نباتات كارشناسي 1372 1376 داير

 شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز كارشناسي ارشد 1384 1386 رداي

 زراعت كارشناسي ارشد 1385 ---- داير

 گياهپزشكي كارشناسي 1386 ---- داير

 علوم باغباني كارشناسي 1387 ---- داير

 كشاورزي اكولوژيك كارشناسي ارشد 1387 ---- داير

 ژي بذرعلوم و تكنولو كارشناسي ارشد 1387 ---- داير

  تحوالت گروه آموزشي در پنج سال گذشته - 2

الزم بـه ذكـر اسـت    . نشان داده شده است 2تحوالت گروه آموزشي زراعت و اصالح نباتات در پنج سال اخير در جدول 

در جدول ذيل اعضاي هيأت علمي مربي كه در سال تحصيلي مورد بررسي در مأموريت تحصيلي بـوده انـد، جـزو آمـار     

علمي سال تحصيلي مربوطه منظور نشده اند و اعضاي هيأت علمي مـأمور بـه تحصـيل كـه پـس از اتمـام        اعضاي هيأت

اند، به همراه ساير اعضاي هيـأت علمـي جديـد در آمـار اعضـاي هيـأت        تحصيل با مرتبه استاديار مجدداً به گروه پيوسته

-87انشجويان فارغ التحصيل سـال تحصـيلي   ضمناً آمار د. علمي جذب شده در سال تحصيلي مربوطه منظور گرديده اند

  . باشد تا زمان انجام ارزيابي مي 86



  

  

  

  

  تحوالت گروه آموزشي زراعت و اصالح نباتات در پنج سال اخير :2جدول 
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  مواد و روشها

از پيشنهاد برگزاري طرح ارزيابي دروني در گروههـاي آموزشـي دانشـگاه     1385گروه زراعت و اصالح نباتات در بهمن 

بيرجند اطالع يافت و پس از بحث و بررسي موضوع در جلسه شوراي گروه، تمايل و آمادگي خود را به عنـوان يكـي از   



به دنبال تصويب اجراي طرح و اعالم آن از سوي دفتر نظارت و ارزيـابي   پس از آن و. گروههاي مجري طرح اعالم نمود

اي به منظور راهبري اجراي طرح در سطح گروه متشكل از مدير گروه و سه نفر از اعضـاي هيـأت علمـي     دانشگاه، كميته

وه آموزشـي  با توجه به عدم وجود مجموعه اي مدون، مستند و عملياتي تحت عنوان اهـداف و رسـالت گـر    .تشكيل شد

زراعت و اصالح نباتات، اين اهداف از طريق پرسشنامه تدوين و تصريح اهداف گروه در سـطوح آموزشـي، پژوهشـي و    

جهـت تصـريح و تـدوين رسـالت و     . عرضه خدمات تخصصي و با نظرسنجي از اعضاي هيأت علمي گروه تعيين گرديد

كـه در آن  ) 1384محمـدي،  (تني بـر هـدف اسـتفاده شـد     اهداف گروه، از روش تركيبي و بر اساس مدل برنامه ريزي مب

پيامدهاي مطلوب، پيامدهاي حاصل شده و علل و عوامل مؤثر و دخيل در عدم دستيابي به پيامـدها و عملكـرد مطلـوب،    

در اين روش رسالت و اهداف گروه مبنايي براي ترسيم وضعيت مطلـوب و مـورد انتظـار    . مورد توجه خاص قرار گرفت

  . گرديد ها، نشانگرها و معيارهاي قضاوت در مورد هر نشانگر  ه مبنايي جهت تدوين مالكگروه بود ك

هـاي عمـده گـروه،     كميته راهبري ارزيابي دروني، با الهام از ديدگاه سيستمي و توجه به كليه ابعاد و بخـش در مرحله بعد

در  .سي، تعديل و در نهايـت تصـويب قـرار داد   عوامل را تعريف نمود و با توجه به نظرات اعضاء كميته آنها را مورد برر

-3اعضاي هيأت علمـي،  -2ساختار سازماني و مديريت گروه،  -1اين زمينه مهمترين عواملي كه مورد توجه قرار گرفتند 

امكانات و تجهيزات آموزشـي و  -6دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي،  -5فرايند تدريس و يادگيري،-4دانشجويان، 

هاي مورد نظر در خصوص عوامل مورد انتخاب، تعريـف،   در مرحله بعد مالك. دانش آموختگان گروه بود-7پژوهشي و 

تواند به بهترين نحو ممكن، وضعيت آن عامل را نمايان  ترين جنبه يا ويژگي هر عامل كه مي عمده(شد  تدوين و تصويب 

توجه بود كه كدام ويژگي يا جنبـه عامـل مـوردنظر، بـه     در اين بخش همواره اين سؤال مورد  ).شود كند، مالك ناميده مي

بهترين نحو ممكن كاركرد اصلي عامل مذكور در گروه را به تصوير مي كشد و از طريق بررسي و تعيين نقـاط ضـعف و   

سپس در مرحله بعد ششم نشـانگرها تعريـف، تـدوين و تصـويب شـد      . توان عملكرد گروه را بهبود بخشيد قوت آن مي

ترين ويژگي يا جنبه هر مالك است كـه بـه مناسـبترين شـكل ممكـن كيفيــت آن مــالك را بـه          عنوان عمده نشانگر به(

به دليل عدم وجود استانداردهاي ثابت و مورد تاييد جامعه دانشگاهي و علمي جهت تدوين و انتخاب ). كشد تـصوير مي

يط و امكانات گروه و نظرات اعضاء هيأت علمـي و  هاي مصوب گروه، شرا نامه نشانگرها، به رسالت و اهداف گروه، آئين

تحقـق  (در همين مرحله پـس از تـدوين نشـانگرها، معيارهـاي قضـاوت      . كميته راهبري ارزيابي دروني توجه خاص شد

هاي ذكر شده در خصوص تدوين و انتخـاب نشـانگر، تعريـف و مـورد      در خصوص هر نشانگر با توجه به مؤلفه) هدف

  .فتتصويب كميته قرار گر

در مرحله بعد با نظر كميته راهبري و اعضاي هيأت علمي گروه، سؤاالت مناسب جهت سنجش نشانگرها طرح و به ايـن  

ابزارهاي مورد استفاده در ارزيابي دروني گروه زراعـت   .ها و سنجش نشانگرها تدوين شد ترتيب ابزارهاي گردآوري داده



فهرست ابـزار، عوامـل مـورد     .مصاحبه مدير گروه بود ا كوتاه پاسخ و فرماي و ي هاي چندگزينه و اصالح نباتات، پرسشنامه

بطـور خالصـه نشـان داده شـده      3ارزيابي و منبع گردآوري اطالعات مورد نظر گروه در طرح ارزيابي دروني، در جدول 

هـا در ايـن    با توجه به تعداد محدود اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلـي، جهـت گـردآوري داده   . است

در مورد دانشجويان كارشناسي نيز با توجه بـه تعـداد اعضـاي جامعـه دانشـجويان      . شد موارد از سرشماري كامل استفاده 

از طريـق روش نمونـه   نفـر محاسـبه گرديـد كـه      80تعداد  09/0حجم نمونه با خطاي مطلق ) نفر 241(كارشناسي گروه 

  .تعيين گرديدند گيري سيستماتيك

هاي كيفي به مقـادير كمـي، از    گيري و تبديل پاسخ تحليل اطالعات گردآوري شده از طريق ابزارهاي اندازه براي تجزيه و

سـه   1جهت سنجش نظر پاسـخگويان از مقيـاس ليكـرت   . شد ها استفاده  هر كدام از گزينه) گذاري ارزش(دهي  روش وزن

باشد كه در آن توافق يا عدم توافـق   بندي مي درجه ترين شكل مقياس بندي ليكرت، ساده مقياس درجه. قسمتي استفاده شد

مقياس ليكرت، يك مقياس سه يـا  . شود هاي جواب، بيان مي دهنده در خصوص موضوع مورد سؤال بر اساس گزينه پاسخ

پنج بخشي است، كه بر روي يك پيوستار، تنظيم شده است در مقياس سه قسمتي در يك سوي پيوستار گزينـه كـم و در   

شود، كه در نقطه وسـط،   هاي مقياس به سه قسمت تقسيم مي فاصله بين گزينه. آن گزينه زياد قرار گرفته استسوي ديگر 

  .شوند گذاري مي گرايش پاسخگو به هر دو طرف مقياس برابر است و لذا نظرهاي خنثي در آنجا عالمت

  :ن پژوهش به شكل زير بودپيوستار تعيين سطح مطلوبيت براي متغيرهاي سه گزينه اي مورد استفاده در اي

  

  

  

  

بدسـت آمـد، وضـعيت آن نـامطلوب،     66/1تا  1هاي امتياز يك سؤال بين  بدين ترتيب اگر مقدار محاسبه شده براي پاسخ

بـود، وضـعيت آن    3تـا   33/2بدست آمد، نسبتاً مطلوب و اگر امتياز سؤال موردنظر بـين   32/2تا 67/1چنانچه امتياز بين 

هـاي   سـنجند، تعـداد پاسـخ    براي تعيين امتياز هر سؤال يا مجموعه سؤاالتي كه يك نشانگر را مي. ارزيابي گرديدمطلوب، 

دهنده به سـؤال   هاي هر سؤال ضربدر امتياز هر گزينه شد و مجموع امتيازات، تقسيم بر تعداد كل افراد پاسخ افراد به گزينه

پـس از  . متي شامل مطلوب، نسبتاً مطلوب و نـامطلوب قـرار داده شـد   موردنظر شد و امتياز بدست آمده در طيفي سه قس

. آنكه سطح مطلوبيت هر يك از نشانگرها معلوم شد، وزن دهي مجددي در مورد نشانگرهاي مربوط به مالك انجـام شـد  

                                                 
 1.Likert Scale 

 مطلوب نسبتاً مطلوب  نامطلوب

66/1 32/2 3 1 



طابقت شد و امتياز بدست آمده با طيف سه قسمتي م سپس ميانگين ارزش عددي نشانگرهاي مربوط به هر مالك محاسبه 

دهـي مجـددي    درنهايت با توجه بـه سـطح مطلوبيـت مالكهـا، وزن     .شد تا سطح مطلوبيت مالك مربوطه بدست آيد داده 

  .گرفت و سطح مطلوبيت عوامل تعيين گرديد صورت 

  

  فهرست ابزار، عوامل مورد ارزيابي و منبع گردآوري اطالعات مورد نظر گروه  :3جدول 

 منبع گردآوري اطالعات د ارزيابيعامل يا عوامل مور ابزار رديف

 پرسشنامه هيأت علمي 1

  ـ هيأت علمي

  ـ مديرت و سازماندهي گروه

  ـ پژوهش

  هاي آموزشي مورد اجرا ـ دوره

  ـ فرايند تدريس ـ يادگيري

 ـ امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي

 اعضاء هيأت علمي

 ضاء هيأت علمياع ـ رسالت و اهداف گروه هاي گروه پرسشنامه سنجش هدف 2

 مصاحبه مدير گروه فرم 3

  ـ مدير گروه

  ـ مديريت و سازماندهي گروه

 ـ امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي

 مدير گروه

 پرسشنامه دانشجويان 4

  ـ دانشجويان

  ـ مديريت و سازماندهي گروه

  ـ هيأت علمي

  ـ فرايند تدريس ـ يادگيري

  هاي آموزشي مورد اجرا ـ دوره

 و تجهيزات آموزشي و پژوهشي ـ امكانات

 دانشجويان

 آموختگان پرسشنامه دانش 5
  آموختگان ـ دانش

 هاي آموزشي ـ دوره
 آموختگان دانش

 آموختگان پرسشنامه مسئولين دانش 6
  آموختگان ـ دانش

 هاي آموزشي ـ دوره

  آموختگان مسئولين دانش

 

اعت و اصـالح نباتـات هفـت عامـل را در بررسـي ارزيـابي       همانگونه كه ذكر شد كميته راهبري ارزيابي دروني گروه زر

نشانگر توصيف شد و بر اساس الزامات مصوب  100مالك و  31اين عوامل با توجه به  .دروني خود مورد توجه قرار داد

پـس از تجزيـه و   .كميته ارزيابي دروني گروه كه مشخص كننده وضعيت مطلوب گروه مي باشد مورد ارزيابي قرار گرفت

پـس از  . يل داده هاي حاصل از تحقيق، ابتدا به توصيف وضعيت موجود گروه در هر يك از عوامل فوق پرداخته شـد تحل



تعيين ميزان مطلوبيت هر عامل با توجه به مالكها و نشانگرهاي خاص هرعامل و نتايج حاصل در خصوص هـر نشـانگر،   

در ادامه كميته ارزيابي با بيان عواملي كه باعث ايجاد . نقاط قوت و ضعف گروه در مورد هر نشانگر تعيين و توصيف شد

اين وضعيت شده است به قضاوت پرداخت و در نهايت بر اساس نتايج حاصل از اجراي ارزيابي درونـي و بـا توجـه بـه     

قضاوت به عمل آمده درباره هر عامل، در مورد نشانگرهايي كه سطح موجود آنها با سطح مطلوب تفـاوت داشـته اسـت،    

اين پيشنهادها به گونه اي بيان شد كه نشـاندهنده اقـدام الزم در سـطح گـروه،     . نهادهايي جهت بهبود كيفيت ارائه دادپيش

  .دانشكده، دانشگاه و نظام آموزشي و راهكاري در راستاي بهبود نقاط ضعف گروه باشد

  نتايج و بحث

  عوامل مورد ارزيابي -1

  ساختار سازماني و مديريت گروه -1-1

مقايسه وضعيت موجود بـا الزامـات گـروه نشـان داد كـه      . نشانگر انجام گرفت 24مالك و  8بي اين عامل بر اساس ارزيا

مـالك مـديريت گـروه و كاركردهـاي آن نيـز در وضـعيت مطلـوب قـرار         . مالك اهداف گروه در وضعيت مطلوب بـود 

ر ارزيابي فعاليتهاي گروه در وضـعيت نسـبتاً   سال گذشته و همچنين برنامه و سازوكا 5الي  3روند توسعه گروه در .داشت

وضعيت گروه در زمينه مالك آيين نامه هـا و مصـوبات، مطلـوب، ولـي در زمينـه فعاليتهـاي بـرون        . مطلوب قرار گرفت

لذا با توجه به نتـايج  . گروهي نسبتاً مطلوب و در منابع مالي مورد استفاده و تشكيالت سازماني در وضعيت نامطلوب بود

به نظر مـي رسـد علـت اصـلي برخـي از      . مده و امتياز محاسبه شده اين عامل در سطح نسبتاً مطلوب قرار گرفتبدست آ

كاستي ها و مشكالت مربوط به اين عامل در گروه، عدم واگذاري اختيارات الزم از طرف دانشكده و دانشـگاه بـه گـروه    

  .مي باشد

  

  گروه  يأت علميه ياعضا -1-2

مقايسه وضعيت موجـود بـا الزامـات گـروه نشـان داد كـه       .نشانگر انجام گرفت 20مالك و  4اساس ارزيابي اين عامل بر 

فعاليتهاي آموزشي اعضـاء مطلـوب ولـي    . مالك تركيب و توزيع اعضاي هيأت علمي گروه در وضعيت نسبتاً مطلوب بود

با همكاران خـارج از دانشـگاه و    لمي ارتباط اعضاء هيأت ع. فعاليتهاي پژوهشي ايشان در سطح نسبتاً مطلوب ارزيابي شد

مالك فوق براي عامـل مـذكور، كيفيـت هيـأت      4در مجموع و با توجه به ارزيابي . خارج از كشور نيز نسبتاً مطلوب بود

به نظر مي رسد علت اصلي برخي از كاستي ها در اين زمينه دشـواريهاي  . علمي گروه در سطح نسبتاً مطلوب قرار داشت

  .در سطح دانشگاه و گروه مي باشد) گرانت تحقيقاتي(ص اعتبارات پژوهشي به اعضاء و نبود پژوهانه مربوط به اختصا



  دانشجويان گروه -1-3

مـالك پـذيرش و پيشـرفت تحصـيلي      نتايج نشان داد كـه . نشانگر انجام گرفت 10مالك و  4ارزيابي اين عامل بر اساس 

به كنكور و همچنين ميانه رتبه انتخـاب رشـته دانشـجويان كارشناسـي     ميانه رت. دانشجويان در وضعيت نسبتاً مطلوب بود

تفـاوت رتبـه   . گروه نامطلوب بود در حاليكه اين نشانگر در مورد دانشجويان كارشناسي ارشد گروه مطلوب ارزيابي شـد 

طه آن اسـت كـه   كنكور و همچنين رتبه انتخاب رشته بين دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد گروه، احتماالً به واس

در رشته كارشناسي ارشد شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز، دانشگاه بيرجند يكـي از سـه دانشـگاه مجـري دوره و رشـته      

مذكور در كشور مي باشد و اين موضوع باعث بهبود ميانه رتبه كنكور و رتبه انتخاب رشته دوره كارشناسي ارشـد گـروه   

كنكور و انتخاب رشته دانشجويان كارشناسي نيـز نشـأت گرفتـه از كمبـود امكانـات      پايين بودن ميانه رتبه . گرديده است

شهري و جذابيت كم آن و همچنين بدي آب و هوا و موقعيت خاص جغرافيايي منطقه بوده و مخـتص گـروه زراعـت و    

  .اصالح نباتات نمي باشد

در واقـع  . ارشد نامطلوب ارزيابي شد وضعيت فضاي آموزشي اختصاصي گروه براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي 

، فاقد فضاي آموزشي اختصاصي براي دانشجويان مي باشـد و دانشـجويان   )به جز در مورد كالس كارشناسي ارشد(گروه 

ميـانگين معـدل   . گروه از كالسها و فضاهايي آموزشي متعلق به دانشكده و مشترك بين ساير گروه ها اسـتفاده مـي كننـد   

وضعيت گروه از . ي گروه در وضعيت نسبتاً مطلوب و دانشجويان كارشناسي ارشد گروه مطلوب بوددانشجويان كارشناس

نتـيج  . نظر نسبت دانشجويان مشروطي، انصرافي و اخراجي به كل دانشجويان در هر مقطـع تحصـيلي نيـز مطلـوب بـود     

يـأت علمـي دارنـد و از ايـن رو     تـدريس اعضـاء ه   هـاي  فعاليـت  ارزيابي نشان داد كه دانشجويان گروه مشاركت كمي در

با اين حال مشاركت دانشجويان در فعاليتهاي تحقيقاتي اعضاي . وضعيت گروه در مورد اين نشانگر نامطلوب ارزيابي شد

سطح آگـاهي دانشـجويان از ماهيـت رشـته تحصـيلي و بازاركـار آن       . هيأت علمي در وضعيت نسبتاً مطلوب قرار گرفت

تناسـب تعـداد دانشـجويان در مقـاطع تحصـيلي      . شان نسبتاً مطلوب بود ان به رشته تحصيلينامطلوب بود ولي عالقه ايش

مختلف مطلوب و تناسب جنسي آنها در مقطع كارشناسي نامطلوب ارزيـابي شـد بطوريكـه سـهم دانشـجويان دختـر بـه        

ايـن  . ايجاد نمـوده اسـت   اين موضوع با توجه به ماهيت تخصصي رشته مشكالتي را براي گروه. مراتب بيشتر از پسر بود

مالك فوق براي عامل مـذكور،   4در مجموع و با توجه به ارزيابي . تناسب جنسيتي در مقطع كارشناسي ارشد مطلوب بود

  .وضعيت دانشجويان گروه در سطح نسبتاً مطلوب قرار داشت

  يادگيري-فرايند تدريس -1-4



بر اساس داده هاي گردآوري شده، اعضاي هيأت علمـي از  . تنشانگر انجام گرف 6مالك و  3ارزيابي اين عامل بر اساس 

روشهاي متنوع و نوين در تدريس استفاده نمي كردند و سطح رضايت دانشجويان از نحوه تدريس اعضـاء هيـأت علمـي    

اعضاي هيأت علمي اظهـار داشـتند كـه كمبـود     . گروه در مقطع كارشناسي متوسط و در مقطع كارشناسي ارشد خوب بود

كمك آموزشي مناسب به ويژه عدم نصب دستگاه ويدئو پروژكتور در كالس هاي درس كارشناسـي عامـل اصـلي    وسايل 

دانشجويان مقطـع كارشناسـي نيـز از ميـزان اسـتفاده وسـايل كمـك        . در زمينه استفاده كم از روشهاي نوين تدريس است

همچنين ميـزان اسـتفاده    .رزيابي ايشان بودآموزشي توسط اعضاء هيأت علمي رضايت كمي داشتند و اين خود دليلي بر ا

آوري اطالعات و ارتباطات در تدريس اعضاء هيأت علمي گروه به دليل بستر سازي نـا مناسـب آن، در سـطح كـم      از فن

بـا ايـن حـال    . آوري اطالعات و ارتباطات در يادگيري كم بود ميزان رضايت دانشجويان نيز در استفاده از فن. ارزيابي شد

فاده اعضاي هيأت علمي از روشهاي متنوع ارزشيابي براي قضاوت درباره پيشرفت تحصيلي دانشـجويان خـوب   سطح است

بود و دانشجويان نيز از روشهاي ارزشيابي اساتيد رضايت نسبي داشتند ولي سطح رضايت دانشجويان از نحـوه بـازخورد   

در مجموع، مـالك  . مقطع كارشناسي ارشد كم بود نتايج ارزشيابي اعضاي هيأت علمي در مقطع كارشناسي، منتوسط و در

الگوها و روشهاي تدريس اعضاي هيأت علمي گروه در وضعيت نسبتاً مطلوب، مالك استفاده از منـابع وسـايل آموزشـي    

لذا بـه طـور   . در وضعيت نامطلوب و مالك ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان در وضعيت نسبتاً مطلوب قرار داشت

  .يادگيري گروه در سطح نسبتاً مطلوب ارزيابي شد -ايند تدريسكلي عامل فر

  دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي گروه -1-5

ارزيابي ايـن عامـل بـر    . دوره هاي آموزشي مورد ارزيابي گروه شامل دو رشته كارشناسي و دو رشته كارشناسي ارشد بود

هـاي آموزشـي گـروه بـا نيازهـاي       هـا و دوره   تناسب رشـته كه  نتايج نشان داد. نشانگر انجام گرفت 17مالك و  3اساس 

جامعه و تحوالت علمي روز كم مي باشد با اين حال اهداف دقيق و مدون دوره هاي آموزشي در گـروه وجـود دارد كـه    

دوره هاي آموزشي گروه با تخصص اعضاء هيأت علمي آن متناسب بود ولي تناسب آن با تجهيزات . باشد مورد توجه مي

فراگيـران و جامعـه ازنظـر اعضـاء      نيازهـاي  بـا  درسي گروه  هاي تناسب برنامه. و امكانات گروه در حد متوسط ارزيابي شد

ميـزان تناسـب دروس نظـري و عملـي و     . علمي زياد، از نظر دانشجويان متوسط و از نظر دانش آموختگان كم بـود  هيأت 

ارزيابي شد ولي ميزان فعاليتهاي فوق برنامه گروه و همسو بودن  هاي گروه خوب هاي درسي دوره آزمايشگاهي در برنامه

ميزان رضايت دانش آموختگان از كيفيت تدريس اعضاء هيأت علمي گروه زياد ولي . هاي درسي متوسط بود آنها با برنامه

هـاي   ر ايجاد قابليـت هاي درسي از نظ و همچنين از كفايت برنامه هاي درسي گروه به روز بودن برنامه از كاربردي بودن و

در مجموع مقايسه وضعيت موجود با الزامات گروه نشـان داد كـه وضـعيت مـالك دوره هـاي      . الزم در آنان متوسط بود

ها نسبت به نيازهاي فرد و جامعـه نيـز در    هاي درسي دوره انعطاف پذيري برنامه. آموزشي و اهداف آن نسبتاً مطلوب بود



و نشان داد كه با انجام چنين ارزيابي هايي امكان بهبود وضـعيت موجـود در راسـتاي     وضعيت نسبتاً مطلوب ارزيابي شد

. هاي آموزشي و درسي گروه نسبتاً مطلـوب بـود   ميزان رضايت دانش آموختگان از برنامه. اهداف جديد گروه وجود دارد

در محدوده نسـبتاً مطلـوب قـرار     بنابر اين در مجموع ميزان مطلوبيت عامل دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي گروه

  .گرفت

  پژوهشي گروه -امكانات و تجهيزات آموزشي -1-6

مقايسـه وضـعيت موجـود بـا الزامـات گـروه حـاكي از         .نشانگر انجام گرفـت  10مالك و  4ارزيابي اين عامل بر اساس 

مـالك وضـعيت   . بـود وضعيت نامطلوب مالك فضاهاي آموزشي و اداري گروه و امكانـات و خـدمات رايانـه اي گـروه     

مـالك فـوق    4در مجموع با توجه به در نظر گـرفتن  . كتابخانه و همچنين آزمايشگاههاي گروه نسبتاً مطلوب ارزيابي شد

براي ارزيابي عامل امكانات آموزشي و پژوهشي، وضعيت اين عامل نامطلوب ارزيابي شد ولي پيشبيني شد با انجـام ايـن   

گروه در زمينه امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي، شرايط صـرف اعتبـارات    ارزيابي و شناخت نقاط ضعف موجود

  . در جهت رفع مشكالت مذكور وجود دارد

  دانش آموختگان گروه -1-7

نتـايج حـاكي از آن بـود كـه نسـبت دانـش       .نشـانگر اسـتفاده شـد    13مـالك و   5براي ارزيابي عامل دانش آموختگان از 

هـاي   توانـايي  و رضـايت كارفرمايـان از دانـش   . بـاالتر گـروه در سـطح نسـبتاً مطلـوب بـود      آموختگان راه يافته به مقـاطع  

اين وضعيت احتمـاال ناشـي از    .آموختگان در وضعيت نامطلوب قرار داشت آموختگان مطلوب ولي آثار علمي دانش دانش 

ارغ التحصيالن مورد بررسـي در  نوپايي مقطع كارشناسي ارشد و عدم لحاظ فارغ التحصيالن اين مقطع در جامعه آماري ف

ارتباط آنها با گروه سرنوشت شغلي دانش آموختگان گروه داراي وضعيت نسبتاً مطلوب بود ولي . زمان انجام ارزيابي بود

مجدداً يادآور  .در مجموع كيفيت اين عامل در وضعيت نسبتاً مطلوب بود. نامطلوب ارزيابي شدبعد از فراغت از تحصيل 

ار صرفاً مربوط به دانشجويان كارشناسي گروه بود و با توجه به اينكه گروه در زمـان انجـام ارزيـابي تنهـا     مي شود اين آم

  .آموخته كارشناسي ارشد بود اين جامعه در محاسبات آماري مربوط به فارغ التحصيالن ملحوظ نشد دانش 3داراي 

  نتيجه نهايي ارزيابي دروني گروه -2

مطلـوب،  (ري شده و تحليلهاي انجام گرفته، خالصه نتايج بدست آمده در طيف سه درجه اي با توجه به داده هاي گردآو

بنابراين با فرض تسـاوي وزن عوامـل دخيـل در ارزيـابي درونـي      . مي باشد 4به شرح جدول ) نسبتاً مطلوب و نامطلوب

  :ارزيابي شد گروه، كيفيت كلي گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه بيرجند در سطح نسبتاً مطلوب

  ميزان مطلوبيت كلي گروه)] : 6×2)+(1 ×1/[(7= 86/1



با توجه به نتايج مذكور، مشخص شد كيفيت گروه از نظر شش عامل نسبتاً مطلوب و از نظر يك عامل نامطلوب بود و به 

گروهـي   همچنـين مشـخص شـد نتـايج ارزيـابي درون     . طور كلي در مورد تمام عوامل مستلزم اقدام براي بهبودي اسـت 

تواند ضمن تعيين وضعيت موجود گروه، عواملي را كه نياز بـه بهبـود و ارتقـاء دارد، براسـاس مالكهـا و شاخصـهاي        مي

لذا براي ارتقاء كيفيت گروه پيشنهادهايي ارائه شد كه به منظور كاركرد عملي نتـايج حاصـل از   . سنجش آن تشخيص دهد

بود وضعيت آن در زمينه عواملي كـه نيـاز بـه اصـالح دارد، الزم اسـت      اين ارزيابي در جهت رفع نقاط ضعف گروه و به

هركدام از آنها بسته به مورد، در سطح گروه آموزشي، دانشكده، دانشگاه و وزارتخانه مورد توجه قـرار گيـرد و اقـدامات    

گـروه از لحـاظ    پيش بيني مي شود با عملي شدن پيشنهادات ارائه شده وضـعيت . الزم جهت عملي شدن آنها انجام شود

بينـي   بديهي است ارائه يك قضاوت علمي در مورد دستاوردهاي پـيش . عوامل مورد ارزيابي در وضعيت بهتري قرار گيرد

كميته ارزيابي گروه نظر به دستاوردهاي مثبت ارزيـابي  . شده مثبت اين ارزيابي، مستلزم انجام مجدد آن در آينده مي باشد

ار عواملي كه بر اساس نتايج بدست آمده از اين تحقيق نياز به بهبود دارد، انجـام مجـدد   درون گروهي و با توجه به ساخت

  .نمايد ساله توصيه مي 4آن را در يك فاصله زماني 

  سطح مطلوبيت عوامل به تفكيك تعداد مالكهاي مورد ارزيابي -4جدول 

 عامل
 تعداد مالك

 سطح مطلوبيت
 نامطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب

 نسبتاً مطلوب 2 3 3 ار سازماني و مديريت گروهساخت -1

 نسبتاً مطلوب 1 2 1 اعضاي هيأت علمي گروه -2

 نسبتاً مطلوب 1 3 0 دانشجويان گروه -3

 نسبتاً مطلوب 1 2 0 فرايند تدريس و يادگيري -4

 نسبتاً مطلوب 0 3 0 دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي -5

 نا مطلوب 2 2 0 ي و پژوهشيامكانات و تجهيزات آموزش -6

 نسبتاً مطلوب 2 2 1 دانش آموختگان گروه -7

  

  پيشنهادات  -3

گـروه،  (پيشنهادات ارائه شده كميته ارزيابي جهت بهبود وضعيت گروه بطور خالصه و در سطوح مختلـف عمـل كننـده    
  :به شرح ذيل است) دانشكده و دانشگاه

  . ب جلسات پرسش و پاسخ دوره اي با حضور اعضاي گروهتصريح اهداف گروه براي دانشجويان در قال �
تالش مدير گروه در جهت جلب بيشتر مشاركت اعضاء هيأت علمي در فعاليتهاي گروه و همچنين ايجـاد انگيـزه در    �

  . بين دانشجويان از طريق ارائه نوآوريها



بـه ويـژه منـابع مـالي پژوهشـي       تالش گروه براي كسب اعتبارات مالي ويژه و جذب منابع مـالي خـارج از دانشـگاه    �
  . دستگاههاي اجرائي

 . برنامه ريزي براي تعامل بيشتر گروه با ساير گروه هاي همسان در ساير دانشگاه ها �

 .تالش در جهت اصالح هرم مرتبه علمي اعضاء گروه به سمت مرتبه دانشياري و استادي �
 .كارشناسي ارشد گسترش فضاي آموزشي اختصاصي گروه براي دانشجويان كارشناسي و �
برنامه ربزي در جهت جذب اعضاء هيأت علمي در رشته هاي تخصصي كه در برنامـه توسـعه گـروه تعريـف شـده        �
 .است
تجديد نظر در آيين نامه هاي موجود در زمينه نقش اساتيد راهنما به منظور استفاده بيشتر از نظرات مشـورتي آنهـا در    �

دانشجويان و فراهم نمودن شرايط الزم جهت افزايش تعامل دانشـجويان بـا   جهت بهبود يادگيري و رفع مشكالت علمي 
 اعضاي هيأت علمي

برگزاري دوره هاي اطالع رساني در خصوص ماهيت رشته تحصيلي و بازار كار آن در بدو ورود و در حين تحصـيل   �
 .دانشجويان و تقويت عالقه دانشجويان به رشته تحصيليشان

جهت بررسي پيشرفت تحصيلي دانشجويان در حـين تحصـيل و ارائـه بازخوردهـاي      بكارگيري سازوكارهاي مناسب �
  . تجديد نظر در برنامه هاي آموزشي گروه، شيوه تدريس و ارزشيابي اعضاء هيأت علمي مناسب آن و همچنين

 . يافزايش تناسب و تنوع دروس با نياز دانشجويان و جامعه از طريق ارائه دروس انتخابي و اختياري كاربرد �

  .انعقاد قرارداد همكاري و كار مشترك تحقيقاتي در چارچوب رسمي با گروههاي مشابه خارج دانشگاه �
  . هاي تخصصي گروه اعالم آمادگي و مشاركت در برگزاري كنگره ها و همايشهاي علمي ملي در زمينه �
  . ايجاد ساز و كاري مشخص در جهت ارزيابي دقيق عملكرد مدير گروه بصورت ساليانه �
اختصاص اعتبارات مالي ويژه به گروه توسط دانشكده و برنامه ريزي در جهت اسقالل گـروه در برنامـه ريـزي مـالي      �
 . خود

بهبود تشكيالت سازماني گروه از طريق افزايش تعداد كارمندان اداري گروه و تكنسـين هـاي آزمايشـگاهي و جـذب      �
 .نيروي جديد

و ارتباطـات در فراينـد تـدريس اعضـاء هيـأت علمـي و يـادگيري         بستر سازي بـراي اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات     �
 .دانشجويان

خريداري تجهيزات كمك آموزشي به ويژه ويدئو پروژكتور به تعداد كافي و نصـب آن در تمـام كالسـهاي درس بـه      �
 .افزايش ميزان استفاده اعضاي هيأت علمي از روشهاي متنوع و نوين يادگيري و ياددهيمنظور 

 . ه فضاهاي آموزشي گروه به ازاء هر دانشجو از طريق افزايش كالسهاي درسيافزايش سران �

برنامه ريزي دانشكده در جهت افزايش سرانه فضاي اداري و اتاق كار اعضاي هيأت علمي گروه و تفكيك اتـاق كـار    �
 . آنها به منظور ايجاد استقالل اعضاء هيأت علمي در اتاق كار



 . و يا اختصاص فضايي جهت اين منظور ايجاد سالن مطالعه در كتابخانه �

 .افزايش سرانه تعداد رايانه و چاپگر به ازاي دانشجويان و همچنين اعضاء هيأت علمي �
اجـراي آن و تخصـيص    دانشگاه از طريق تسهيل در فـراهم نمـودن   اعضاء در داخل  پژوهشي  هاي  افزايش سرانه طرح �

 . به اعضاي هيأت علمي) گرنت پژوهشي(پژوهانه 

رائه تسهيالت در زمينه اختصاص خوابگاه به تمام دانشجويان غير بومي توسط دانشگاه و ساير سياستهاي تشويقي به ا �
منظور ارتقاء سطح علمي پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي گروه و افـزايش ميانـه رتبـه كنكـور آنهـا و انتخـاب دانشـگاه        

 .بيرجند در اولويتهاي باالتر داوطلبان كنكور
آموختگان برتر به سازمانها و ارگانها مرتبط جهـت بكـارگيري    زي و ايجاد سازوكار مناسب براي معرفي دانشبستر سا �

 . و اشتغال آنها

  تشكر و قدرداني
  

نگارندگان ضمن تشكر از تمـامي همكـاران و مسـئولين دانشـكده كشـاورزي دانشـكاه بيرجنـد و دانشـجويان و دانـش          
ات، كه كميته ارزيابي دروني گـروه را در انجـام بهينـه طـرح مـذكور يـاري دادنـد،        آموختگان گروه زراعت و اصالح نبات

تحقيقات و ارزشيابي آموزشي را در مراحـل  , حمايت هاي علمي و مالي سازمان سنجش آموزش كشور و مركز مطالعات
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  كرمان شهر دولتي و آزاد دانشگاههاي در هاآن به دستيابي ميزان ارزيابي و آموزشي اهداف شناسائي

  

  2خسروي سعيده- 1مالئي رضا حميد

  

  چكيده

 را عالي آموزش ساتسمو و دانشگاهها كيفي و كمي توسعه اخير سالهاي در كشور علمي توسعه و رشد باالي اهميت

 تبيين و تعيين عدم دليل به ،يابيم مي در كشور در عالي آموزش بخش عملكرد به عميق نگاهي با اما است، داشته بدنبال

 صاحبان نظر مورد اهداف است نتوانسته و داشته نقصهايي همواره اي توسعه و آموزشي ريزيهاي برنامه مناسب، اهداف

 از اقتصادي بخشهاي و جامعه  نارضايتي آن بارز نمودهاي از كه نمايد، برآورده را بخش اين گردآنندگان و منافع

 آلهاي ايده بين موجود شكافهاي رشد سبب به اغلب نارضايتي اين كه دانشگاههاست، و اندانشجوي آموزشي عملكرد

 با مرتبط فرآيندهاي اجراي و طراحي شرايطي چنين در است بديهي. است عملي صورت به آنها تحقق و آموزشي

 از بسياري نظر طبق رب ببرد، پيش تعالي سوي به را سازمان نمائي قطب بسان تواند مي عملكرد ارزيابي و مديريت

 پژوهش است، عملكردي اهداف تبيين و تعيين عملكرد مديريت و دروني ارزيابي فرآيندهاي در گام اولين محققان

 حوزه در كه است نموده سعي عملكرد ارزيابي مختلف رويكردهاي و روندها به نسبت متفاوت رويكردي با حاضر

 را چارچوبي آزاد و دولتي هاي دانشگاه اساتيد از نظرخواهي و آموزشي اهداف از استفاده با آموزشي عملكرد ارزيابي

  .نمايد ارائه پيمايشي بصورت مطرح اهداف به نسبت دانشگاهها وضعيت ارزيابي براي

 دانشگاهها، آموزشي اهداف ، پرسشنامه به بخشي اعتبار و طراحي ضمن پيمايشي، طرح يك طي حاضر پژوهش در

 واقعيات( ادراكات و انتظارات اساس بر را كرمان شهر دولتي و آزاد دانشگاههاي آموزشي اهداف اولويت و اهميت ميزان

 اين بر و داده قرار گيري اندازه و ارزيابي مورد دانشگاهي، و اي دانشكده تفكيك به علمي هيات اعضاي ،)شده درك

 و شكافها مقدار مبناي بر و. شد بهمحاس اهداف، همه براي موجود وضع و آلها ايده بين موجود هاي شكاف اساس

 شناسائي كلي بعد 7 قالب در مقدماتي آموزشي هدف 52 آن انجام براي كه نموديم، بندي رتبه را شكافها آنها اهميت

 مربوطه اطالعات داد، مي قراد سنجش مورد را موجود و آل ايده وضع هدف هر براي كه اي پرسشنامه طريق از و شد،

                                                 

 عضو هيات علمي  گروه مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان و دانشجوي دوره دكتري مديريت صنعتي  .�

 كارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي  .2



 آمده بدست نتايج از استفاده با نهايت در و. گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد  آماري آزمونهاي طريق از و شده گردآوري

  )1388 مالئي،. .(گرديد ارائه آموزشي هاي برنامه اثربخشي بهبود و ريزي برنامه براي پيشنهاداتي

 اهداف شده ادراك اهميت ،آموزشي اهداف انتظاري اهميت  عملكرد، ارزيابي آموزشي، اهداف:  كليدي هاي واژه

    .آموزشي

  بيان مساله پژوهشمقدمه و 

  نظام آموزش عالي هر كشور يكي از عوامل  توسعه دانشگاهها يكي از ويژگيهاي برجسته زندگي اجتماعي عصر حاضر و

اني تامين و تربيت نيروي انس. موثر در تحقق سياستهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي آن به شمار   مي رود

متخصص و كارآزموده ، توليد دانش، و دانش پژوهي و انجام تحقيقات بنيادي، توسعه اي و كاربردي به عنوان اساس 

توسعه همه جانبه كشورها، توسط دانشگاهها و مراكز آموزش عالي انجام مي گيرد، بنابراين نظام آموزش عالي با 

مزيت آموزش عالي جنبش و انقالبي را   )1384محمدي ، .(اردبروندادهاي خود عمال در راه توسعه كشور گام بر مي د

تمام كشورها در جنبش، رشد كمي دانشگاهها از نظر تعداد، جهت توسعه روز افزون اين بخش ايجاد نموده است، و 

گاه اندازه و پيچيدگيهاي ساختار داخلي نقش داشته اند، چنين رشد چشمگيري، كيفيت و اثربخشي آنها را در ادراك جاي

عدم وضوح در ادراك اهداف كه مبنايي منطقي براي توجيه . اصلي و وظايف خود، مورد مخاطره قراد داده است

  . فعاليتهاي دانشگاهها و استانداردهايي براي سنجش توسعه و پيشرفت آنهاست، مي تواند موجوديت آنها را تهديد نمايد

ز كشور را رسالت اصلي نظام آموزش عالي مي دانند، اين تربيت و تامين نيروي انساني متخصص مورد نياهمچنين 

رسالت يكي از اهداف كيفي آموزش عالي را تشكيل مي دهد كه با كيفيت علمي ارتباط تنگاتنگي پيدا مي كند، با توجه 

كشور به همين ارتباط تنگاتنگ، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و نيز منابع تخصيصي به آنها و نقشي كه در توسعه 

دارند مورد توجه خاص دولت و ملت بوده و بايستي جامعه و مردم را متقاعد كنند كه در جهت رفع نيازهاي جامعه و 

عدم وجود . بازپرداخت هزينه ها و منابع در قالب بروندادها و پيامدهاي متناسب، بطور كارآ و اثربخشي عمل مي نمايند

ت و كاركرد آنها در جهت پاسخگوئي به جامعه را دچار ابهام نموده است، مبنايي جهت شناسائي اهداف دانشگاهها شفافي

مطالعه حاضر  در جهت رفع ابهامات و برطرف سازي شكافهاي موجود در زمينه ارزيابي و مديريت عملكرد دانشگاهها، 

بنيانگذاران  صدد شناسائي اهداف آموزشي دانشگاه هاي دولتي و آزاد شهر كرمان است، مي دانيم كه اهداف توسط

دانشگاهها بطور كلي و ضمني مشخص شده است اما شواهد الزم براي نحوه ادراك آنها توسط صاحبان منافع نامشخص 

است، طرح حاضر بدنبال شناسائي اهداف آموزشي دانشگاهها ي آزاد و دولتي شهر كرمان بر اساس ادراك يكي از اصلي 

  .اي هيات علمي مي باشدشامل اعض ترين صاحبان منافع اين دانشگاهها



عصر كنوني كه محققان آنرا فرامدرن ناميده اند داراي ويژگي تغيير مداوم و پيچيدگي ساختارهاست در چنين شرايطي  

تنها مديراني مي توانند با موفقيت عمل نمايند كه اطالعات مناسب و به روز و جامعي را از نحوه عملكرد سازمان خود 

مالئي، . (به موقعي را براي بهبود مداوم سازمان متناسب با تغييرات موجود اتخاذ نمايند داشته و تصميمات درست و

1382(  

ارزيابي عملكرد در سطوح مختلف اعم از سازماني ، بخشي و فردي پاسخي به نيازهاي اطالعاتي مديران در عصر  

ي و در جهت ارتقاء نقاط قوت و رفع نقاط كنوني است تا آنها بتوانند با اين اطالعات نقاط قوت و ضعف خود راشناساي

از بهترينها در محيط داخلي و خارجي استفاده  1ضعف خود گام بردارند و در نهايت از نتايج ارزيابي براي الگوبرداري

هر چه در فرايند ارزيابي عملكرد از جزء كه افراد سازمان مي باشند به كل كه . نموده و وضعيت سازمان را بهبود دهند

مان را بطور كلي در بر مي گيرد پيش برويم فرايند ارزيابي باتوجه به افزايش تعداد متغيرهايي كه بايستي در نظر ساز

گرفته شوند پيچيده تر مي شود، به گونه اي كه براي ارزيابي سازمان بايستي براي تمامي فرايندها و زير ساختارهايي كه 

 محققان از بسياري نظر طبق بر ،.  ين و عملكرد آنها را ارزيابي نموددر بخشهاي مختلف وجود دارد شاخصهايي را تعي

 با حاضر پژوهش است، عملكردي اهداف تبيين و تعيين عملكرد مديريت و دروني ارزيابي فرآيندهاي در گام اولين

 يابيارز حوزه در كه است نموده سعي عملكرد ارزيابي مختلف رويكردهاي و روندها به نسبت متفاوت رويكردي

 براي را چارچوبي آزاد، و دولتي هاي دانشگاه اساتيد از نظرخواهي و آموزشي اهداف از استفاده با آموزشي عملكرد

  .نمايد ارائه پيمايشي بصورت مطرح اهداف به نسبت دانشگاهها وضعيت ارزيابي

نه مي توان روشي جهت چگو "در اين پژوهش به طور خالصه بدنبال پاسخگوئي به اين سئوال اساسي مي باشيم كه

شناسائي اهداف آموزشي دانشگاهها ارائه نمود، تا بتواند ضمن شناسائي اهداف، شكافهاي موجود، بين انتظار و ادراك 

  "آنها را مشخص نمايد

    پژوهش نظري ادبيات

  ماهيت اهداف سازماني -

يك سازمان وابسته به تعيين اهداف بقاء و موفقيت . يكي از وظايف ضروري هر سازماني، تعيين و تشخيص اهداف است

عدم وجود اهداف مشخص تنش و تعارض نقش را دامن زده و . است، كه جهت گيري سازمان را مشخص مي نمايد

  .فلسفه وجودي سازمان را زير سئوال مي برد

                                                 
^
 Benchmarking  



جايگاه مهم  دانشگاههاي امروزي مهمترين موسسات و سازمانها در جوامع ما بوده و به رغم اين "بر اساس نظر گروس 

 (gross,1968)"تا كنون تحقيقات قابل توجهي در زمينه شناخت چگونگي اداره و وظايف آنها انجام نپذيرفته است

به عنوان يك سازمان . دانشگاه يك سازمان اجتماعي است كه به منظور انجام وظايف آموزش عالي شكل گرفته است

به منظور مطالعه هر جنبه اي از يك . و مقررات توصيف  مي شودرسمي دانشگاه به وسيله سيستمي مشخصي از قوانين 

  .سازمان مبناي مطالعه شناخت اهداف آن است

بر اساس نظر او، تنها راه انتقاد از عملكرد يا . هاچينز دانش اهداف سازماني را ضرورتي اجتناب ناپذير مي داند

  .برانگيختن يك سازمان، دانستن چگونگي انجام امورات است

بر طبق نظر او سازمانها بطور . رسونز بحث مي نمايد كه در مطالعه سازمانها اهداف عناصر مهمي به شمار مي روندپا

هدف زماني هدف است . هدفدار مقاصدي را براي خود متصور مي شوند اما لزوما به آن مقاصد دست پيدا نمي نمايند

اهداف وضعيتهاي آتي سازمان مي باشند كه سازمانها را از به زعم پارسونز . كه سازمان براي رسيدن به آن تالش كند

بنابراين موفقيت در دستيابي به هر هدف خاص، به عنوان مقياس، ميزان . ساير پديده هاي اجتماعي مجزا مي نمايند

  )Parsons (1960 ,  .اثربخشي سازمان مطرح است

  تحقيقات انجام شده در زمينه اهداف سازماني درآموزش عالي -

موزش عالي در سرعت بخشيدن به پيشرفتهاي تكنولوژيكي، افزايش بهره وري، و باال بردن سطح استانداردهاي زندگي آ

از اين رو، . اما با وجود اين همواره با بحثها و اختالف نظرهائي روبرو بوده است. نقش قابل توجهي داشته است

هاي مختلف در مورد اهداف آموزش عالي صورت گرفته تالشهاي زيادي در جهت شناخت محتوا و ماهيت دقيق ديدگاه

  .است

يكي از تالشهاي مهمي كه در زمينه بررسي اهداف دانشگاه صورت گرفته است كاري است كه توسط گروس و گرمبچ 

مورد از آنها  17هدف را شامل مي شد، كه  47پرسشنامه اي كه گروس و گرمبچ استفاده كرده بودند . انجام شده است

 .   بودند  "حمايتي"و بقيه مربوط به اهداف  "خروجي"به اهداف  مربوط

دانشگاه را در بر گرفت، مديران و اساتيد در رتبه بندي اهداف اين دانشگاهها هم عقيده  68اين مطالعه اساتيد  و مديران 

انشجويان اولويت كمتري بودند، اوالترين هدف حمايت از آزادي آكادميك براي اساتيد شناخته شده و اهداف مرتبط با د

  .را به خود اختصاص داد

 16000در مجموع حدود . در اين مطالعه پرسشنامه هايي براي اساتيد،  كادر اجرائي و مديريتي دانشگاهها فرستاده شد

بر روي  داده هاي استخراجي از پرسشنامه ها دو نوع . پرسشنامه برگشت داده شد 7200پرسشنامه ارسال شد و حدود 

تحليلهاي فردي، تحليلهايي بودند،كه برخي ويژگيها را به برخي ديگر، . ل كلي بكار گرفته شد، فردي و سازماني تحلي



اندازه و موقعيت دو متغيري بودند كه مورد . همانند مشخصه پست سازماني و مشخصه طبقه اجتماعي ارتباط مي داد

انگين گروهها را شامل                        مي تحليلهاي آماري داده ها درصدها و مي. بررسي قرار گرفتند

  ).(Johnson,1997شود

هدف را شناسائي نمود و طي فرمي آنها را براي  64اداره تحقيقات كاربردي اجتماعي در دانشگاه كلمبيا  1968در سال 

. شخص نمايندمدير دانشكده ارسال نمود و از آنها خواست درجه اهميت هر هدف را در حيطه كاري خود م 2444

ويژگيهاي خاص هر دانشگاه، مانند كنترل، اندازه دانشگاه ، بدنه دانش آموزي ، اندازه كتابخانه براي هر موسسه اي 

  :بر اساس اين پژوهش پنج هدف اولويتدار وجود داشت. گردآوري شد

 دستورالعملها كيفيت بهبود.١

 كتابخانه در كتابها تعداد افزايش.٢

 نه واهاخ آزادي آموزشهاي ارائه.٣

 .خود پتانسيلهاي از كامل استفاده به دانشجويان انگيختن بر.۴

 دانشگاه منابع افزايش.۵

تحقيقاتي در كارولينس و ويرجينيا بر مبناي پرسشنامه اهداف نهادها  –موسسه علمي  5در نتيجه همكاري  1969در سال 

يت البراتوار ملي آموزش عالي انجام گرفته اين پروژه تحت حما. و موسسات پروژه اي براي شناسائي اهداف  انجام شد

و يكي از اهداف آن آزمون تكنيك دلفي به عنوان روشي براي دستيابي به اجماع كلي بين گروههاي متعدد در خصوص 

در نتيجه اين مطالعه اهداف ترجيحي مديران اجرائي نزديكترين اهداف به اهداف موسسه ). سازماني(اهداف نهادي

  Kashmiri نين در زمينه اهميت هدف در هر پنج موسسه همگرائي  شديدي مشاهده گرديدشناخته شد و همچ

,1977)(.  

   نهادي  بوسيله پيترسون در كميته تدوين برنامه راهبردي در/ وسيعترين مطالعات در زمينه اهداف سازمانييكي از 

ده، دانشجويان، هيات مديره و افراد مديران، دانشك. كاليفرنيا با هدف شناسائي اهداف آموزش عالي صورت گرفت

  :اقداماتي در چهار عنوان صورت گرفت. دانشگاه در اين مطالعه شركت داشتند 116انجمنها در 

 .كاليفرنيا در عالي آموزش اهداف بيانيه سازي آماده در استفاده براي ايالت سطح از مرتبط هاي داده گردآوري.١

 متخصص غير شهروندان نظرات بررسي.٢

 اهداف با ارتباط در آنها عقايد ثبت جهت دانشگاهها با مرتبط افراد از زيادي تعداد مشاركت امكان نمودن فراهم.٣

 .عالي آموزش

 نهادي اهداف تعيين در ها دانشكده مشاركت براي فرصت ايجاد.۴



و ماهيت ضمن اجراي اين پژوهش، نامه اي به رئيس هيات مديره هر دانشگاه فرستاده شد و طي آن ضمن تشريح هدف 

پروژه از آنها خواسته شد، براي باال بردن اثربخشي پژوهش همكاري نمايند، و با ساير هماهنگيها، بر اساس نظر محقق 

تحليل آماري داده ها با محاسبه ميانگين نمره هر هدف و انحراف معيار آن . درصد پرسشنامه ها بازگشت داده شد 85

  .انجام شد

ه اهداف خاصي توسط اكثريت قريب به اتفاق پاسخگويان در هر چهار بخش ذكر شده در نتايج اين مطالعه نشان داد ك

گرايشات فكري به عنوان يك هدف ستاده اي دانشجوئي و اهداف اجتماعي به .فوق خيلي با اهميت تشخيص داده شد

يكساني در چهار بخش ساير اهداف رتبه . عنوان هدف فرايندي آموزشي مثالهائي از اهداف خيلي با اهميت مي باشند

كه عبارتند از آموزشهاي .فوق بدست نياوردند و تنها در برخي بخشها رتبه خيلي با اهميت به خود اختصاص دادند

پيشرفته بوسيله دانشگاه كاليفرنيا، فراهم سازي زمينه هاي اشتغال در دانشگاههاي دولتي و توسعه شخصي در 

  (Johnson, 1997 ).دانشگاههاي خصوصي

محققان دريافتند  1973و  1968ك مطالعه تطبيقي در زمينه اهداف آموزشي دوره كارشناسي دانشگاهها، بين سالهاي در ي

 & ,Platt, Parsons) .كه در طول اين سالها اهميت اهداف آموزشي براي دانشگاههاي تحت بررسي ثابت مانده است

Kirshstein, 1976). .نيت دانشجويان متمركز است، محققان را بر آن داشت دانشگاه بر پرورش عقال اين واقعيت كه

عالوه بر اين آنها پيشنهاد نمودند كه اين . تا نتيجه گيري نمايند كه آموزش عالي يك گرايش آموزشي را دنبال مي نمايد

  .گرايش بيان ارزشهاي اساسي نبوده و بجاي آن مصالحه اي بين تعهدات ارزشي و مقررات سازماني است

تايي از اعضاي هيات علمي دانشگاهها،  1000از طريق يك نمونه  1ويلسون، گاف، دينست، وود و باوري  1975در سال 

در خصوص محوريت تدريس در زندگي كاري آنها و ميزان حمايت شان از شيوه هاي آموزشي، پژوهشي به عمل 

يس، كالج ايالتي كاليفرنيا در لس آنجلس، دانشگاه كاليفرنيا، ديو: شش دانشگاه در اين پژوهش مشاركت داشتند. آوردند

يك دانشگاه كوچك علوم (، دانشگاه هوفسترا، كالج بارد)يك كالج محلي كوچك  در سان فرانسيسكو(كالج چابوت

 )انساني در شمال شرقي آمريكا

 و ها دانشگاه آموزشي اهداف  خصوص در گرديد، اشاره فوق سطور در مرتبط پژوهشهاي از برخي به كه همانگونه

 كاملترين و معتبرترين توسعه ايده اما است، گرفته صورت زيادي پژوهشهاي كنون تا پژوهشي -علمي موسسات

 و قضاوت مورد دانشگاهها و درس كالسهاي در زياد استفاده با و گرديد آغاز 1986 سال از آمورشي اهداف مجموعه

  Angelo & Cross)  و1993(گرفت قرار بسياري انديشمندان نقد

                                                 

1   Wilson, Gaff, Dienst, Wood, and Bavry 



 در اهداف بندي دسته براي گرديد، ارائه كلي بعد و مولفه 7 قالب در آموزشي هدف 52 شامل اي پرسشنامه نهايت در

 داده پيوند اصلي و جانبه همه اهداف به موارد و اقالم  ابتدا. گرفتند بكار را رويه سه كراس و آنجلو گانه 7 ابعاد قالب

 خوشه تحليل از آنها دوم مرحله در.نمودند استفاده آموزشي اهداف توسعه يبرا را اي گانه 8 مĤخذ محقق دو اين شدند،

 زير موارد كل گيرنده بر در كه متداولي ابعاد و نموده استفاده دروني همبستگي  داراي آيتمهاي بندي دسته براي  1اي

 هاي خوشه كردن ائينه  براي كراس و آنجلو سوم مرحله در و نهايت در. نمودند شناسائي را باشد خود مجموعه

  Angelo & Cross)  و1993(شدند مند بهره خبرگان و متخصصان نظر از پيشنهادي

  :است يافته توسعه دانشگاهها آموزشي اهداف عنوان به زير بصورت اي گانه هفت ابعاد كراس و آنجلو نظر اساس بر

 كلي هدف 14 شامل - 2اجتماعي و فرهنگي.١

 كلي هدف 10  شامل  - 3اي حرفه و شخصي پرورش.٢

 كلي هدف 3 شامل -4بهبودي خود.٣

 كاربردي هدف 7 شامل  -5باال سطح تفكر هاي مهارت.٤

 كابردي هدف 5 شامل  -6 ابتدائي مهارتهاي.٥

 كاربردي هدف 5 شامل  - 7تحصيلي رشته به مربوط دانش.٦

  كاربردي هدف 4 شامل -  8شغل به مربوط مهارتهاي.٧

  .است شده ارائه فوق در شده ذكر ترتيب به پژوهش پرسشنامه قالب در گانه 52 اهداف ريز يك پيوست در

 اولويت عباراتي از استفاده با تنها است، شده انجام دانشگاهي و آموزشي اهداف پيرامون كنون تا كه پژوهشهايي در

 اب شده تدوين اهداف اولويت تعيين بر عالوه حاضر پژوهش در است، گرديده تعيين دانشگاهي يا آموزشي اهداف

 آن اول بخش كه گرديد طراحي زوجي صورت به سئواالت مقابل طيف مذكور پرسشنامه در آماري، آزمونهاي از استفاده

  . نمايد مي تعيين را اهداف اهميت از انتظارات و بايدها آن طيف دوم بخش و ها هست

  پژوهش متدولوژي

                                                 
1 -  Cluster analysis 

1.Cultural & Societal Appreciation 

2.Personal and Professional Development 

3.Self-improvement 

4.Higher-Order Thinking Skills 

5.Basic Skills 

6.Discipline-Specific Knowledge 

7. Work-Related Skills 



   روش تحقيق -

  روش تحقيق بكار گرفته شده از نوع پيمايشي است

 قمرو مكاني و زماني تحقيقل-

تحقيق حاضر در دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه شهيد باهنر كرمان بر اساس شموليت دانشكده ها انجام شده است و از 

  .صورت گرفته است 87نظر زماني پژوهش حاضر بر اساس داده هاي گردآوري شده در سال 

 يجامعه و نمونه آمار -

ا به آن تعميم داد كل دانشگاههاي دولتي و آزاد شهر كرمان است، و نتايج كاربردي طرح جامعه آماري كه بتوان نتايج ر

با توجه به گستردگي رشته ها و دانشكده هاي . تنها در دانشگاههاي آزاد و دولتي شهر كرمان بكار گرفته خواهد شد

نها در دانشكده هاي علوم انساني و دانشگاههاي تحت بررسي و به جهت باال بردن روائي و پايائي نتايج اين پژوهش ت

علوم پايه و فني مهندسي  انجام شده است،  از آنجا كه اين تحقيق بر اساس نظرات اساتيد دانشگاههاي مورد نظر 

صورت گرفته است، براي گردآوري داده ها تمام شماري صورت گرفت و سعي گرديد حتي االمكان پرسشنامه ها توزيع 

پرسشنامه عودت داده شد و بر اساس آنها تجزيه و تحليل آماري الزم صورت  105ايت تعداد و گردآوري شود،  در نه

  .گرفت

  ابزار گردآوري داده ها  -

و سپس شده است  براي گردآوري اطالعات مربوط به مباني نظري از كتب موجود و وب سايتهاي اينترنتي استفاده  

بررسي مطالعات گذشته و جهت جمع آوري اطالعات مربوط به مدل مورد نظر از مصاحبه و  شاخصهايبراي تعيين 

خواهد از طراحي و توزيع پرسشنامه اي و بررسي مدارك و اسناد استفاده  بخش تحت ارزيابي،هر  ارزيابيشاخصهاي 

  .شد

  روشهاي تجزيه وتحليل داده ها -

ضاي هيات علمي داراي تجربه علمي و نفر از اع 10در اين پژوهش براي تعيين روائي پرسشنامه شناسائي اهداف  به 

درصد بدست آمد، همچنين براي  88مديرتي باال مراجعه شد، و با استفاده از فرمول اندازه گيري روائي مقدار آن به ميزان 

اندازه گيري پايائي ابزار گردآوري داده هاي پژوهش از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد و مقدار پايائي پرسشنامه 

درصد بدست آمد، همچنين  براي تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده از روشهاي آماري  83ش به ميزان پژوه

توصيفي مركزي مانند ميانگين، انحراف معيار و نمودارهاي آماري متعدد  وروشهاي آمار تحليلي مانند آناليز واريانس 

  .، آزمون فريدمن استفاده گرديدtآزمون 



  پژوهش سئواالت-

  سئواالتي طرح گرديد  آموزشي اهداف گانه 7 ابعاد مبناي بر پژوهش اين در آمد گذشته بخشهاي در كه گونههمان

 اهداف آموزشي دانشگاههاي دولتي و آزاد شهر كرمان كدامند؟ .١

 آيا تفاوت معناداري در اهميت اهداف ادراك شده در دانشگاه هاي آزاد و دولتي شهر كرمان وجود دارد؟ .٢

ناداري در اهميت مورد انتظار براي  اهداف آموزشي بين دانشگاه هاي آزاد و دولتي شهر كرمان وجود آيا تفاوت مع .٣

 دارد؟

 است؟ آيا در دانشگاههاي آزاد و دولتي شهر كرمان به ميزان مورد انتظار اهميت اهداف  آموزشي كلي ادراك شده .۴

ادراك  فرهنگي  -ظار اهميت  اهداف آموزشي اجتماعيآيا در دانشگاههاي آزاد و دولتي شهر كرمان به ميزان مورد انت .۵

  شده است؟

آيا در دانشگاههاي آزاد و دولتي شهر كرمان به ميزان مورد انتظار اهميت  اهداف آموزشي  پرورش شخصي و حرفه  .۶

  اي ادراك شده است؟

  شده است؟ادراك  يبودآيا در دانشگاههاي آزاد و دولتي شهر كرمان به ميزان مورد انتظار اهميت  اهداف خود به .٧

ادراك  آيا در دانشگاههاي آزاد و دولتي شهر كرمان به ميزان مورد انتظار اهميت  اهداف مهارتهاي تفكر سطح باال .٨

  شده است؟

  شده است؟ادراك  آيا در دانشگاههاي آزاد و دولتي شهر كرمان به ميزان مورد انتظار اهميت  اهداف مهارتهاي ابتدايي.٩

ي آزاد و دولتي شهر كرمان به ميزان مورد انتظار اهميت  اهداف مربوط به دانش مرتبط با رشته آيا در دانشگاهها .١٠

  شده است؟ادراك  تحصيلي

آيا در دانشگاههاي آزاد و دولتي شهر كرمان به ميزان مورد انتظار اهميت  اهداف مرتبط با مهارتهاي شغلي ادراك  .١١

 شده است؟

  تپيشنهادا ارائه و نتايج تحليل تجزيه

  آموزشي اهداف اولويتبندي و تعيين -

 اهداف به دستيابي ميزان گيري اندازه و آنها اولويتبندي و آموزشي اهداف شناسائي  حاضر پژوهش اوليه و اساسي هدف

 پرداخته مطرح سئواالت اساس بر پژوهش نتايج ارائه به بخش اين در است، موجود شكافهاي اولويتبندي و شده تعيين

   ايم،



 و توصيفي هاي مشخصه زير جداول گرديد، استفاده فريدمن آزمون از شده طرح اهداف اولويت و اهميت تعيين براي

 مولفه اساس بر اهداف اولويتبندي ابتدا دهد، مي نشان شده طرح گانه هفت اهداف ابعاد خصوص در را آزمون نتايج

 متعدد موارد شامل كه آنرا مجموعه زير هدافا بعد هر اساس بر و تفكيك به سپس و است گرديده بحث گانه 7 هاي

  .ام نموده بحث است،

گانه اهداف آموزشي 7نتيجه آزمون فريدمن براي اختالف اهميت مورد انتظار ابعاد  -)1- 4(جدول   

 104 تعداد

 66.941 مقدار كاي مربع

 6 درجه آزادي

 000. معناداري تقريبي

 

 مي نشان را درصد 5 از كمتر مقداري  اين بنابر است، صفر نزديك اداريمعن كه گردد مي مشاهده فوق جدول اساس بر

  از گانه 7 هاي مولفه كه گفت توان مي و است، معنادار  اهداف اصلي هاي مولفه بين اختالف اساس اين بر دهد،

 بدست هاي هرتب ميانگين اساس بر را شده تعيين اولويت زير جدول باشند، نمي برخوردار يكساني اولويت و اهميت

   دهد، مي نشان آمده

  

  انتظاري اهميت نظر از اهداف كلي هاي مولفه بندي رتبه نتايج -)2-4(جدول

 مولفه اهداف انتظاري
ميانگين رتبه از نظر 

 اهميت مورد انتظار

رتبه از نظر اهميت مورد 

 انتظار

 1 5.028846 )انتظاري(پرورش شخصي و حرفه اي
 2 4.538462 )انتظاري(مهارتهاي شغلي

 3 4.375 )انتظاري(مهارتهاي تفكر سطح باال
 4 3.759615 )انتظاري(مهارتهاي ابتدايي
 5 3.730769 )انتظاري(خود بهسازي

 6 3.605769 )انتظاري(اجتماعي و فرهنگي
 7 2.961538 )انتظاري(دانش مربوط به رشته تحصيلي

 و بوده دوم و اول اولويت شغلي مهارتهاي و اي حرفه و شخصي پرورش مجموعه زير اهداف كه دهد مي نشان فوق جدول

  .است آخر اولويت تحصيلي رشته به مربوط دانش اهداف

  :است آمده زير جدول در شده ادراك اهداف اهميت براي فريدمن آزمون نتايج

گانه اهداف آموزشي 7نتيجه آزمون فريدمن براي اختالف اهميت ادراك شده ابعاد  -)3- 4(جدول   



دتعدا  104 

 79.819 مقدار كاي مربع

 6 درجه آزادي

 000. معناداري تقريبي

 

 اهداف گانه 7 ابعاد براي شده ادراك اهميت برابري فرض است، كمتر درصد 5 از معناداري اينكه به توجه با فوق جدول اساس بر

 در اهداف شده ادراك اهميت اولويت.دارند معناداري تفاوت  گانه 7 اهداف ابعاد شده ادراك اهميت كه دهد مي نشان و شده رد

  .است شده آورده فريدمن آزمون در ها رتبه ميانگين اساس بر زير جدول در بررسي تحت نمونه

  فريدمن آزمون در شده ادراك اهميت نظر از اهداف كلي هاي مولفه بندي رتبه نتايج -)4-4(جدول

 مولفه اهميت ادراك شده اهداف 
اهميت ادراك ميانگين رتبه از نظر 

 شده

رتبه  از نظر اهميت 

 ادراك شده

 1 5.201923077 )ادراك شده(خود بهسازي
 2 4.740384615 )ادراك شده(مهارتهاي ابتدايي

 3 4.038461538 )ادراك شده(دانش مربوط به رشته تحصيلي
 4 3.971153846 )ادراك شده(پرورش شخصي و حرفه اي
 5 3.769230769 )هادراك شد(مهارتهاي تفكر سطح باال
 6 3.201923077 )ادراك شده(اجتماعي و فرهنگي
 7 3.076923077 )ادراك شده(مهارتهاي شغلي

  .. دهد مي نشان را دهندگان پاسخ گانه 7 اهداف براي انتظار د مور و شده ادراك اهميت رتبه ميانگين زير نمودار

  

  

  

  

    
  گانه 7 اهداف دهش ادراك و انتظاري هاي رتبه ميانگين - )1-4(شكل

 و باهنر دانشگاههاي بررسي تحت نمونه در پاسخگويان نظر طبق بر است، داده نشان فوق جداول و نمودار كه همانگونه

 پرورش و باال سطح تفكر مهارتهاي فرهنگي، -اجتماعي حوزه شغلي، مهارتهاي به مربوط اهداف در كرمان اسالمي آزاد



 است نموده رشد انتظارات هركجا كه معني بدين.نمايد برآورده را انتظار مورد يتاهم است نتوانسته اي حرفه و شخصي

  .است شده كم ادراكات

  بررسي تحت نمونه در شده تعيين اهداف به دادن اهميت در انتظارات شدن برآورده ميزان تعيين  -

 نتايج و گرديد استفاده طرفه يك t نآزمو از ادراكات و انتظارات مقايسه و حوزه اين به مربوط سئواالت به پاسخ براي

  .است شده خالصه زير جدول در آن به مربوط

يكطرفه  براي آزمون  اين فرضيه كه به ميزان مورد انتظار اهميت اهداف تعيين شده ادراك   tمحاسبات مربوط به آزمون   -)5-4(جدول

  شده است
 

 tمقدار  فرضيه
درجه 
 آزادي

معناداري 
 دو سويه

ف ميانگين اختال
 محاسبه شده

نتيجه  درصد 95فاصله اطمينان 
آزمون 
 فرضيه

 حد باال حد پايين

در دانشگاههاي آزاد و دولتي شهر كرمان به  
ميزان مورد انتظار اهميت  اهداف آموزشي 

 ادراك  شده استفرهنگي  -اجتماعي

25.154 103 
نزديك 
 صفر

 رد فرضيه 2.3133 1.9752 2.1442

زاد و دولتي شهر كرمان به در دانشگاههاي آ
ميزان مورد انتظار اهميت  اهداف آموزشي  
پرورش شخصي و حرفه اي ادراك شده 

 است

26.958 103 
نزديك 
 صفر

 رد فرضيه 2.238 1.9313 2.0846

در دانشگاههاي آزاد و دولتي شهر كرمان به 
ميزان مورد انتظار اهميت  اهداف خود 

 شده استادراك  يبودبه

30.565 103 
نزديك 
 صفر

 رد فرضيه 2.0479 1.7983 1.9231

در دانشگاههاي آزاد و دولتي شهر كرمان به  
ميزان مورد انتظار اهميت  اهداف مهارتهاي 

 شده استادراك  تفكر سطح باال

30.131 103 
نزديك 
 صفر

 رد فرضيه 2.0453 1.7926 1.919

دانشگاههاي آزاد و دولتي شهر كرمان به در  
تظار اهميت  اهداف مهارتهاي ميزان مورد ان

 شده استادراك  ابتدايي

20.076 103 
نزديك 
 صفر

 رد فرضيه 1.8468 1.5147 1.6808

در دانشگاههاي آزاد و دولتي شهر كرمان به 
ميزان مورد انتظار اهميت  اهداف مربوط به 

شده ادراك  دانش مرتبط با رشته تحصيلي
 است

20.969 103 
نزديك 
 صفر

 رد فرضيه 1.7808 1.473 1.6269

در دانشگاههاي آزاد و دولتي شهر كرمان به  
ميزان مورد انتظار اهميت  اهداف مرتبط با 

 مهارتهاي شغلي ادراك شده است

17.529 103 
نزديك 
 صفر

 رد فرضيه 1.6697 1.3303 1.5



 براي شده تعيين انهگ هفت هاي مولفه تمامي در كه دهد مي نشان معناداري ستون به مربوط محاسبات فوق جدول در
 مي فلذا دارد، وجود اهداف براي شده ادراك اهميت و انتظاري اهميت بين معناداري اختالف پرسشنامه در مطرح اهداف
 ستونهاي از يكي است، باقي طوالني راهي آموزشي اهداف حيطه در انتظارات شدن برآورده تا كه گرفت نتيجه توان
 گانه هفت اهداف هاي مولفه در را آموزشي اهداف اهميت از ادراكات و راتانتظا بين اختالف ميزان فوق جدول
 در است، داده نشان جدول در فوق ستون كه همانگونه. است كرده مرتب را آنها نزولي ترتيب به و است نموده محاسبه
 پرورش اهداف  دوم رتبه در و  دارد وجود ادراكات و انتظارات بين شكاف بيشترين اجتماعي-فرهنگي آموزشي اهداف
 بين شكاف كمترين ترتيب همين به و است گرفته بر در را ادراكات و انتظارات بين شكاف بيشترين شخصي– اي حرفه

  . است گرفته قرار شغلي مهارتهاي مجموعه زير اهداف به مربوط حوزه در ادراكات و انتظارات
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  ي و اجراي ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي دانشگاهيبررسي رابطة ميان ويژگي هاي سازمان

  )تهران دانشگاه:مورد( 

  
  2اعظم احمدي -1فاخته اسحاقي

   

 چكيده

 كشورهاي در عالي آموزشي نظام و ها دانشگاه.است جهان سراسر دري دانشگاهي ها نظامي ها ضرورت از تيفيك بهبود امروزه

 كاربرد. بپردازند خود نظام كيفيت بهبود به مستمر طور ،بهيابيارزي ها روش كارگيري به با كه هستند آن پي در مختلف

 تحقق ميزان بررسي و عالي آموزش نظام مشكالت و نيازها شناسايي و موجود وضعيت از منظورآگاهي به ارزيابي

 تجربهي دارا كه ييكشورها.بود خواهد آموزشي نظام كيفيت بهبود براي ريزي برنامه جهت در مؤثر گامي آن هاي هدف

. اند كرده استفاده تيفيك فرهنگ اشاعه جهتيي بنا ريزي كرديرو عنوان بهي دروني ابيارز باشند،ازي م نهيزم نيا در موفق

 نكته اما.آيد مي در اجرا به كشور هاي دانشگاه آموزشي هاي گروه در 1379 سال از فرايند اين نيز ايران عالي آموزش درنظام

  انجام به موفقيت با بعضي است،در متفاوت آموزشي هاي درگروه فرايند اين اجراي كه است اين خصوص ناي در توجه قابل

 اين بر.آيد نمي در اجرا به اصال نيز برخي در و گردد مي متوقف يا انجامد مي طول به آن اجراي ديگر بعضي در رسد، مي

 موفق اجراي بر تواند مي آموزشي گروه سازماني هاي ويژگي آيا كه دهد پاسخ سوال اين به تا دارد قصد پژوهش اين اساس

 آنها در دروني ارزيابي اجراي و آموزشي هاي گروه سازماني هاي ويژگي بين ديگر عبارت به باشد؟يا تاثيرگذار دروني ارزيابي

  دارد؟ وجود معناداري رابطه

 آماري، جامعة. استي همبستگ - يفيتوص ها، دادهي گردآوري مبنا بر وي كاربرد قاتيتحق نوع از هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 اتمام به را دروني ارزيابي كهيي ها گروه - 1 دسته سه به كه است) گروه 140( تهران دانشگاه آموزشي هاي گروه كلية شامل

 كرده گردآوري اري دروني ابيارزي ها داده كهيي ها گروه - 2) گروه15( اند كرده تدوين را خود دروني ارزيابي گزارش و رسانده

 كه)گروه85(اند نداده انجامي دروني ابيارز اصالً كهيي ها گروه - 3 و كاملي سرشمار روش از دسته دو اين در كه) گروه40(اند

 تجزيه براي. است پرسشنامه نيز پژوهش نيا در استفاده مورد ابزار. است شده استفادهي تصادفي ريگ نمونه روش از دسته اين در

 رابطة كه دهدي م نشان جينتا. است شده استفاده) دوي خ آزمون(استنباطي آمار و) ميانگين( توصيفي آمار از نيز ها هداد  تحليل و

 تحقيق اين راستاي در همچنين.دارد وجود آموزشي هاي گروه در دروني ارزيابي اجراي و سازماني هاي ويژگي ميان مثبتي

                                                 
 كشور آموزش سنجش سازمان آموزشي ارزشيابي و مطالعات،تحقيقات مركز پژوهشي ارشد كارشناس.  ^

 تهران دانشگاه آموزشي ريزي برنامه ارشد كارشناس.  2



 

 شده ارائه آنها رفع جهت الزم پيشنهادهاي و شناسايي دروني ارزيابي بااجراي ارتباط در آموزشي هاي گروه مشكالت و ،مسائل

  . است

  .آموزشي هاي گروهي سازماني هاي ژگي،ويدروني ابي،ارزيعال درآموزش تيفيك:يديكلي ها واژه

  مقدمه

ت نيروي انساني رود؛چرا كه تأمين و تربي نظام آموزش عالي هر كشور يكي از عوامل مؤثر در توسعه پايدار بشمار مي

  . گيرد ها و مراكز آموزش عالي انجام مي متخصص و كارآزموده به عنوان اساس توسعه همه جانبه كشورها توسط دانشگاه

از طرف ديگر نظام آموزش عالي در دو دهة گذشته با چالش هاي متعددي از جمله رشد فزايندة تقاضاي اجتماعي براي 

ش كمي اين دوره ها، كاهش ياايستايي منابع اختصاصي به اين بخش و افزايش ورود به دوره هاي آموزش عالي،گستر

تقاضا براي مسئوليت پذيري و پاسخگويي در قبال منابع اختصاصي از يك طرف و بهبود و ارتقا كيفيت از طرف ديگر 

فعاليت هاي خود و روبرو بوده است؛به گونه اي كه اكثر نظامهاي آموزش عالي را ملزم به بازانديشي در عملكرد و 

  . سنجش ميزان اثربخشي و كارايي آنها نموده است

هـاي خـود بپردازنـد، الزم اسـت اطمينـان       در اين شرايط چنانچه دانشگاهها بخواهند به طور مطلوب به ايفاي مأموريـت 

اهي از كيفيـت  را نسبت به اين موضوع كه كوششهاي دانشگ...) جامعه، دولت، هيأت علمي، دانشجويان و (ذينفعان خود 

از آنجـا كـه ارزيـابي از جملـه      .الزم برخوردار است، جلب كنند و از سازوكارهاي الزم براي بهبود كيفيت استفاده نمايند

ها بايد خود را مورد ارزيابي قرار داده و شرايط ارتقاء مستمر كيفيـت خـود را    سازوكارهاي بهبود كيفيت مي باشد،دانشگاه

  ). 1386مكاران ،بازرگان وه( فراهم آورند

ها و نظام هاي آموزش عالي در كشورهاي مختلف در پي آن هستند كه با به كارگيري  از اين رو امروزه دانشگاه

يكي از اين راهكارها استفاده از رويكرد ارزيابي . راهكارهاي گوناگون و به طور مستمر به ارزيابي كيفيت خود  بپردازند

كاربرد وسيعي در آموزش عالي پيدا كرده است و آثار مثبت اجراي آن در نظام هاي گذشته  دروني است كه در سال

   .آموزش عالي و در بهبود مستمر كيفيت بر همگان آشكار شده است

آوري اطالعات مناسب، مرتبط و بـه روز از مدرسـان، دانشـجويان و دانـش آموختگـان       ارزيابي دروني عبارتست ازجمع

والسـينو  (حد آموزش عالي و به منظور قضاوت درباره كيفيت و برنامه ريزي درجهت بهبوددربارة عوامل تشكيل دهنده وا

  ) . 2004و همكاران،

بـا انتخـاب عوامـل،مالك هـا و     )گـروه آموزشـي  (در ارزيابي دروني خود اعضاي هيات علمي واحد سازماني آموزش عـالي 

فعال اعضاي هيات علمي و بر اساس داده هاي جمـع آوري   در اين گونه ارزيابي با مشاركت.نشانگرها به ارزيابي مي پردازند

، قـوت  )مديران،هيات علمي،دانشـجويان،دانش آموختگـان و كارفرمايـان آنـان    (كليه ذينفعان نظام مورد ارزيابيشده از 



 

 فرصت ها و عوامل بازدارنده توسعه واحد سازماني آموزش عالي آشكار و پيشنهادهاي مناسبي براي بهبـود ها،ضعف ها، 

عوامـل تشـكيل دهنـده واحـد سـازماني آمـوزش عـالي بـه صـورت گـزارش ارزيـابي درونـي عرضـه مـي               كيفيت مستمر 

  ). 1381,1383بازرگان(شود

آيد و بهبود كيفيت دانشگاه به بهبود كيفيت  از آنجا كه گروه آموزشي هسته اصلي فعاليت هاي هر دانشگاه به حساب مي

بهترين و كارامدترين سطح انجام فرايند ارزيابي دروني ،در سطح گروه هاي آموزشي  هاي آموزشي آن وابسته است، لذا گروه

ها و  ارزيابي مستمر دانشگاه"برنامه سوم و چهارم توسعه كشور بر  با تاكيد بر اين اساس در ايران.دانشگاه ها  مي باشد

و واگذاري  "قيقات و فناوريعالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و خصوصي توسط وزارتخانه علوم،تح مراكز آموزش

سازمان سنجش آموزش كشور، رويكرد ارزيابي دروني  از سال / وزارت علوم، تحقيقات و فناوريمسئوليت اجراي آن به 

هاي كشور به اجرا  آموزشي دانشگاه گروه 787در ارزيابي آموزش عالي مورد توجه قرار گرفته است وتا كنون در  1379

تا برخي گروه هاي آموزشي دانشگاه تهران نيز بطور مستقل نسبت به انجام ارزيابي دروني اعالم در اين راس.در آمده است

سپس با .گروه آموزشي اين دانشگاه ارزيابي دروني انجام و گزارش آن تدوين شد 9در  1384داوطلبي نموده و تا سال 

يت يافت و در دستور كار اين مركز قرار اين فرايند رسم 1384تاسيس مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران در سال 

) شامل مجموعه عوامل،مالك ها و نشانگرها و پرسشنامه هاي مربوطه(بر اين اساس برنامه زماني و راهنماي عملي.گرفت

ارزيابي دروني در كليه گروه هاي آموزشي تدوين و  نشست هاي متعددي با اعضاي هيات علمي كليه گروه هاي 

  .  زار شد تا نسبت به انجام اين فرايند اقدام نمايندآموزشي دانشگاه برگ

اما نكته قابل توجه در اين خصوص اين است كه اجراي ارزيابي دروني در كليه گروه هاي آموزشي به يك منـوال پـيش         

ديگر به در برخي .در برخي در مدت زمان كوتاه و به نحو مناسبي انجام مي شود و گزارش آن تدوين مي گردد .نمي رود

لذا سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين اسـت كـه چـه    .طول مي انجامد و يا بواسطه محدوديت ها به اجرا در نمي آيد

  عواملي در اجراي متفاوت ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي موثر است؟

ازماني مختلفي است كـه مـي توانـد    به عقيدة ميلر، هر گروه آموزشي به عنوان يك سازمان و يك سيستم، داراي ويژگي هاي س

اجراي ارزيابي در آنها را تحت تأثير قرار دهد ،ويژگي هايي ازجمله؛ ارتباطات مختلف گروه ؛ ارتباط با بازاركار و كارفرمايـان و  

علمـي ،  اعضـا هيـأت   (ذينفعان گروه، ساختار سازماني، ميزان آزادي عمل و اختيار گروه ها، وضعيت گروه از نظر منابع انسـاني  

، وضعيت گروه از نظر تكنولوژي، تجهيزات و تسهيالت مـورد اسـتفاده، ارتباطـات سـازماني ميـان      ...)كارمندان و كارشناسان و 

اندازها و مأموريـت هـاي سـازماني     اعضاي هيأت علمي و دانشجويان، بانك هاي اطالعاتي مورد استفاده درگروه، اهداف، چشم

  ). 2007ميلر،(انيسم هاي مورد استفاده جهت ارزيابي كيفيت دروندادها، فرايند و بروندادها گروه، آشنايي اعضاي گروه با مك



 

بنابراين با توجه به مطالب بيان شده ، اين پژوهش درصدد است تا وجود رابطة ميان برخي ويژگي هـاي سـازماني گـروه هـاي     

ارزيابي دروني در گروه هـاي آموزشـي دانشـگاه تهـران را     با فرايند اجراي ) از نظر آمادگي براي اجراي ارزيابي دروني(آموزشي

مورد بررسي قرار دهد و ضمن شناسايي موانع و پيش نيازهاي انجام ارزيابي دروني،پيشنهادهايي را جهـت اجـراي مطلـوب آن    

  .ارائه نمايد

  اهداف پژوهش

ا فرايند اجراي ارزيابي دروني در اين پژوهش با هدف كلي بررسي رابطة ميان ويژگي هاي سازماني گروه هاي آموزشي ب

  :گروه هاي آموزشي دانشگاه تهران انجام شده است و در برگيرنده اهداف جزئي زير مي باشد

بررسي وضعيت اجراي ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي دانشگاه تهران و دسته بندي آنها بر اساس سه وضعيت  -1

  و عدم اجراي ارزيابي دروني اتمام اجرا و تدوين گزارش،گرآوري داده ها 

با توجه ) از نظر آمادگي براي اجراي ارزيابي دروني(تعيين ويژگي هاي سازماني گروه هاي آموزشي دانشگاه تهران  -2

  به دسته بندي فوق

بررسي وجود رابطه ميان ويژگي هاي سازماني و وضعيت اجراي ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي دانشگاه  -3

  .تهران

  يشينة پژوهشپ

ارزيابي دروني مرحله آغازين الگوي اعتبارسنجي است كه هدف اصلي آن فراهم آوردن اطالعات مناسب، مرتبط و به 

روز دربارة عوامل تشكيل دهنده نظام مورد ارزيابي به منظور قضاوت درباره كيفيت،شناسايي قوت ها،ضعف ها،فرصت 

  . باشد توسعه آن مي ريزي در جهت بهبود و ها و تهديدها و برنامه

اندر كار و ذينفع  ،با مشاركت كليه افراد دست1پژوهي توان در قالب نوعي جستجوي نظم يافته به نام اقدام ارزيابي دروني را مي

و به منظور اطمينان از تحقق اهداف و كيفيت مطلوب عوامل ) گروه آموزشي(هاي واحد سازماني آموزش عالي در فعاليت

  ).2001، 2اسپنسر(ي و بروندادي تشكيل دهنده گروه آموزشي انجام داددروندادي،فرايند

عموما (اين فرايند يك رهيافت مشاركتي در ارزشيابي سيستماتيك و جامع از موسسه يا واحد سازماني آموزش عالي

توسعه  محسوب مي شود كه مي تواند براي حل مسائل و ترغيب به تغيير وضع موجود در جهت بهبود و) گروه آموزشي

  ).1386محمدي و همكاران،(آن بكار رود

                                                 
^
. action research  

j
.Spenser 



 

به عبارت ديگر ارزيابي دروني  بوسيله افرادي كه موقعيت مناسبي براي شناسايي نقاط قوت و ضعف هاي نظام مورد 

ارزيابي دارند انجام مي شود،فرصتي براي مطرح كردن تحليل هاي انتقادي از نظام دانشگاهي مربوطه فراهم مي كند و 

  .جامع از آن ارائه  مي نمايدتصويري 

دهد  آورد كه كيفيت آموزشي تصوير شود و به مجموعه آموزشي امكان مي همچنين ارزيابي دروني شرايطي را فراهم مي

، 1توني(تا در راه دستيابي به هدف بلندمدت خود تالش كند و راه را براي ايجاد يك برنامه توسعه در سازمان بازنگه دارد

1996.(  

، نيز هدف اصلي ارزيابي دروني يك واحد آموزشي را مشاركت اعضاي هيأت علمي براي كسب يك )2001(ين رويانست

درك جامع از رسالتهاي گروه آموزشي، به منظور توسعه واحد آموزشي و استفاده مناسب ازمنابع به منظور بهبود مستمر 

  . داند كيفيت واحد آموزشي مي

  ):1379(ارزيابي دروني را چنين بيان كرده استدر اين راستا بازرگان نيز اهداف 

  كيفيت نظام دانشگاهي ) داد داد، فرايند، برون درون(هاي مختلف  آشكار كردن جنبه) 1

  كمك به خود تنظيمي امور دانشگاهي ) 2

  بهبود بخشيدن كيفيت نظام دانشگاهي ) 3

  سپاري به آنها  درتسازي امور دانشگاهي و ق مشاركت دادن اعضاء هيأت علمي در شفاف) 4

  .پاسخگو كردن نظام دانشگاهي نسبت به نيازهاي جامعه و منابع اختصاصي) 5

پيرو اهميت و تاثير مثبت اجراي ارزيابي دروني در ارتقاء كيفيت نظام دانشگاهي، انجام آن در نظام آموزش عالي ايران 

المللي ، در قالب يك چارچوب نظام دار و طي  نيز مورد توجه قرار گرفته است و بر اساس مطالعات و تجربيات بين

  ):1384و محمدي ، 1386بازرگان و همكاران،(مراحل زير به انجام مي رسد

 اعضاء هيأت علمي واحد مورد ارزيابي با هدف، اصول و روش اجراي ارزيابي درونيآشنايي  -1

  ي درونيبندي اجراي ارزياب تشكيل كميته  ارزيابي دروني و تهيه برنامه زمان -2

  تعيين عوامل،مالك ها و نشانگرهاي ارزيابي دروني  -4

  تعيين الزامات براي قضاوت درباره كيفيت -5

  مشخص كردن داده هاي مورد نياز براي ارزيابي دروني  -6

  انتخاب يا تدوين ابزار اندازه گيري براي گرد آوري داده ها -7

                                                 
^
 . Thune  



 

  گردآوري داده ها -8

  مورد ارزيابي قضاوت درباره كيفيت عواملتنظيم و تحليل داده ها و  -9

  بازنگري و تصريح هدف هاي گروه آموزشي -10

  تدوين گزارش مقدماتي و توزيع آن براي كسب نظر اعضاي هيات علمي گروه آموزشي درباره  پيشنهادها  -11

  .تدوين گزارش نهايي  -12

حال حاضر براي نظام هاي دانشگاهي اين امر از طريق دروني كه در  با فرايند ارزيابي علمي هيأت اعضاي از آشنايي پس

نفر از اعضاي هيات علمي در  5تا  3اي در اين خصوص  با حضور  كميته.برگزاري كارگاه هاي آموزشي انجام مي شود

ايند هاي تشكيل دهنده گروه آموزشي اعم از درونداد، فر گروه تشكيل مي شود تا با استفاده از ديدگاه سيستمي،كليه مولفه

بر اساس . و برونداد را به عنوان عامل ارزيابي مورد توجه قرار دهند و مالك ها و نشانگرهاي ارزيابي را تعريف نمايند

تجربه هاي بدست آمده،الزم است حداقل شش عامل زير را براي ارزيابي كيفيت يك گروه آموزشي منظور نمائيم تا 

  :تصويري از كيفيت گروه آموزشي حاصل شود

دوره هاي آموزشي و )4دانشجويان ؛)3هيات علمي؛ )2هدف هاي گروه،جايگاه سازماني، مديريت و تشكيالت آن؛) 1

  . دانش آموختگان)6يادگيري ؛ -فرايند ياددهي) 5برنامه هاي درسي مورد اجراي گروه؛

فرم (زمنشانگرها و تصويب معيارهاي قضاوت در خصوص آنها،ابزارهاي گردآوري داده هاي ال از تدوين پس

آموختگان و  براي جامعه هاي آماري مديرگروه،اعضاي هيات علمي،دانشجويان،دانش )مصاحبه،پرسشنامه و چك ليست

هاي آماري مورد تجزيه و  پس از آن داده هاي گردآوري شده با استفاده از روش.كارفرمايان آنان تدوين و توزيع مي شود

ي در خصوص هر نشانگر مشخص و سطح مطلوبيت آن با توجه به معيارهاي تحليل وتفسير قرار مي گيرند و نتيجه ارزياب

نويس گزارش ارزيابي دروني شامل نتايج ارزيابي،نقاط قوت، ضعف،فرصت و  در ادامه پيش.شود قضاوت مشخص مي

تيار كليه تهديدهاي گروه آموزشي و پيشنهادهاي عملي براي توسعه گروه تدوين مي گردد تا براي بازبيني و اصالح در اخ

در نهايت با جمع بندي نظرات اعضاي هيات علمي پيرامون .اعضاي هيات علمي گروه آموزشي مورد ارزيابي قرار مي گيرد

  . شود گزارش مقدماتي، گزارش نهايي ارزيابي دروني تدوين مي

ي پذيرد،به عبارت همانطور كه بيان شد اجراي ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي با كيفيت هاي متفاوتي صورت م

ديگر اجراي ارزيابي دروني و ميزان موفقيت آميز بودن آن در گروه هاي مختلف متفاوت است و مي تواند تحت تاثير 

و فرايندهايي  آموزش عالي به عنوان يك سيستم شامل دروندادها .عوامل مختلفي از جمله ويژگي هاي سازماني باشد

بر اين .نقش بسزايي در مطلوبيت كاركردهاي آن و از جمله كاركرد ارزشيابي دارداست كه به عنوان ويژگي هاي سازماني 



 

اساس مي توان ويژگي هاي سازماني گروه هاي آموزشي را به عنوان يكي از عوامل موثر بر اجراي ارزيابي دروني مدنظر 

  .قرار داد 

ارزيابي ،ويژگي هاي  -از انجام خود ارزيابي است لذا مي بايست قبل -توصيف ويژگي هاي سازمان نقطه شروع خود

سازماني را مورد بررسي قرار داد تا چالش ها را شناسايي و جهت رفع آنها اقدام كرد تا موفقيت در اجراي ارزيابي 

بر اين اساس موسسه ملي استانداردها و تكنولوژي در برنامه ملي كيفيت بالدريج، پرسشنامه اي را طراحي .تضمين شود

ارزيابي بالدريج،ويژگي هاي سازماني مثل برنامه ها و مكانيسم ها،فرهنگ سازماني،منابع -قيل از انجام خودكرده است كه 

،ارتباطات درون و برون سازماني و آگاهي از مولفه هاي كليدي ارزيابي در واحد مورد ارزيابي را مورد سنجش قرار مي 

  ). 2009موسسه ملي استانداردها و تكنولوژي،(دهد

ارزيابي بالدريج، براي تعيين وضعيت ويژگي هاي سازماني مورد -ين با توجه به پرسشنامه اي كه در رويكرد خودبنابرا

استفاده قرار  مي گيرد و با توجه به ماهيت سازماني گروه هاي آموزشي دانشگاهي ،جهت سنجش ميزان آمادگي گروه ها 

  :زير مورد استفاده قرار گرفته است براي اجراي ارزيابي دروني پرسشنامه اي حاوي مولفه هاي

  هاي آموزشي و عرضه خدمات به دانشجويانمكانيسم مناسب براي تهيه و ارائه برنامه -

 الزم و متناسب با نيازهاي گروه...)اعضاء هيأت علمي، كارشناس، منشي، و (منابع انساني  -

 منابع تكنولوژي، تجهيزات و تسهيالت الزم و متناسب با نيازهاي گروه -

 ساختار سازماني مناسب -

 ها بطور مشخص و مدون در گروهاندازها، و مأموريتوجود اهداف، چشم -

 هاي مربوط به گروهآزادي عمل و اختيار الزم جهت تصميمات و فعاليت -

 ارتباط سازماني مناسب بين اعضاء هيأت علمي -

 ارتباط مناسب بين اعضاء هيأت علمي و دانشجويان -

 در حوزه هاي مختلفبا روش تحقيق آشنايي اعضاء هيأت علمي  -

 هاي ارزشيابي آموزشيآشنايي اعضاء هيأت علمي با روش -

 آموختگان در گروهوجود ساز و كار مشخصي براي ارتباط با دانش -

 ارتباط با بازار كار و موسسات وابسته و كارفرمايان -

 وجود فرهنگ ارزيابي كيفيت و پاسخگويي در گروه آموزشي -

 ي براي ارزيابي كيفيت درونداد، فرايند و بروندادوجود مكانيسم مشخص -

 ).التحصيالن و اعضاء هيأت علميدانشجويان، فارغ(وجود بانك اطالعاتي جامع در گروه  -



 

  روش تحقيق

جامعه .باشدهمبستگي مي -  اين پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي و از لحاظ نحوة گردآوري داده ها، توصيفي

مي باشد كه از هر گروه آموزشي ) گروه 140( در اين پژوهش، گروه هاي آموزشي دانشگاه تهران  طالعهآماري مورد م

با توجه به هدف تحقيق و بر اساس . سه عضو هيات علمي بطور تصادفي براي پاسخ به پرسشنامه انتخاب شده اند

  :وضعيت اجراي ارزيابي دروني در آن ها به شرح زيرتقسيم شده اند

  )گروه 15( اند كرده تدوين راي دروني ابيارز گزارش كهيي ها گروه -

 )گروه 40(گروه هايي كه در مرحله گردآوري داده هاي ارزيابي دروني متوقف شده اند  -

 )گروه 85(گروه هايي كه ارزيابي دروني را انجام نداده اند  -

 45كران استفاده شده است كه شاملدر دو گروه اول از روش سرشماري كامل و در دسته سوم از روش نمونه گيري كو

  . گروه آموزشي مي باشد

  

                           

  

در .اسـتفاده شـده اسـت   ) شامل سواالت بسته پاسخ و بازپاسخ(براي گردآوري داده ها از جامعه مورد مطالعه از پرسشنامه

  برآورد 

ونباخ مورد استفاده قرار گرفته است كه ضـريب پايـائي   روايي آن، روش اعتبار محتوا و در برآورد پايايي، روش آلفاي كر

  آن

  .مي باشد%  926

جهت تعيين رابطة بين ميزان پيشرفت   2χاز روش آمار توصيفي ميانگين و آمار استنباطي آزمون خي دو براي تحليل 

نگين نظرات اعضاي جهت تعيين ميا.هاي آموزشي استفاده شده استهاي سازماني گروهانجام ارزيابي دروني و ويژگي

هيات علمي در خصوص مولفه هاي ويژگي هاي سازماني،ابتدا  گزينه هاي پرسشنامه وزن دهي و به عبارت ديگر گزينه 

سپس ميانگين ارزش ) .1=كم ، خيلي2=، كم3=، متوسط4=، زياد5=خيلي زياد(اند هاي كمي تبديل شده هاي كيفي به رتبه

  :اسبه شده استعددي پاسخ ها از طريق فرمول زير مح

  



 

  

  

كه با توجه به حـداقل و حـداكثر ارزش عـددي    (در ادامه با  توجه به معيار قضاوت زير كه بر اساس مقياس اندازه گيري ليكرت 

تعريـف  1-33/2امتيـاز  = نامطلوب       33/2-66/3امتياز = نسبتا مطلوب      5تا  66/3امتياز = مطلوب :يعني)تعيين شده 

  .مطلوبيت هر ويژگي سازماني با توجه به امتياز آن تعيين شده است شده است، سطح

  يافته هاي تحقيق

 سه به و گرفت قرار بررسي مورد دروني ارزيابي اجراي نظر از تهران دانشگاه آموزشي هاي گروه وضعيت تحقيق هدف پيرو

ي ابيارزي ها داده گردآوري مرحله رد كهيي ها ،گروه اند كرده تدوين راي دروني ابيارز گزارش كهيي ها گروه دسته

 هاي ويژگي ميانگين سپس.شدند تقسيم اند، نداده انجام راي دروني ابيارز كهيي ها وگروه اند شده متوقفي درون

 . شد محاسبه دسته هر سازماني

  :ويژگيهاي سازماني در گروههاي آموزشي كه گزارش ارزيابي دروني را ارائه نموده اند - 

  ارزيابي دروني را به انجام رسانده اندهايي كه  وضعيت ويژگيهاي سازماني درگروه) 1(جدول شمارة 
 ميزان مطلوبيت ميانگين ويژگي سازماني رديف

 مطلوب "نسبتا 3.64 هاي آموزشي و عرصه خدمات به دانشجويانمكانيسم مناسب براي تهيه و ارائه برنامه 1

الزم و متناسب با ...)ان مختلف، منشي، و اعضاء هيأت علمي، كارشناس(منابع انساني  2
 نيازهاي گروه

 مطلوب "نسبتا 3.63

 مطلوب"نسبتا 3.49 منابع تكنولوژي، تجهيزات، و تسهيالت الزم و متناسب با نيازهاي گروه  3

 مطلوب 3.72 ساختار سازماني مناسب 4

 مطلوب 3.84 هاي مربوط به گروهآزادي عمل و اختيار الزم جهت تصميمات و فعاليت 5

 مطلوب 4.10 ارتباط سازماني مناسب بين اعضاء هيأت علمي 6

 مطلوب 3.96 ارتباط مناسب بين اعضاء هيأت علمي و دانشجويان  7

 مطلوب 3.91 آشنايي اعضاء هيأت علمي با روش تحقيق  8

 مطلوب 3.90 هاي ارزشيابي آموزشي و تضمين كيفيت آشنايي اعضاء هيأت علمي با روش 9

 مطلوب 3.92 ها بطور مشخص و مدون در گروهاندازها، و مأموريتوجود اهداف، چشم 10

 مطلوبنسبتا  3.60 آموختگان در گروه وجود ساز و كار مشخصي براي ارتباط با دانش 11

 مطلوب"نسبتا 2.82 خارج از گروه ارتباط با بازار كار و  12

 مطلوب 3.98 در گروه آموزشيوجود فرهنگ ارزيابي كيفيت و پاسخگويي  13

  فراواني مربوط به آن× امتياز هر گزينه 

  تعداد پاسخ دهندگان 
  امتياز ھرمولفه  =



 

 ميزان مطلوبيت ميانگين ويژگي سازماني رديف

 مطلوب 3.71 وجود مكانيسم مشخصي براي ارزيابي كيفيت درونداد، فرايند، و برونداد 14

التحصيالن و اعضاء هيأت دانشجويان، فارغ(وجود بانك اطالعاتي جامع در گروه  15
 ...)علمي و

 مطلوب 3.77

 مطلوب 3.70 جمع كل                                          

،وضعيت ويژگيهاي سازماني در گروههايي كه گزارش ارزيـابي درونـي دارنـد؛ در سـطح مطلـوب      )1(با توجه به جدول 

و سپس وجود فرهنگ ارزيابي كيفيت و پاسخگويي در  10/4باالترين ميانگين مربوط به ارتباط مناسب ميان اساتيد . است

          .مي باشد 82/2ارتباط با بازار كار و كارفرمايان  و كمترين ميانگين مربوط به 3.98گروه آموزشي 

 .ويژگيهاي سازماني گروههاي آموزشي كه داده هاي ارزيابي دروني را گردآوري كرده اند -

  رزيابي دروني دارنداوضعيت ويژگيهاي سازماني درگروههايي كه داده هاي )2(جدول شمارة

 ميزان مطلوبيت ميانگين نشانگر رديف

 مطلوب "نسبتا 64/3 هاي آموزشي و عرصه خدمات به دانشجوياننيسم مناسب براي تهيه و ارائه برنامهمكا 1

الزم و متناسب با ...)اعضاء هيأت علمي، كارشناسان مختلف، منشي، و (منابع انساني  2
 نيازهاي گروه

 نا مطلوب 28/3

 نا مطلوب 16/2 ازهاي گروهمنابع تكنولوژي، تجهيزات، و تسهيالت الزم و متناسب با ني  3

 مطلوب "نسبتا 00/3 ساختار سازماني مناسب 4

 مطلوب "نسبتا 41/3 هاي مربوط به گروهآزادي عمل و اختيار الزم جهت تصميمات و فعاليت 5

 مطلوب "نسبتا 50/3 ارتباط سازماني مناسب بين اعضاء هيأت علمي 6

 مطلوب "نسبتا 16/3 ويان ارتباط مناسب بين اعضاء هيأت علمي و دانشج 7

 مطلوب "نسبتا 23/3 آشنايي اعضاء هيأت علمي با روش هاي تحقيق  8

 مطلوب "نسبتا 18/3 هاي ارزشيابي آموزشي آشنايي اعضاء هيأت علمي با روش 9

 مطلوب "نسبتا 96/2 ها بطور مشخص و مدون در گروهاندازها، و مأموريتوجود اهداف، چشم 10

 مطلوب "نسبتا 66/2 آموختگان در گروه و كار مشخصي براي ارتباط با دانشوجود ساز  11

 مطلوب "نسبتا 50/2 ارتباط با بازار كار و كارفرمايان و مؤسسات وابسته  12

 مطلوب "نسبتا 80/2 وجود فرهنگ ارزيابي كيفيت و پاسخگويي در گروه آموزشي 13

 مطلوب "نسبتا 03/3 رونداد، فرايند، و بروندادوجود مكانيسم مشخصي براي ارزيابي كيفيت د 14

التحصيالن و اعضاء هيأت دانشجويان، فارغ(وجود بانك اطالعاتي جامع در گروه  15
 )علمي

 مطلوب "نسبتا 30/3

 مطلوب "نسبتا 99/2 جمع كل                                          

مطلوب  "گروه هايي كه داده هاي ارزيابي دروني دارند، در سطح نسبتا ويژگيهاي سازماني در 13، )2(با توجه به جدول 

است  و نشانگرهاي منابع انساني و تكنولوژي ، تجهيزات و تسهيالت الزم و متناسب با نياز هاي گروه در سطح 



 

هاي آموزشي و باالترين ميانگين نيز مربوط به مكانيسم مناسب براي تهيه و ارائه برنامه. نامطلوب برآورد شده است

  .عرصه خدمات به دانشجويان و ارتباط سازماني مناسب بين اعضاء هيأت علمي مي باشد

  :ويژگيهاي سازماني گروههاي آموزشي كه ارزيابي دروني انجام نداده اند -
  وضعيت ويژگيهاي سازماني درگروههايي كه ارزيابي دروني انجام نداده اند)3(جدول شمارة

 ميزان مطلوبيت ميانگين نشانگر رديف

1 
 مطلوب "نسبتا 90/2 هاي آموزشي و عرصه خدمات به دانشجويانمكانيسم مناسب براي تهيه و ارائه برنامه

2 
الزم و متناسب با ...)اعضاء هيأت علمي، كارشناسان مختلف، منشي، و (منابع انساني 
 نيازهاي گروه

 مطلوب "نسبتا 09/3

3 
 نا مطلوب 96/1 هيالت الزم و متناسب با نيازهاي گروهمنابع تكنولوژي، تجهيزات، و تس 

4 
 مطلوب "نسبتا 71/2 ساختار سازماني مناسب

5 
 مطلوب "نسبتا 59/2 هاي مربوط به گروهآزادي عمل و اختيار الزم جهت تصميمات و فعاليت

6 
 مطلوب "نسبتا 40/2 ارتباط سازماني مناسب بين اعضاء هيأت علمي

7 
 مطلوب "نسبتا 50/2 ن اعضاء هيأت علمي و دانشجويان ارتباط مناسب بي

8 
 مطلوب "نسبتا 58/3 آشنايي اعضاء هيأت علمي با روش هاي تحقيق 

9 
 نا مطلوب 30/2 هاي ارزشيابي آموزشي آشنايي اعضاء هيأت علمي با روش

10 

 مطلوب "نسبتا 41/2 ها بطور مشخص و مدون در گروهاندازها، و مأموريتوجود اهداف، چشم

11 

 مطلوب "نسبتا 33/2 آموختگان در گروه وجود ساز و كار مشخصي براي ارتباط با دانش

12 

 مطلوب 79/3 ارتباط با بازار كار و كارفرمايان

13 

 مطلوب"نسبتا  48/2 وجود فرهنگ ارزيابي كيفيت و پاسخگويي در گروه آموزشي

14 

 نا مطلوب  90/1 داد، فرايند، و بروندادوجود مكانيسم مشخصي براي ارزيابي كيفيت درون

15 

التحصيالن و اعضاء هيأت دانشجويان، فارغ(وجود بانك اطالعاتي جامع در گروه 
 )علمي

 مطلوب"نسبتا 43/2



 

 ميزان مطلوبيت ميانگين نشانگر رديف

 

 مطلوب"نسبتا 52/2 كل                                                     

  

نشانگر در سطح نسبتا 11وه هايي كه ارزيابي دروني انجام نداده اند، در ، ويژگيهاي سازماني درگر)3(با توجه به جدول 

در سطح مطلوب برآورد ) ارتباط با بازار كار و كارفرمايان( نشانگر در سطح نامطلوب و تنها در نشانگر  3مطلوب و در 

و كمترين ميانگين مربوط به  79/3با ميانگين  ارتباط با بازار كار و كارفرمايانباالترين ميانگين مربوط به . شده است

  .مي باشد وجود مكانيسم مشخصي براي ارزيابي كيفيت درونداد، فرايند، و برونداد

  

  گي هاي سازماني در گروه هاي آموزشي با توجه به وضعيت ارزيابي درونيژيمقايسه وضعيت و)4(جدول شمارة
  وضعيت گروهها

 ويژگيها

ر مرحله گردآوري دگروههايي كه  دارندروههايي كه گزارش گ

 متوقف شده اندداده 

گروههايي كه ارزيابي دروني 

 انجام نداده اند

 62/2 00/3 70/3 ميانگين ويژگيهاي سازماني

 نامطلوب نسبتا مطلوب مطلوب سطح مطلوبيت

ي گروههـاي نشان دهندة اين مطلب است كه ميانگين ويژگيهاي سازماني در سه دسته گروه متفـاوت اسـت و در    4جدول 

پـس ايـن    .پائين تـر اسـت  ,بيشتر و در گروههايي كه ارزيابي دروني انجام نداده اند,كه ارزيابي دروني را به پايان رسانده اند

اي بـين ويژگيهـاي سـازماني و اجـراي ارزيـابي درونـي درگروههـاي         سوال را مي توان مورد بررسي قرار داد كه آيا رابطـه 

و ) ميـزان آمـادگي سـازماني   (هـاي سـازماني   نشان دادن رابطة بين امتياز ويژگي آموزشي دانشگاه تهران وجود دارد؟براي

 . ميزان انجام فرايند ارزيابي از آزمون خي دو استفاده گرديد

  هاي سازمانيها به تفكيك ميزان فرايند ارزيابي و ويژگيفراواني گروه)5(جدول شمارة

  وضعيت ويژگي سازماني

 فرايند ارزيابي

  نامناسب

  25ز كمتر از امتيا

  نسبتا مناسب

 50تا  25امتياز بين 

  مناسب

 50بيشتر از 

 3 16 12 اندانجام نداده
 2 7 3 هاي ارزيابي دارندداده

 9 4 1 گزارش نهايي و اوليه دارند

  

  آماره خي دو  براي تعيين رابطة بين ميزان انجام فرايند ارزيابي و ويژگيهاي سازماني 

 سطح معناداري )df(ي درجه آزاد ارزش خي دو 

79/18 4 **001/0 
  )P >01/0(معنادار است  01/0در سطح كمتر از **

بـدين  . معنـادار اسـت   01/0در سـطح   4و با درجه آزادي  79/18آيد ميزان خي دو برابرهمانطور كه از جدول فوق برمي

هـاي ارزيـابي   اند، دادهارزيابي انجام نداده( ند هايي كه در مراحل گوناگون انجام فرايند ارزيابي قرار دارمعنا كه بين گروه

. رابطه معناداري وجـود دارد ) هاي سازمانيامتياز ويژگي(و ميزان آمادگي براي انجام فرايند ارزيابي ) دارند، گزارش دارند



 

) آمـادگي (تيـاز   بيشـترين ام كه ارزيابي دروني را به پايان رسـانده اند؛ هايي جدول فراواني نيز حاكي از آن است كه گروه

  .اندشود كه ارزيابي دروني راانجام ندادههايي مياند و كمترين آمادگي مربوط به گروهسازماني را دارا بوده

  نتيجه گيري و پيشنهاد

نتايج پژوهش نشان مي دهد كه همبستگي معناداري بين ويژگيهاي سازماني از نظر آمادگي گروههاي آموزشـي و اجـراي   

بنـابراين        . بدين معنا كه اجراي فرايند ارزيابي مستقل از ميزان آمادگي سـازماني نيسـت  . ر آنها وجود داردارزيابي دروني د

مي توان قبل از اجراي ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي به بررسي ميزان آمادگي گروههاي آموزشي از نظـر ويژگـي   

موزشي اقدام نمود تا از اجراي موفق ارزيـابي درونـي اطمينـان    سازماني پرداخت و در راستاي تقويت آنها در گروههاي آ

هـاي آموزشـي و عرضـه خـدمات بـه      مكانيسم مناسـب بـراي تهيـه و ارائـه برنامـه     : اين ويژگيها عبارتند از. حاصل كرد

نولـوژي،  منـابع تك ,الزم و متناسب با نيازهاي گـروه ...)اعضاء هيأت علمي، كارشناس، منشي، و (منابع انساني ,دانشجويان

ها اندازها، و مأموريتوجود اهداف، چشم,ساختار سازماني مناسب,تجهيزات و تسهيالت الزم و متناسب با نيازهاي گروه

ارتباط سازماني ,هاي مربوط به گروهآزادي عمل و اختيار الزم جهت تصميمات و فعاليت,بطور مشخص و مدون در گروه

آشنايي اعضاء هيأت علمـي بـا روش   ,بين اعضاء هيأت علمي و دانشجويان ارتباط مناسب,مناسب بين اعضاء هيأت علمي

وجود ساز و كار مشخصي براي ,هاي ارزشيابي آموزشيآشنايي اعضاء هيأت علمي با روش,در حوزه هاي مختلفتحقيق 

ارزيـابي كيفيـت و   وجود فرهنـگ  , ارتباط با بازار كار و موسسات وابسته و كارفرمايان,آموختگان در گروهارتباط با دانش

وجود مكانيسم مشخصي براي ارزيابي كيفيت درونـداد، فراينـد و برونـداد ووجـود بانـك      ,پاسخگويي در گروه آموزشي

 ).التحصيالن و اعضاء هيأت علميدانشجويان، فارغ(اطالعاتي جامع در گروه 

ظر اعضاي هيات علمي  چـالش هـا و   همچنين نتايچ جانبي تحقيق بر اساس پاسخ سواالت باز،حاكي از آن است كه به ن 

مشكالت اصلي در اجراي ارزيابي دروني اختصاص ندادن بودجه و امتياز پژوهشي براي اين طرح در گروهها، منجـر بـه   

همچنين رقابتهاي فردي ميان اعضاي هيأت علمـي و  . عدم تعهد و انگيزه براي پيگيري امور توسط اعضاي گروه مي شود

ر جهت  شركت در فرصتهاي مطالعاتي و كنفرانسها و كنگره هاي بين المللي و ارائه مقاالت بـه  مسافرتهاي خارج از كشو

صورت فردي و ارتباط انسجام نيافتة اساتيد با خارج از گروه و بازار كار، منجر به اين مي شود كـه فرصـت كمـي بـراي     

آموزشي مـي توانـد تهديـدي بـراي اجـراي       وجود اين چالش ها در گروههاي.انجام كارهاي داخلي گروه را داشته باشند

ارزيابي دروني به حساب آيد زيرا اجراي ارزيابي دروني مستلزم همكاري نزديك و صميمانة اعضاي هيأت علمـي اسـت   

عدم آشـنايي  , عدم استقالل گروه . كه با دلبستگي و انجام كارها به صورت تيمي و صرف فرصت مناسب عملي مي شود

نبـود  , نبود كارشناس ارزيابي براي اجراي ارزيـابي درونـي در گـروه    ,ابي كيفيت و ارزيابي دروني اعضاي گروه با ارزشي

ساختارسازماني مناسب در سطح دانشگاه جهت انجام ارزيابي دروني و عدم ثبات مديران گروه نيز از علل ناتمـام مانـدن   



 

زير نيز جهت آمـاده نمـودن گروههـا و مهيـا نمـودن       در اين راستا  پيشنهادات.فرايند ارزيابي دروني در گروهها مي باشد

  :شرايط جهت اجراي ارزيابي دروني ارائه شده است

 تدوين رويه و ساختاري جهت سامان دادن به فعاليتهاي اعضاي گروه در داخل و خارج از گروه  -

 ايجاد بانكهاي اطالعاتي جامع، تخصصي، به روز و كارآمد در گروههاي آموزشي  -

 اس ارزيابي براي اجراي ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشيتربيت كارشن -

 برگزاري كارگاه آموزشي براي آشنايي اعضاي هيأت علمي با ارزشيابي و تضمين كيفيت در آموزش عالي -

ايجاد دلبستگي و انگيزه در اعضاي هيأت علمي با استفاده از راهبردها و استراتژيهاي مناسب و متناسب در جهت باال  -

 انگيزة بهبود كيفيت در گروههاي آموزشيبردن 

 در نظر گرفتن بودجة اختصاصي به ارزيابي دروني در بودجة كل دانشگاه و براي گروههاي داوطلب -

 تهيه و تدوين دستورالعمل درخصوص چگونگي انجام ارزيابي دروني در گروهها -

ي دروني در گروههاي آموزشي در برنامة ايجاد ساختار سازماني مناسب و در نظر گرفتن جدول زماني اجراي ارزياب -

 استراتژيك دانشگاه و پيگيري اجراي آن 

تالش براي ايجاد فرهنگ خودارزيابي در دانشـگاه هـا و جلـب مشـاركت اعضـاء هيـأت علمـي و  مـديران و حتـي           -

 .دانشجويان 
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  كميت و كيفيت در ارزيابي آموزشي؛ نگاهي به ارزيابي دروني

  1محمد دادرس

   
  چكيده

كاربرد فراواني دارد و به صورت ها و معاني مختلفي در متـون  ) آموزشي(كيفيت مفهومي است كه در فرايند ارزشيابي 
تر اهـداف،   روشن ساختن ابعاد اين مفهوم و رابطه آن با كميت، براي شناخت مطلوب. ي به كار رفته استمربوط به ارزياب

از جمله اصطالحات مرتبط و سـاخته شـده از كميـت و كيفيـت، روش     . كاركردها، روشها و نتايج ارزيابي ضروري است
بـر ايـن اسـاس، بـه تشـريح      . رود كار مـي هاي كمي و كيفي است كه در روش شناسي پژوهش و همچنين در ارزيابي به 

ماهيت روش هاي كمي و كيفي با توجه بـه خاسـتگاه هـاي معرفـت شـناختي و فلسـفي آن در روش شناسـي پـژوهش         
  . هاي كمي و كيفي با كاركردها و اهداف ارزيابي آموزشي مورد بررسي قرار مي گيرد شود و مطابقت ويژگي پرداخته مي
ها را برحسب ماهيـت   ها، اين مدل  مدل هاي ارزشيابي ارائه شده اند؛ يكي از اين طبقه بنديهاي مختلفي از  طبقه بندي

كمي يا كيفي آنها از يكديگر متمايز كرده است؛ از آنجائي كه در اجراي طرح هاي ارزيـابي درونـي، ازجملـه در ماهيـت     
، روشن ساختن ابعاد اين تمايز و تبعات آن ها و چگونگي گردآوري آنها نيز با موضوع كميت و كيفيت مواجه هستيم داده

  .هاي ارزيابي، به ويژه ارزيابي دروني نيز در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است در طرح
  .ارزشيابي كيفيت آموزشي، كميت، ارزيابي دروني/  ارزيابي: واژه هاي كليدي
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  مقدمه و طرح مساله

شي نشان دهندة افزايش كاركردهاي آن و حركت آن از نظـر روش از  ارزشيابي آموز/ بررسي تحوالت تاريخي ارزيابي
غلبة اندازه گيري تا قضاوت و توافق، و از نظر دامنة عمل از نمرات يادگيرندگان تا مجموعة يك نظام آموزشـي حتـي در   

ر را در ايـن  در اين سير تاريخي مي توان جدال هـايي مسـتم  ). 1380و بازرگان  1994نك آيزنر،(سطح پيامدهاي آن است
يـك بخـش از ايـن تقابـل هـا، از      . زمينه مشاهده كرد كه از سوي صاحبان و مدافعان ديدگاه هاي متقابل مطرح شده انـد 

  .ديدگاه هاي فلسفي درباره انسان به ويژه كنترل پذيري امور انساني از جمله تعليم و تربيت متاثر بوده است
ه بيشـتر و افـزايش كـارايي بـه عنـوان مفهـومي اقتصـادي و يكـي از         اندازه پذير كردن همة امور براي كنتـرل هرچـ   

دستاوردهاي مديريت صنعتي و شكل گيري مديريت مبتني بر اندازه گيري در تعليم و تربيت تحت تاثير فردريك تيلـور،  
نـه در تعلـيم و   از سوي مقابل، مدافعان گرايش هـاي انسـان گرايا  . از جمله آثار اين ديدگاه مكانيستي به انسان بوده است

برتـري هريـك از ديـدگاه هـاي فـوق      . تربيت به صورت روز افزوني به نقد نگاه اقتصادي به تعليم و تربيت پرداخته انـد 
در رويكردهـاي انسـان   . موجب شكل گيري كاركردها و رويكردهاي متفاوتي در عرصة ارزشـيابي آموزشـي شـده اسـت    

فاوت هاي انسان ها، بر پيش بيني ناپذيري فعاليـت هـاي انسـان تاكيـد شـده      گرايانه، با توجه بر ابعاد گوناگون انسان و ت
اين نگاه در روانشناسي با انتقـاد از رفتـارگرايي و توجـه بـه حـوزه هـاي ناپيـداي روان انسـان بـر شـكل گيـري            . است

طـاف پـذيري در   نقد اهداف رفتاري و تاكيد بر ضـرورت انع . رويكردهاي شناختي و ساختن گرايي تاثير گذار بوده است
توجه به اين ديـدگاه در پـژوهش حـوزه هـاي     . اهداف از جلوه هاي اين ديدگاه در تعليم و تربيت  و برنامه درسي است

چنان كه . علوم انساني منجر به تقويت روزافزون رويكردهاي كيفي از جمله  در عرصة پژوهش هاي تربيتي گرديده است
ر اين ديدگاه بوده اسـت، و از تاكيـد مطلـق بـر انـدازه گيـري هـوش و ميـزان         گفته شد ارزشيابي آموزشي نيز تحت تاثي

اگرچه مفهوم كيفيت نيـز  . پيشرفت تحصيلي به سوي ارزيابي كيفيت به عنوان امري ذهني و نسبي دچار تحول شده است
ن كيفيـت  تحت تاثير مديريت صنعتي و تجاري وارد حوزة ارزشيابي آموزشي شده است و اصـطالحات كنتـرل و تضـمي   

شباهت هايي را با آغاز مديريت علمي فردريك تيلور در تعليم و تربيت و اصطالحاتي نظير محصوالت نظـام آموزشـي و   
، مـي  )1386و نـك مهرعليـزاده    1994آيزنـر  (نظاير آن به ياد مي آورد و از اين رو موجب نگراني و نقد واقع شده اسـت 

فهومي محوري، بيانگر ذهني ترشدن ارزيابي و اذعان بـه تنـوع، تفـاوت و    به عنوان م "كيفيت"توان گفت كه پرداختن به 
  . عمق در آن و در نتيجه نويدبخش تالش براي فراتر رفتن از اندازه گيري هاي سطحي در ارزشيابي آموزشي است

اميـد  با توجه به اينكه در ارزشيابي آموزشي محور همة موضوعات كيفيت است و همة كوشش هاي ارزيـابي نيـز بـه    
بهبود كيفيت صورت مي گيرد و از آنجا كه به دليل ذهني بودن ماهيت كيفيت، به نظر مي رسد براي ثبـت و مشـاهدة آن   
به واسطه هايي نياز است كه قابل مشاهده و تا حد امكان اندازه پذير و كميت پذير باشند، به اين ترتيب مسالة چگـونگي  

پرداختن به اين مساله و پاسخگويي به پرسش هايي نظير پرسش هـاي زيـر    رابطة كميت ها و كيفيت ها شكل مي گيرد و
آيا كيفيت ها را مي توان اندازه گيري و به صورت كمي توصـيف نمـود؟ چگونـه مـي تـوان اطمينـان       : ضرورت مي يابد

تي در كميـت  داشت كه با شناخت كميت هايي خاص به كيفيت مورد نظرمان دست مي يابيم؟ يا چگونه مي توان با تغييرا



 

ها كيفيت را بهبود بخشيد؟ آيا ممكن است با بهبود نشانگرهاي كميت پذير و كميت ها كيفيت بهبود نيابد؟ روش مناسب 
براي ارزيابي كيفيت به ويژه در ارزيابي دروني، به گونه اي كه منجر به بهبود آن شـود چيسـت؟ چـه بسـا عـدم تناسـب       

  . و بهبود كيفيت باشد كميتي با كيفيت مورد نظر مانع ارزيابي
در اين پژوهش مفهوم كيفيت و رابطة آن با كميت و همچنين مصداق هاي كيفيت بـا توجـه بـه روش هـا و مراحـل      
ارزشيابي آموزشي به ويژه ارزيابي دروني به روش تحليلي و در موارد ضروري بر اساس شواهد و مثال هايي بررسي مـي  

تـر اهـداف،    ابعاد مفهوم كيفيت و رابطه آن با كميـت، بـراي شـناخت مطلـوب     در اين مقاله كوشش خواهد شد كه. گردد
همچنين به تشريح ماهيت روش هاي كمي و كيفي با توجه بـه خاسـتگاه   . كاركردها، روشها و نتايج ارزيابي روشن گردد

ي كمي و كيفي ها شود و مطابقت ويژگي ارزيابي پرداخته مي/هاي معرفت شناختي و فلسفي آن در روش شناسي پژوهش
از آنجائي كه در اجراي طـرح هـاي ارزيـابي درونـي،     . با كاركردها و اهداف ارزيابي آموزشي مورد بررسي قرار مي گيرد

ها و چگونگي گردآوري آنها نيز با موضوع كميت و كيفيت مواجه هستيم، روشن ساختن ابعاد اين  ازجمله در ماهيت داده
  .ابي، به ويژه ارزيابي دروني نيز در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته استهاي ارزي تمايز و تبعات آن در طرح

  سابقة مفهوم و موضوع كيفيت 
يكي از مقوالت نه گانه عـرَض  ": آمده است "كيف"در مقابل واژه ) 3154، ص 1362معين، (در فرهنگ لغت فارسي 

آن و حامـل آن نباشـد و مقتضـي قسـمت و     و آن هيأتي است كه تصور آن موجب تصور چيزي ديگر در خـارج از ذات  
، "...نسبت هم نباشد و به عبارت ديگر كيف عبارت از عرضي است كه تصور آن متوقف بر تصور غير خودش نباشـد و  

همـان، ص  (كيف بـودن بـه معنـايي كـه ذكـر شـد       -2چگونگي و  -1: نيز دو معنا ارائه شده است  "كيفيت"و در مقابل 
نيز معناي چندي و مقدار، تعداد و اندازه ذكر شـده اسـت و بـه عنـوان      "كميت"و  "كم"واژه همچنين در مقابل ). 3155

  ).3078و  3054همان صص (يكي ديگر از اعراض از آن نام برده شده است
ريشة اين تمـايز را مـي تـوان در مباحـث منطقـي فلسـفه       . معناي اين دو واژه كم يا بيش در مقابل يكديگر قرار دارد 

كميت يا كم به آن چيزي گفته مي شود كه تقسيم پذير به اجزاء موجود در آن است كه هريك بـه تنهـايي   ": تارسطو ياف
كثـرت، بـه   . بدينسان كثرت اگر شمارش پذير باشد كميت است و بزرگي نيز اگـر سـنجيدني باشـد   . بالطبع واحدي است

و بزرگي به چيزي گفته مي شود كه بـه اجـزاء متصـل    چيزي گفته مي شود كه بالقوه به اجزاء نامتصل تقسيم پذير است؛ 
  ). 159ص 1367متافيزيك ارسطو، ترجمة شرف الدين خراساني(".تقسيم پذير باشد

: از نظر ارسطو به طور كلي كيفيت در كنار كميت در جوهر وجود دارد و مي توان آن  را به دو معناي كلي تقسيم كرد
هر گفته مي شود؛ ماننـد انسـان كـه كيفيتـي از جـانور اسـت از آن روي كـه        در يك معني كيفيت به اختالف يا فصل جو

دوپاست؛ يا دايره كه كيفيتي از شكل است، از آن روي كه بي زاويه است؛ معناي ديگر كيفيات انفعـاالت چيزهاينـد و بـا    
يـت انـد، از نظـر    ارسطويي در پيوند است؛ همان طور كه گرما و سـرما، سـفيدي و سـياهي كيف   ) وسيع(حركت به معناي 

  )162و161صص 1367همان، .(ارسطو، فضيلت و رذيلت نيز كيفيت به شمار مي روند



 

) در مقابـل جـوهر  (عرضـي   "كـم ": در توضيح تفاوت كميت و كيفيت مي گويـد ) 139و138صص 1361(خوانساري
 3+2مسـاوي   5توان گفت است كه بالذات قابل تقسيم باشد و قابل مساوات و المساوات باشد، مثل عدد و خط؛ مثال مي 

قابل تقسيم است ممكن است كمي را با كم ديگر سنجيد و نسبت آندو را تعيـين   "كم"چون . است 7نامساوي  5است و 
اجسام به واسطه كمي كه در آنها حال است قابل مساوات و المساوات و قابـل  . كرد؛ مثال خطي سه برابر خط ديگر است

و تفـاوت آن بـا كـم، مـي      "كيف"در توضيح ) 144و143صص 1361همان،.(وي. "هستنداضافه و نقصان و قابل تقسيم 
كيف عرضي است كه بالذات قابل قسمت و قابل مساوات و المساوات نيست و تعقلش هـم منـوط بـه تعقـل امـر      : گويد

اوات  و عـدم  مثال نمي توان گفت غم من مساوي غم توست، زيرا مس. ديگر نيست، مانند سفيدي و سياهي، غم و شادي
همچنـين درسـت   . اين امور، ازجمله غم بر غم قابل انطباق نيسـتند . مساوات در اموري صادق است كه قابل انطباق باشند

نيست كه بگوييم غم من در اين مصيبت سه برابر غم من در مصيبتي ديگر است؛ بلكه بايد گفت مشـابه، اشـد و اضـعف    
  .ت استاست، و تساوي و بيشتر و كمتري خاص كميا

/ در فرهنگنامـه . اين مفهوم را به شيوه ديگري مي توان در توضيح معني واژه هاي انگليسي كميت و كيفيت نيز يافـت 
بـه   quantity، كه معرف معناي كاربردي واژه ها در ميـان مـردم انگليسـي زبـان اسـت، واژة      )1993(دانشنامة آكسفورد 

ي مي شود، معرفي شده است، و گاهي نيز درتقابـل بـا كيفيـت قـرار مـي      معناي آنچه در اشياء موجب قابليت اندازه پذير
گيرد، مثال در اين جمله كه فالن نويسنده به جهت كميت آثارش مشهور است و نه كيفيت آنها؛ يعني، زياد مـي نويسـد و   

دي معنـي شـده   ، داشتن درجاتي از خوبي و ارزشمنqualityدر عين حال، همان جا واژة . لي نوشته هايش خوب نيستند
  .است

مثال رييس يك دانشگاه . تقابل كميت و كيفيت را در گفته ها و جمله هاي سخنگويان به زبان فارسي نيز مي توان ديد
چنـين جملـه اي عـالوه بـر      ".مرحلة توسعة كمي گذشته و به توسعة كيفي خواهيم پرداخت"ممكن است اعالم كند كه 

  .يفيت و نقش كامل كنندة آن استتقابل معنايي بيانگر ارزش و اهميت ك
، ريشه هاي مشتركي داشته باشـد، ايـن   qualityدر فلسفه ذهن اصطالحي به كار مي رود كه به نظر مي رسد با واژة 

: چنـين معنـي شـده اسـت     1، كواليـا )762ص  2001(در فرهنگنامة فلسـفي كيمبـريج  . خوانده مي شود qualiaاصطالح 

است كه معين مي كند كه  3و حاالت ادراكي 2اي ذهني، به طور خاص از احساس حسيويژگيهايي از حاالت يا رخداده"

و مشخصـه هـاي    4)پديـداري (گاهي ويژگي هاي نمودي"در ادامه توضيح داده شده است كه  ".داشتن آنها مانند چيست

   ".با همان معني به كار مي روند 5كيفي

                                                 
1 -Qualia 

2 -Sensation 

3 -Perceptual states 

4 -Phenomenal properties 

5 -Qualitative features 



 

؛ و احساسي كه فرد هنگـام درد  ... ديدن، شنيدن، بوييدن واين اصطالح به معناي چگونگي احساسي است كه فرد در 
از آن برخوردار است؛ به عبارت ديگر، كواليا ويژگي ها و كيفيت هايي  1كشيدن، و به طور كلي هنگام داشتن حالت ذهني

). 514ص1996بـالك، (تجربي از تاثرات حسي، احساسات، ادراكات اند و از نظر برخي شامل افكار و اميال هم مي شوند 
نـام بـرده     2مساله دشوار درباره كواليا نحوه ارتباط آن با جهان فيزيكي است و گاهي از اين مساله به عنوان شكاف تبييني

مي شود؛ اين اصطالح مبتني بر اين انديشه است كه ما هيچ چيزي درباره مغز نمي دانيم كه توضيحي در ايـن بـاره باشـد    
  )514ص 1996همان،.(استكه چرا كواليا حامل چنين احساسي 

فرد كور رنگي را تصور كنيد كه هيچ ): 1996، 3به نقل ازگاتن پلن(تمثيل زير در توضيح مفهوم كواليا مفيد خواهد بود
رنگي را تشخيص نمي دهد، گويي فيلم سياه و سفيدي را تماشا مي كند؛ اما او ناتواني خود را نمي پذيرد و كوشش مـي  

ايـن فـرد بـا اسـتفاده از ابزارهـا و      . ري به درك بنيادهاي فيزيكي و روانشناختي رنگ نائل شودكند از طرق ابزارهاي ديگ
اما نكته اي در اين تشخيص رنـگ ناتمـام   . تشخيص طول موج نورها اين توانايي را مي يابد كه رنگ هاي اشياء را بگويد
كنيد كه پس از يك عمل جراحي او قـدرت  است؛ چه چيزي باعث مي شود كه ما همچنان او را كور رنگ بناميم؟ تصور 

آبي است، اما در اين حالـت  ) صاف(تشخيص رنگ ها را به صورت طبيعي باز يابد؛ او پيش از اين مي دانست كه آسمان 
او مي گويد كه من مي دانستم كه آسمان آبي اسـت  . و پس از جراحي با ديدن آسمان به ادراك خاصي دست پيدا مي كند

آنچه از اين توضيح مي توان نتيجـه گرفـت غيرقابـل تعريـف بـودن و كميـت ناپـذيري        .كه آبي اين استاما نمي دانستم 
  .كوالياست
به نظر مي رسد در زندگي، در محيط هاي آموزشي، در كالس درس و هرجايي كـه در آن يـادگيري عميـق رخ مـي      

سمان به ويژه با انـدازه هـا و مقـدار غيـر قابـل      دهد، مي توان ويژگي هايي را يافت كه داراي كوالياست و مشابه با آبي آ
... اوركا"لحظة كشف ارشميدس و فرياد . مثل لحظة فهميدن يا كشف مطلبي توسط دانش آموز يا دانشجو. توصيف است

به نظـر  . ي او، سپس برهنه از درون آب بيرون جهيدن بدون توجه به وضعيتش مثال مشهور چنين شرايطي است"...اوركا
  .اين كيفيت ها را حتي به صورت كالمي به دشواري مي توان توصيف نمود مي رسد كه

  مفهوم كيفيت در متون ارزيابي
كيفيت در متون ارزيابي نيز به عنوان امري ذهني متنوع و متغير معرفي شده است؛ در اين متون در تعاريف مختلـف از  

نـك بازرگـان   (بـه ذهـن افـراد اسـت    ) يـك پديـده  (كيفيت اشتراكي وجود دارد و آن متغيـر بـودن  و وابسـتگي كيفيـت     
. با مطالعة تعاريف زير از كيفيت، ذهني بودن يا توافقي بودن معناي كيفيت را مي توان استنباط نمـود ). 61-58صص1387

كيفيت داشتن چيزي به معناي مناسب بـودن آن بـراي اسـتفاده اسـت و مصـرف      ) 162ص 1374(از نظر كافمن و هرمن 
در اين تعريف بر درك مصرف كننده از مناسب بـودن عنصـر   . ب بودن آن را تشخيص دهد يا تعيين نمايدكننده بايد مناس

                                                 
1 - Mental state 

2 -Explanatory gap 

3 -Guttenplan, Samuel 



 

مورد نظر تاكيد شده است، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه مطابق با اين تعريـف بايـد از طريـق نظرسـنجي و سـنجش      
  .رضايت افراد ذيربط با نظام آموزشي به مناسب بودن آن پي برد

مجمـوع ويژگـي   "يف سازمان جهاني استاندارد كه بر نظر مصرف كننده نيز تاكيد دارد، كيفيت عبارت است از در تعر
ها و خصوصيات يك فراورده يا خدمت كه نمايانگر توانايي آن در برآوردن خواسته هـاي بيـان شـده و يـا اشـاره شـده       

يك فراورده يا خدمت اشاره شده است، بـه نظـر    ؛ در اين تعريف نيز اگرچه به ويژگي هاي)57ص 1380بازرگان(".باشد
براي تعيـين كيفيـت آموزشـي    . مي رسد خواسته هاي افراد براي تعيين كيفيت و مطلوبيت فراورده يا خدمت اهميت دارد

  . مطابق با اين تعريف نيز بايد از نظرات افراد ذيربط با نظام آموزشي آگاه شد
ــه وضــعيت   در تعريــف يونســكو، كيفيــت در آمــوزش عــالي   ــادي ب ــزان زي ــه مي مفهــومي چندبعــدي اســت كــه ب

به ). 58ص 1380بازرگان(نظام دانشگاهي، ماموريت يا شرايط و استانداردهاي رشته دانشگاهي بستگي دارد)زمينه(محيطي
ايـن الزامـات در   . عبارت ديگر، وضعيت محيطي نظام دانشگاهي و الزامات آن تعيين كنندة كيفيت نظام دانشـگاهي اسـت  

اسـتانداردهاي  : ، دو دسـته انـد  )58ص 1380بازرگـان ( 1ريف شبكه بين المللي نهادهاي تعيين كيفيت در آموزش عـالي تع
در اين تعريف كيفيت نظام آموزشي به ميـزان مطابقـت   . ازقبل تعيين شده يا رسالت ها، هدف ها و به طور كلي انتظارات

بنـا بـر ايـن    . ت ها، هدف ها و به طور كلي انتظارات خواهد بـود وضع موجود با استانداردهاي از قبل تعيين شده يا رسال
تعريف براي تعيين كيفيت بايد ابتدا انتظارات و در نهايت استانداردها تعيين شوند؛ پس از آن بـا بررسـي ميـزان مطابقـت     

  . شرايط موجود با انتظارات و استانداردها مي توان از كيفيت نظام آموزشي آگاه شد
عاريف مي توان با اطمينان پذيرفت كه كيفيت امري ذهني و وابسته به نظرات اسـت؛ و بـراي ارزيـابي    بر اساس اين ت

آگاه شد، پس از آن مي توان از طريـق  ) با نظام آموزشي(در مرحلة نخست بايد از انتظارات افراد ذيربط ) آموزش(كيفيت 
. پرداخـت ) نظـام آموزشـي  (ده است، به ارزيابي كيفيت اندازه گيري كميت هايي كه در انتظارات نمايندة كيفيت دانسته ش

با سنجش نظرات افراد ذيربط، مي توان مستقيما به ارزيـابي كيفيـت   ) 1374كافمن و هرمن (البته بر اساس برخي تعاريف 
ي در اين حالت هرچه جزئي تر از اين نظرات آگاه شويم، بهتر مي توانيم با جبـران كاسـتي هـا   . پرداخت) نظام آموزشي(

آنها، به بهبود كيفيت بپردازيم؛ اگرچه بايد به ياد داشته باشيم كه از نگاهي گشتالتي نمي توان با تركيب جزئيـات مطلـوب   
  . داراي كيفيت دست يافت) آموزشي(و داراي كيفيت الزاما به مجموعه اي

كاربرد اين اصـطالح در جملـه    مي توان با تأسي به فيلسوفان تحليل زبان، به بررسي "كيفيت"براي درك بهتر معناي 
با مطالعة جمله هـاي مـورد اسـتفاده در متـون مربـوط بـه       . هاي كاربران زبان فارسي در متون تخصصي ارزيابي پرداخت

  : ارزيابي كيفيت آموزشي با جمله هاي بيشماري مواجه مي شويم كه در آنها اصطالح كيفيت به كار رفته است
در سـطح ملـي و بـين المللـي      كيفيـت وني در نظام آموزش عالي و در بهبود مستمر آثار مثبت اجراي ارزيابي در" -1

  ".آشكار شده است
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يـادگيري يكـي از   -در آموزش، پژوهش و عرضة خدمات تخصصي، كيفيـت تـدريس   كيفيتدر راستاي تضمين " -2
  .دغدغه هاي اصلي دانشگاه تهران است

مهـر  ( ".درس و يا در پايان دورة آموزشي ارزيابي مي كنند تدريس مدرسان را طي كالس كيفيتدانشجويان نيز " -3
  ) 1386عليزاده 
توانايي پيگيري جنبه هـاي منحصـر فـرد     كيفيتبه اين نتيجه رسيده است كه الگوي اروپايي تعالي ) 2005(تمپل" -4

  )1386همان (".آموزش عالي را ندارد
ت دانشگاه ها و مراكـز آمـوزش عـالي نسـبت بـه ايجـاد       فعاليت هاي دانشگاهي الزم اس كيفيتدر فرايند بهبود " -5

  )بيانية سومين همايش ارزيابي دروني كيفيت در نظام دانشگاهي( ".اقدام كنند كيفيتساختار مناسب براي ارزيابي 
واژة مطلوبيت را قرار دهيم معناي جملـه هـا    "كيفيت"با نگاهي به جمله هاي فوق، به نظر مي رسد چنانچه به جاي 

البته گـاهي ممكـن اسـت تغييراتـي جزئـي، مـثال       . (ي نمي كند، بلكه وضوح بيشتري در معناي آن به وجود مي آيدتغيير
بنابراين مي توان نتيجه گرفت اگرچه معناي لغوي كيفيت، چنـان  .) افزودن يا كاستن حرف اضافه يا حرف ربط الزم باشد

ت تنها چگونگي نيست، بلكه چگونگي نظـام آموزشـي، در   كه اشاره شد، چگونگي است، در متون ارزيابي آموزشي، كيفي
به عبارت ديگر، چگونگي در تركيـب بـا نظـر افـراد     . معناي ميزان مطلوبيت آن نظام آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد

و خواهد بود كه ذهنـي   مطلوبيتبنابراين معادل مناسب آن . مطرح است و نه به جهت ويژگي هاي خود پديده به تنهايي
آمـوزش،   "ارزيابي كيفيت"بنابراين مي توان گفت كه معناي كيفيت در . توافقي بودن چگونگي پديده را نيز در خود دارد

  .نظام آموزشي افزايش مطلوبيت نظام آموزشي است "بهبود كيفيت"ارزيابي ميزان مطلوبيت آن، و منظور از 
  رويكرد كمي و اندازه گيري در ارزيابي كيفيت

سنجش كميت بخش مهمي از تـاريخ ارزشـيابي را تشـكيل داده    . ري مفهومي است كه با كميت سروكار دارداندازه گي
در بيان تاريخچه و پشـتوانه ايـدئولوژيك    .است و چه بسا در دوره هايي تنها رويكرد مورد توجه در ارزشيابي بوده است

ق دانـش تجربـي در حـوزه علـوم اجتمـاعي در دوره      ان ريشه هاي آنرا در تالش هاي اوليه براي خلـ تواندازه گيري، مي 
روح و ريشه تالش هاي گاليله، نيوتن و كنت در اين آرمان بود كه نه تنها مي توان بـا تحقيـق و    .جستجو كردروشنگري 

قاعده و نظم آن را شناخت بلكه در تور نظريه هـا نيـز مـي تـوان آنـرا قـرار داد تـا         استفاده از روش هاي علمي جهان و
نخست اينكه طبيعت داراي  :ها بر چند باور استوار بودند اين آرمان .دانش مناسب تري براي انسان حاصل شود خت وشنا

ايمان به اينكه روش هاي منطقـي بـا پشـتوانه علمـي مـي       ،دوم. نظم است و الگويي دارد و اين الگو قابل شناسايي است
تئوريك درباره اين قواعد را انسان مي توانـد بسـازد و درسـتي يـا     سوم اينكه انديشه هاي . تواند اين قواعد را كشف كند
رياضيات ترازي است كه مـي تـوان بـا آن     ؛كميت استو چهارم، قدر و ارزش كمي گرايي . نادرستي آن را مشخص كند

  )196ص1994آيزنر . (ذهنيت ها را به عينت تبديل نمود و نظريه پردازي شخصي را به كناري نهاد
كـارايي و اثـر بخشـي از طريـق      موجـب شـد تـا   مديريت علمي در تعليم و تربيت  نيان گذارب "ك تيلورفردري" تاثير

. جسـتجو شـود   كرد دانش آموزان و توصيه هايي براي اثر بخش تر بودن فعاليت هاي معلمانلسنجش و اندازه گيري عم



 

-71-68-11-10صـص 1994آيزنر (زه گيريمديريت مبتني بر اندا :رويكرد تازه در مديريت بوداين ساعت زمانگير نماد 
و مـدارس   بـارة آن زمان دردر فرهنگ واژگان مورد استفاده زبان و  جمله هاي زير نمايانگر. )1962كاالهان به نقل از111

كه البته امروزه نيز گاهي در جامعـة مـا كـم يـا بـيش دانسـته و        گوياي نقطه نظرات آن دوران استآموزش و پرورش و 
كودكان مواد خامي هستند كه بايد پردازش و سپس "، "مشتري محصوالت مدرسه" :استفاده قرار مي گيرندنادانسته مورد 

در ) 108-125صـص 1994(آيزنر. و نظاير آن "مصرف كنندة محصوالت مدرسه جامعه است"، "مورد مصرف قرار بگيرند
كيفيت وجود نداشت امـا روح مشـابهي   تضمين  اگرچه همچون امروز مفاهيمي چون كنترل كيفيت ومي گويد  اين زمينه

  .در كار و فعاليت بود در آن روزها
بتدريج با آگاهي از اينكه برنامه نيز محتاج ارزشيابي است، مفاهيم يا اصطالحات ارزشيابي تكويني در مقابل ارزشيابي 

جنـبش اصـالح برنامـه    سـپس  ) 1380و بازرگـان   1976 به نقل از اسـكريون   1994آيزنر (تراكمي يا نهايي وضع گرديد 
گيري آموزشي در همة حوزه هاي برنامه درسي گرديـد و عـالوه    اندازه ترشدن و گسترش ارزشيابي و درسي موجب غني

توجه به پژوهش هاي كيفي و تفسيري از جملـه قـوم    1960از اواخر دهه . بر آن حوزه عمل تربيتي مورد توجه واقع شد
هاي پيشـرفت   آزمون اما مجددا توجه به نظارت معطوف گرديد و ،گسترش يافتها و مدارس در آمريكا  نگاري در كالس

  .مفهوم گسترده ارزشيابي كه حاصل جنبش اصطالحات برنامه درسي بود ادامه نيافت و تحصيلي ابزار اين نظارت شدند
ين و قـديمي تـرين   شـايد آشـناتر  . كيفيتها است شناساييبه نظر مي رسد اندازه گيري و پيداكردن كميت ها به منظور 

تواند گذر عمـر   تعيين زمان باشد كه به كمك آن انسان ميپذير كردن مربوط به  كميتموارد اندازه گيري و كوشش براي 
تنهـا مـي تـوانيم     ؛انـدازه گرفـت   سـال كيفيت زندگي و عمر را امروزه نيز نمي توان با سـاعت و  . خويش را اندازه بگيرد

همچنان كه نمي توانيم كيفيت لحظات انتظـار را بـا كيفيـت     ،از گذشته شمارش كنيمگذشت لحظات آنرا قدري جزئي تر 
اگر چه اندازه گيري سطح عمر امكان پذير است امـا عمـق آن هنـوز دور از دسـترس انـدازه       .لحظات شادي مقايسه كنيم

  . گيري ساعتهاست 
اما بايد پرسيد چرا ابزار مناسب را كميـت  . كوشش براي دستيابي به ابزارهاي دقيق تر، بتدريج ثمر بخش تر شده است

تاكيد بر كيفيت بـه معنـي منـع    . شايد پاسخ اين پرسش در تعريفي از عينيت و عينيت گرايي نهفته باشد. سنج ها مي دانيم
ه هاي كمي نيست اما  اين مفروض بايد رد شود كه عينيت تنها مي تواند از خـالل روش هـاي كمـي بدسـت     كاربرد روي

  )1381آيزنر. (آيد
 مثـال  بـه عنـوان  . را مي توان با ذكر مثال هاي مختلفي از زندگي واقعي توضـيح داد  ناتواني ما در اندازه گيري كيفيت

روال معمـول   دريافـت مـي كننـد،   در پايان مدتي معلوم مثال يك ماه حقوقي  و يك سازمان كار مي كنندكه در  يكارمندان
چنانچه ساعات كار آنان از حـد   اعات مشخصي در اداره حقوق دريافت مي كنند، ودر قبال گذراندن س افراداين است كه 

زيرا افراد حضور خود را با كارت زدن و ثبت ساعات ورود و خـروج   ؛تعيين شده كمتر باشد، به سادگي معلوم مي گردد
و ثمره فعاليت هـاي كارمنـدان   كار  ةاگر كمي دقت كنيم مي بينيم كه وضعيت فوق امكان ارزيابي از نحو. معلوم كرده اند

اگر كارمندي بيشترين توانمندي را در كار به خرج دهد و ديگري ثمـره كـاري چنـداني    . را به هيچ روي آشكار نمي كند



 

نداشته باشد و تنها به ظاهر فعاليتي را نشان دهد، هيچ تمايزي ميان آن دو در ميزان حقـوق دريـافتي نخواهـد بـود؛ زيـرا      
 ،انگيزتر اين كه حتي اگر رييس اداره اي بخواهد براساس كيفيت كار عمل نمايـد  اسف .عيين كننده استساعات كار آنان ت

اين مثـال  . خود او نيز در نهايت در دام ثبت ساعات ورود و خروج كارمند و مقايسه ساعات آنان خواهد افتاد تواند و نمي
ي معلمي كه در مدرسه اي تدريس مي كند بر اساس معيارهايي ها را مي توان در حوزة آموزش نيز دنبال كرد؛ مثال دريافت

مدارك تحصيلي، دليلي ديگر بر نـاتواني مـا   . نظير مدرك تحصيلي و سابقة كار او تعيين مي شود و نه كيفيت تدريس وي
مـدرك  يكي از معيارهاي مقايسه كارمندان همان اداره و برتـري حقـوق يكـي بـر ديگـري،      . هاست گيري كيفيت در اندازه

اگرچه در صورتي كه مرجع صادر كنندة مدرك تحصيلي مبنـاي ارزشـگذاري باشـد، ارزيـابي كيفيـت      . تحصيلي آنهاست
مدرك تحصيلي را مي توان تا اندازه اي دقيق تر دانست اما در صورتي كه تنها نوع مدرك اهميـت داشـته باشـد و مراكـز     

هـاي   دانـش و توانـايي   ،مهارت ها كيفيتن از طريق مدرك تحصيلي توا چگونه ميمتعددي به ارائة مدرك بپردازند، آنگاه 
و  ؛پايـاني در هـر پايـه آمـوزش اسـت     ) معموال(آنچه در نظام آموزشي معيار است ارزشيابي هاي . يك فرد را معين نمود

  .مشروط و وابسته به كيفيت آزمون هاي پيشرفت تحصيلي مي شودارزشيابي  كيفيت بدين صورت
"ديدة آگاه"آيزنر در كتاب

توان همه چيز را اندازه گرفت؟ ابتـدا بايـد    آيا مي": گويد گيري مي در مورد اندازه) 1991( 1
كند؟ و در توصيف خود چـه   گيري چه چيزي را توصيف مي گيري را دانست و همچنين بايد دانست كه اندازه معني اندازه
ميـزان دقـت بـه    . هاسـت  اي عينـي از ويژگـي   مجموعـه گيري تأمين دقت و از نظر روش  جويد؟ هدف اندازه چيزي را مي

را به معني درنظـر گـرفتن جـزء بـه      2كه سوگيري گاهي ابزارها دقيق و گاهي نادقيقند و هنگامي. گيري وابسته است اندازه

و   3دليـل حـذف   سـوگيري بـه  . گيري همواره داراي سـوگيري اسـت، زيـرا هميشـه جزيـي اسـت       جاي كل بدانيم، اندازه

شود و به اين معني خـاص   نمي و اوليه لياز آنجايي كه هيچ شكلي از بازنمايي شامل همه چيز اص. دهد رخ مي 4آميختگي
  ".هاي بازنمايي دچار سوگيري هستند همة گونه

  و ارزيابي كيفيت رويكرد كيفي
جنبشـي  گلسـتان،  به تدريج در سال هاي دهة هفتاد براي مقابله با كاستي هاي موجود در تعليم و تربيـت آمريكـا و ان  

شناختي مخالف امـري اسـت كـه در مـدارس تبليـغ       شناسي و روش از لحاظ معرفتشكل مي گيرد كه جديد در دانشگاه 
هـاي كيفـي تحقيـق در تعلـيم و تربيـت اسـت        رشـد نسـبت بـه كـاوش گونـه      اين نهضت جديد، عالقـه روبـه  . شود مي
كـه از بيـان و ابـراز     نـد به دنبال خلق كيفيتهـايي ا  و تربيت در تعليم ارزيابي/ هاي كيفي تحقيق گونه). 1381مهرمحمدي(

در ايـن  . هـاي مجـزا تأكيـد دارد    ها بيش از بررسي مقولـه  ها و كل تصويري و احساسي برخوردار است و بر مطالعة هيأت
ـ   . تـوان فهميـد   شود كه جزئيات را بدون فهم ارتباط آنها با كل نمي ديدگاه چنين استدالل مي ك واقعـه  بـه منظـور درك ي

                                                 
1 - The enlightened eye 

2 -bias 

3 -omission 

4 -commission 



 

را بـه كميـات تقليـل     تـوان آن  هاي آن قابل تجزيه بوده و مي كه ويژگيتي فرض كنيم عنوان موجودي را به ن جاي آنكه آ به
كند و نـه   روش را مشخص مي ،در اين رويكرد پژوهشي مسأله. بايد آنرا به مثابه وجهي از طرحي بزرگتر تلقي نمود ،داد

عنوان زمينه و كـل تأكيـد    تر به مورد بررسي در تركيبي پيچيده ةبر ادراك پديد يابيو ارز هاي كيفي پژوهش گونه .برعكس
معنا در موقعيت  ،جاي آنكه رفتار قابل مشاهدة آشكار مورد توجه باشد به. علّيبر جداسازي تجربي متغيرها ي  و نهدارند 

ـ  و رفتار بدون زمينه معني ندارد. شود جستجو مي د تـا معنـاي عمـل، حركتهـا و رفتارهـا را      پژوهشگر كيفي بايد سعي كن
محـيط  با دقت و عطف توجه به معنا بيش از رفتار و با ربط دادن رفتار به فرهنگ و توجه به فرايندي كـه در  . كشف كند
جـاي تقليـل ذهـن انسـاني بـه       به. بسيار كاملتر از پيش خواهد بود ،پژوهش نتايجگيرد  كالس درس شكل ميآموزشي و 

اطـالع   يا پديـدة آموزشـي  فرد  كند تا از پيچيدگيها، استعداد و خصايص  كيفي سعي مي ارزياب/ ، پژوهشگراي منفرد نمره
  )1381آيزنر.(حاصل كند

در رويكرد كمـي  . رويكرد كيفي در تقابل با رويكرد كمي و به منظور برطرف كردن كاستي هاي آن شكل گرفته است
در رويكرد كمي انسـان پژوهشـگر مـي توانـد و موظـف      . قابل شناختن باشندپديده ها را بايد به اجزاء آن تقسيم كرد تا 

و مطلوب آن است كـه پديـده هـا    . است تا انديشه ها و نظرات خود را به كناري نهد، سپس به بررسي و پژوهش بپردازد
كـرد كيفـي،   در روي. در خارج از محيط طبيعي خود و در محيطي عاري از متغيرهاي مزاحم و مداخله گر بررسـي شـوند  

شناخت از موقعيتي خاص به دسـت مـي آيـد و ارزش    . پديده هاي انساني را نمي توان در محيط غير طبيعي آن شناخت
  .يافته هاي كيفي عمق آنهاست

هستي شناسي رويكرد كيفي بر اين امر تاكيد مي كند كه واقعيت امري است كه در تعامل انسان با محيط او شكل مـي  
ن انسان نيست؛ در حالي كه در رويكرد كمي واقعيتي عيني در جهان خارج مستقل از انسـان وجـود   گيرد و مستقل از ذه

بر اساس معرفت شناسي رويكرد كيفي، واقعيت را انسان از طريق تعامل با جهان خارج مي شناسد، و محيط نيز بـر  . دارد
بـر اسـاس روش شناسـي    . آن پديده نمي رسيماو تاثير مي گذارد؛ واقعيت كلي است و با شناخت جزئيات ما به شناخت 

رويكرد كيفي، شناخت، از طريق حضور در محيط طبيعي به دست مي آيد؛ و واقعيت تنها براي پژوهشـگري آشـكار مـي    
در محيط طبيعي، بسياري از واقعيت ها را نمي توان اندازه گيري نمود و تنها با توجه . شود كه بخشي از محيط شده باشد

 .ف دقيق مي توان تا حدودي آن را شناخت و البته شناخت ما محدود به موقعيت استعميق و توصي
، نشـاط  مدرسـان و جويان فرايندهاي عمل تربيتي شامل ويژگي گفتمان، روح حاكم بر تبيين مطالب، روابط ميان دانش

ه بخـش عمـدة توجـه در    چراك. ارزيابي مورد توجه هستند/ پژوهش روش هاي كميندرت در   فكري حاكم بر مباحثه، به
هاي كيفي ارزشيابي به فراينـدهاي آموزشـي توجـه     از آنجايي كه شيوه. هاست نه فرايندها داد ها معطوف به برون هاين روي
طور يكسان كمك خواهد كـرد تـا از    مستعد فراهم كردن روشنگري و بصيرتي هستند كه به مردم عادي و مربيان به ،دارند

  . دهد فهم بهتري بدست آورند رخ مي يمحيط هاي آموزشآنچه در 
نخسـت آنكـه   : تربيت را در ارزيابي آموزشي نيز مورد توجه قرار داد و هاي كيفي پژوهش در تعليم توان تأثير گونه مي

بـا روشـنگري   . تر و كاملتر از عمـل تربيتـي و نتـايج آن اسـت     هاي كيفي نويدبخش دستيابي به تصويري پيچيده جستجو 



 

در محـيط  ارزيابي ديده نمي شود، تلقي كاملتري از زندگي  كميكم و با ترسيم روابطي كه در رويكردهاي دربارة نظم حا
توانـد مبنـاي    اسـت كـه مـي    قابـل اطمينـان  چنـين تصـور عميقـي، موجـب توليـد اطالعـاتي       . آيـد  دست مـي  به آموزشي

هاي دانسـتن   را دارند كه شيوه قابليتاين  وهشپژهاي كيفي  گونه: دوم. بينانة تربيتي گردد سياستگذاريهاي جامعتر و واقع
د كه به قدرت  ابـراز احسـاس   شو از روشهايي در ادراك و روشنگري استفاده مي در اين شيوهاز آنجا كه . را متنوع سازند

آن تواند به افراد كمك كند تا احساسي از واقعيتي كـه در پـي فهـم     مي، از طريق زبان يا زبان توأم با احساس متكي است
ديگر قرار دهـد، امـري اساسـي در فهـم و درك ديگـران      افراد اينكه انسان بتواند خود را در جاي . دست آورند هستند، به
هاي كيفي قادر باشند چنين تصوراتي را خلق كنند امكان مشاركت مخاطبان در موقعيتهايي كـه   به هر ميزان كه گونه. است

به فهم مسـتقيم زنـدگي بيشـتر نزديـك      ،شده حضور در موقعيت توصيف شود در نتيجة احساس حضور ندارند بيشتر مي
هـاي   سـوم در گونـه  . هـاي آموزشـي اهميـت دارد    در گزارش نتايج ارزيابي و توصـيف پديـده  به ويژه اين بعد . شويم مي

محـيط  تربيتي گرايش قاطعي وجود دارد تـا در كوتـاهترين زمـان و بـه شـيوة كمانـدويي وارد        ارزيابي/متعارف پژوهش
كمتر خواهـد   از محيط آموزشيتصوير صحيح دستيابي به احتمال  ؛ بنابراينآوري كنند هايي را جمع شوند و داده آموزشي
درس  هـاي  كالسمحيط آموزشي و به بررسي فرايندهايي گرايش دارند كه در  ارزيابي هاي كيفي از آنجايي كه گونه. بود
هاي تحقيـق   شيوه: چهارم. شود آوري سوابق موفقيتها و شكستها بيشتر مي عاحتمال جم ،دهد صورت پويا و فعال رخ مي به

 .را با زباني كـه در آن مسـلط هسـتند ارزيـابي كنـيم      يادگيرندگاند كه بتوانيم نكن كيفي اين امكان را در ارزيابي فراهم مي
تـوان از زبـان رياضـي، هنـري،      مـي هايي است كه لزوماً نبايـد كالمـي و منطقـي باشـند و      نمادها و نشانه ،منظور از زبان

  . تصويري، موسيقيايي و غيره نام برد
. اي براي حل مسائل تربيتي ندارند مطمئناً هيچ معجزه آموزشي ارزيابي/هاي كيفي پژوهش گونهبايد تاكيد كرد كه البته 
ي يـا تأييـد آنهـا دشـوار و     پـذير  كارگيري آنها ضرورتاً طوالني است و روشـهاي تعمـيم   هاي آنها پرزحمتند، زمان به شيوه

اي ديگـر بـراي ايسـتادن و نگـرش      ساز توجه به قله كنند زمينه اما از آنجايي كه ديدگاه متفاوتي را فراهم مي. پيچيده است
  . )1381آيزنر،(تازه هستند

يي را كـه  ها ها و كيفيت ي بايد ويژگيكم ارزياب/محقق: كيفي و كمي وجود دارد ارزيابي/دو تفاوت عمده ميان تحقيق
ي كه قابليت استفادة آماري داشته باشند انتقال دهد، در اين تبديل، اطالعات تغييـر  صورت اصطالحات كم دريافته است به

 ارزيـابي /در حاليكـه در تحقيـق   ،شـوند  كنند و تفاوت ميان كيفيتها در يك مقياس مشترك و قابل مقايسه بازنمايي مـي  مي
كمـي و كيفـي، گـرايش تحقيقـات     ارزيابي /دومين ويژگي مميز تحقيقات. شوند ئه ميصورت مستقيم ارا كيفي اطالعات به

نشـده و   بينـي  از اين ديدگاه فقدان كنترل كامل و وجود متغيرهـاي پـيش  . كمي براي تجويز روشهاي تحقيق از پيش است
ه نيز آنچه بايد مشاهده در مشاهد. شود شناختي محسوب مي خارج از كنترل در تحقيقات تربيتي از جمله ضعفهاي معرفت

؛ و اين ويژگـي  كيفي مشاهده منعطف و باز است ارزيابي/در حاليكه در تحقيقات. شود از قبل تعيين و تعريف شده است
  .)1994آيزنر، (با پيچيدگي هاي يك محيط آموزشي تناسب دارد



 

بـر مبنـاي  ز تعميم است و تعمـيم  بيني ناشي ا پيش. كند بيني تأكيد مي ي بر سه وجه توصيف، تبيين و پيشپژوهش كم 
همـة  . در پژوهش هاي كيفي چگونه حل مي شود مسالة عينيتپرسش اين است كه . هاي حاصل از نمونه استنباط از داده

دانيم ناشي از محيطي  مي) كنيم فرض مي(بنابراين آنچه را كه ما درست . يابيم ما مفهوم واقعيت را در تعامل با محيط درمي
ايم و اين تعبير و تفسير ناشي و متأثر از تجارب شخصي گذشتة ما، انتظـارات مـا، باورهـاي     و تعبير كرده است كه تفسير

عينيت در اين حالت به معني . كنند كنوني ما و ابزارهاي مفهومي ماست كه موقعيتهاي عيني را براي ما تعيين و تعريف مي
اين فرايند اعتبار ناشي از اجمـاع اسـت كـه    . يز با عقايد ما همراهندآن است كه ما به آنچه باور داريم معتقديم و ديگران ن

عينيت كاركردي از توافق بين اذهاني است در ميان جمعي از افراد بـا عقايـد   . ي نيز مورد استفاده استدر رويكردهاي كم
  ثر بودن، تواناتر سـاختن آنچه در اين شرايط مطرح است، سودمندي، مناسبتر بودن، مؤ. )1981و ليكاف 1994آيزنر (مشابه

  . تر پديده هاست نه درستي يا نادرستي واقعي آن تر و دقيق تر جزئي ما در درك پيچيده
را  2و كفايـت ارجـاعي   1براي دستيابي به اعتبار توافقي در پژوهشهاي كيفي تربيتي دو فرايند مهـم تقويـت سـاختاري   

اعتبـار بخشـد،    تقويت كند و هر جزء از اطالعات، جزء ديگر را دهد كه اولي زماني رخ مي؛ )1994آيزنر(كرده اندمعرفي 
دار و وقـايع نيـز داراي    معنـي  ،و بخشهاي مختلف بـا يكـديگر تناسـب داشـته    ) متوقف شود(داستان به پايان خود برسد 

وري ضـر نيـز  و از آنجايي كه نتايج حاصل از تقويت ساختاري ممكن است نادرست باشد كفايت ارجاعي  .دنانسجام باش
بايد انجام دهد و بگويد و موضـوع نقـد او   ) محقق(وسيلة كنترل ارتباط ميان آنچه منتقد  در كفايت ارجاعي، نقد به. است

بتواننـد   كفايتاگر منتقد در حدي به موضوع پرداخته باشد كه ديگران موقعيت را به وجهي تازه و به قدر . گيرد انجام مي
البتـه در ايـن زمينـه    ) 237-242صص  1994نك به آيزنر (. د و اثر مفيد بوده استتجربه كنند، كفايت ارجاعي وجود دار

 3مفاهيم و روش هاي ديگري نيز مطرح و پيشنهاد شده است؛ ازجمله اجماع سه سويه يـا مقايسـة هـم گـوني يافتـه هـا      
  ).57-63صص1385هومن،(، و اعتمادپذيري و تاييد پذيري)1997دنزين (

  كاركردهاي ارزيابي آموزشي رسي رويكرد كمي و كيفي در بر
دهـه هـاي پـيش از    ): 1380بازرگـان  (چهار دوره را تفكيك كرده انـد   آموزشي به طور كلي در تحول مفهوم ارزيابي

در اين دوره برخي از كشورهاي پيشرفته نظيـر فرانسـه   . عنوان دوره آغازين ارزشيابي آموزشي منظور شده است به 1950
آزمون هاي مورد نياز ارتـش بـراي   و  آزمون هوش. آموزشي پرداختند -تفاده از آزمونهاي روانيو آمريكا به ساختن و اس

دوره دوم ارزيـابي  . )1994آيزنـر،  (اسـت بـوده   كـاربرد نـوع  ايـن   موارداز  1929 تعيين سطح سواد متقاضيان كار در سال
هاي آموزشي كشـورهاي صـنعتي و شـوك    در اين دوره با توجه به تحوالت در نظام . ميالدي است 1960مربوط به دهه 

 و كارهايي كه فعاليت ها و برنامـه هـاي آموزشـي را بـه     ، ضرورت استفاده از سازدر شوروي حاصل از برنامه اسپوتنيك
بر اين اساس توصيف فعاليت ها و برنامه هاي آموزشي و مقايسه . احساس گرديد ،توان مورد ارزيابي قرار دادبكمك آنها 

                                                 
1 - Structural Corroboration 

2 -Referential Adequacy 

3 -Triangulation 



 

بـوال  به نقل از  1380بازرگان،(اي مورد نظر از جمله ويژگي هاي دوره دوم تحول ارزيابي منظور مي شود آنها با هدف ه
ميالدي را مي توان دوره سوم تحول ارزيابي و مفهوم آن دانسـت كـه هـدف آن قضـاوت      1980و 1970دهه هاي). 1362

را مي توان دوره  1990 و 1980دهه هاي آخر درباره ارزش يا اهميت پديده هاي آموزشي بوده است و باالخره سال هاي
ارزيـابي را   ،در اين دوره براساس ديدگاه هاي كيفـي و انسـان گرايانـه، برخـي از صـاحبنظران     . چهارم اين تحول دانست

  )1380بازرگان (. ف با توافق درباره ارزش يا اهميت پديده هاي آموزشي دانسته اندادمتر
و مـي تـوان    اسـت ميزان موفقيت يادگيرنده اندازه گيري زشيابي پيشرفت تحصيلي و ار پرسابقه ترين كاركرد ارزيابي،

اين همراهي به شكل هاي مختلفي تداوم يافته اسـت،  . )1997تايلر (همواره با آموزش همراه بوده استاين كاركرد گفت 
ت اما در حال حاضر اين مفهوم تا نزديك به چهاردهه قبل اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي مترادف بوده اسبه طوري كه 

، 1997تـانس،   بـه نقـل از   1380بازرگـان  (.به معني قضاوت كردن درباره ارزش و شايستگي پديده هاي آموزشـي اسـت  
اگرچه در اين سير تـاريخي، در دوره هـايي كـاركرد     ).1995و هارلند  1990منپچ ، ويندهام و1989 استافل بيم و وبستر

و ارزيابي آموزشي، امروزه مجموعه فعاليـت هـاي گسـترده اي را در بـر مـي گيـرد       است،  خاصي بيشتر مورد توجه بوده
عبارتنـد  پـنج مـورد از مهمتـرين كاركردهـاي ارزيـابي      . دنبال مي كنـد  و پرورش مقاصد و اهداف مختلفي را در آموزش

تعيين ميـزان تحقـق   )5و زشي پيش بيني نيازهاي آمو)4، مقايسه)3 ،بازنگري در برنامه هاي درسي)2 ،تشخيص دادن)1:از
  )171-195صص1994 ،آيزنر( .اهداف

پزشـكي، فرمـول    به منظور درمان است، فرم هاي اسـتاندارد، تكنيـك هـاي    و پزشكي دارد ةاصطالح تشخيص، پيشين
از ايـن رو مـي   براي تشخيص هاي پزشكي وجـود دارد،   رسومكاري مي روش ها هاي دارويي مشخص و كنترل شده و

كه هيچيك از اين ويژگي هـا در تعلـيم وتربيـت بـه آن     از آنجا . به صورت كمي و كنترل شده به اجرا درآوردتوان آن را 
بـراي تشـخيص   . روش هاي متفاوتي قابل اجرا خواهد بود ، تشخيص در تعليم و تربيت با نگرش وصورت وجود ندارد

آنچـه  . توانند اين مشكالت را تشـخيص دهنـد  لزوما نيازي به تست و آزمون نيست و معلمان مي  يادگيرندگانمشكالت 
به كارگيري يـك مثـال بـراي توضـيح     . استيادگيرندگان انجام مي دهند حاصل درك آنان از نيازهاي و مدرسان  معلمان
نسـبت بـه   ( و ميزان فهم او از مفـاهيم مقـدماتي   يادگيرنده نيازمند شناخت  ،كه به درستي فهميده نشده است يبهتر مطلب
؛ اين تشخيص از طريق مربي و با گفتگـويي كـه در حـين تـدريس بـا يادگيرنـده       و نحوه يادگيري اوست) ه موضوع تاز

نمونـه كالسـيك چنـين     .اسـت  مربـي انتخاب مثال درست نتيجه ارزشيابي تشخيصـي  . صورت مي گيرد، ممكن مي شود
را  او انتزاعـي اوليـه   توضيحكه  "نگالگو"براي  "سقراط"مثال غار افالطون در كتاب جمهوري است كه ارائة  ،تشخيصي

ي متناسـب بـا   در آنجا همچون يك معلم خوب، سـقراط مثـال  . طرح مي كندم ،منشاء آن نفهميده است در زمينه معرفت و
 در ارزيـابي،  تشـخيص  كاركرد ،)1994(از نظرآيزنر. درس را بفهمد ،كمك كند ويتا به مي زند تا  شاگردشويژگي هاي 
همچنـين روش هـاي    ،كالس درس اجـرا شـود  محيط آموزشي يا قرار است در  ي برنامه اي كه مصوب يعنبرنامه درسي 

بنابراين مي توان گفت در اين كـاركرد، ارزيـابي    .تجارب يادگيري او را شامل مي شود ويژگي هاي يادگيرنده و ،تدريس
و تشـخيص   هاي تدريس شروكيفيت، به معناي تشخيص كيفيت برنامه درسي مصوب، تشخيص ويژگي ها و مطلوبيت 



 

ست و چنان كه گفته شد اندازه گيري روش كـاملي بـراي تشـخيص مـوارد     تجارب يادگيري او ويژگي هاي يادگيرنده و
  .فوق نيست

 بازنگري برنامه هاي درسي تمامي جنبه هاي برنامه درسـي را از جملـه اهـداف،    به منظورارزيابي  كاركرد دوم؛ يعني،
هدف اين نوع ارزشـيابي بهبـود   . نقطه آغاز تا زمان كاربرد در مدرسه را پوشش مي دهد اني ازنظر زم محتوا و همچنين از
مايكـل   ارزيابي تكويني كه توسـط  .اين نوع ارزيابي يكي از محوري ترين كاركردهاي ارزشيابي است. برنامه درسي است

گامي كه عملكرد دانش آمـوزان شـاخص   اگر چه هن. اسكريون معرفي شده است در قالب اين نوع ارزيابي جاي مي گيرد
اثر بخشي برنامه محسوب مي شود، احتمال پيشرفت در برنامه درسي افزايش مي يابد و موجب بهبـود كيفيـت آموزشـي    

برترين ها و جـايزه دادن كـه از مهمتـرين     انتخاببراي  نمرات پيشرفت تحصيليروش هاي كمي و استفاده از  .مي شود
كـال   ،ه است موجب مي شود كه مسئوليت عملكرد به جاي آنكه بر عهده مدرسه و برنامـه باشـد  كاربردهاي ارزشيابي بود

استفاده از روش هاي مصاحبه و مشاهده حضوري طراحان برنامـه  كاربرد روش هاي كيفي و . آموزان منتقل شود به دانش
بازنگري بهتر برنامه  ، صورت نيازر دمدارس و كالس هاي درس امكان ارزيابي دقيق تر و عميق تر و درنتيجه  درسي در
  .را فراهم مي كندو بهبود كيفيت آن درسي 

از . اسـت ادارة محـيط آموزشـي   سومين كاركرد ارزيابي مقايسه است، مقايسه برنامه ها، تدريس و سـاير جنبـه هـاي    
لـف اسـت،   آنجايي كه ارزش ها و باورهاي مختلف سـبب ايجـاد برنامـه هـا، روش هـا و سياسـت هـاي آموزشـي مخت        

البتـه دليلـي    )1994آيزنر، (.رويكردهاي مقايسه اي يا تطبيقي به  ارزيابي به دنبال يافتن درستي يا نادرستي اين باورهاست
در سـاير موقعيـت    ،وجود ندارد برنامه اي كه در يك موقعيت اثر بخش بوده است، همچون روش توليد در يك كارخانـه 

تصـور   .شان و پيامدهاي پيش بيني نشده آنها مقايسه نمودهاي ها را بايد با توجه به هدفبنابراين برنامه . ها نيز مؤثر باشد
كه بيانگر تمايالت كمي و غلبة رويكرد اندازه گيري در عرصة تعليم و تربيـت   صنعتي و خط توليد در آموزش و پرورش

مثال اگر يك شركت توليد المپ . باشد موجب مي شود كه مقايسه هاي نامعقول و مع الفارق رواج داشتهو ارزيابي است، 
در . درصد موارد اين استاندارد وجود خواهد داشـت  90ساعت روشن خواهد بود در 1000اعالم كند كه يك المپ مدت 

ماهيت انساني دارند و به همين دليـل هـيچ تضـميني     ،شكل هاي مختلف فعاليت هاي آموزشي كه مواد آموزشي و حالي
زيـرا   ؛اثـر بخـش باشـد    نيـز  در ساير موقعيت هـا  ،اثر بخش معرفي شده است ،ارزيابي يك كه دروجود ندارد برنامه اي 

. موقعيت جديد مطمئنا با ساير موقعيتهايي كه مواد آموزشي براي نخستين بار در آن به كار رفته است متفاوت خواهد بـود 
) 1994(آيزنـر  .ذابيت ها باشد نه داده هاي سختبنابراين انتخاب و ارزيابي يك برنامه درسي بايد بر اساس كيفيت ها وج

حتي اگر چنين داده هايي قابل دستيابي باشند احتماال ارزيابي مكفي از برنامه هـا در حـدي كـه    عتقد است مدر اين زمينه 
دوره اين داده ها كامال گوياي ابعاد مختلف برنامه باشند، چندين سال طول خواهد كشيد و تا آن زمان برنامـه هـاي تـازه    

بنابراين مي توان نتيجـه  . آنها از بين رفته باشدچه بسا تمايل براي اجراي و  ؛نيازها تغيير يافته اندو خود را گذرانده است 
گرفت كه برنامه ها و نظام هاي آموزشي در چارچوب نيازها، اهداف و انتظارات افراد ذيربط بـا آن قابـل ارزيـابي انـد و     

جه به اشتراكشان در موارد يادشده از يك طرف و از طرف ديگر با ملحوظ داشتن تفـاوت هـاي   مقايسة ميان آنها نيز با تو



 

آنها ممكن مي گردد؛ و اين امر در رويكرد كيفي به پژوهش و ارزيابي مورد توجه قرار دارد و روش هـاي مناسـبي بـراي    
  )1387نك بازرگان،.(آن پيشنهاد شده است

اين مفهوم مستقيما بـا سـنجش نيازهـا مـرتبط     . چهارمين كاركرد ارزيابي است شناسايي و پيش بيني نيازهاي آموزشي
بـه كـار    يك محيط آموزشيطي آن شيوه هاي گوناگون گردآوري داده ها در ميان اعضاي گروه در يك منطقه يا  واست 

؛ بـه  هـا دارنـد  نيازهاي تربيتي محصول قضاوت درباره موضوع هاي تربيتي هسـتند و بسـتگي بـه ارزش    . گرفته مي شود
بسـتگي  و  ماهيت ايـدئولوژيك نيازهـا   با توجه به .است ناشي از ايدئولوژي هاي گوناگون تفاوتنيازهاي معبارت ديگر، 

. نمــي تــوان نيازهــا را بــا اتكــا بــه انــدازه گيــري و آزمــون هــا كشــف كــرد   افــراد،نيازهــاي تربيتــي بــه ارزش هــاي 
همـان  (وي. ار بر برنامه درسي را در شش دسـته معرفـي كـرده اسـت    ، ايدئولوژي هاي تاثير گذ)86-47صص1994(آيزنر
مـي   1كـه در چـارچوب ارزش هـاي خردگرايـي آكادميـك      آنان": دربارة تاثير ايدئولوژي ها بر نيازها مي گويد) 177ص

عي ادعـا مـي   بازسازي گراي اجتما .مي بينند 2گرايان اجتماعي انديشند، نيازهاي تربيتي را به گونه اي متفاوت با بازسازي
آگاه شوند و خردگراي آكادميـك   …و نژاد پرستي و  گرايي كند كه دانش آموزان بايد درباره آلودگي محيط زيست، جزم

عدم آگاهي دانش آموزان نسبت به گذشته و آثار بزرگان آن دوران را سـبب مشـكالت آمـوزش و پـرورش مـي دانـد و       
بنابراين ارزيابي نيازهاي آموزشـي، در واقـع ارزيـابي از رويكردهـا و      ".خالصه اينكه ما چيزي را كه مي جوييم مي يابيم

  .ايدئولوژي ها و به طور كلي زمينه هايي است كه موجب شكل گيري نيازها شده است
بـه  وجود هدف هـاي از پـيش تعيـين شـده، بـه ويـژه        .پنجمين كاركرد ارزيابي است، ميزان تحقق اهدافاز ارزيابي 

مشخصـة ديـدگاه تربيتـي حـامي ايـن       ،از طريق ارزيابي بايد بتوانيم ميزان تحقق آنها را بسنجيم كه 3صورت اهداف عيني
از طريـق  ميزان تحقق آن امكان اندازه گيري كه بيشتر مورد توجه است  از آن جهت  اهداف عيني و رفتاري .كاركرد است
چرخـه اي فـراهم   يكرد كمي بر آن حاكم اسـت،  بر اساس اين ديدگاه كه به طور سنتي رو .دارديادگيرنده وجود عملكرد 

. ، بـه سـطوح بـاالتر بررسـي مـي شـود      همي شود كه با بررسي ميزان تحقق اهداف عيني تعيين شده امكان ورود يادگيرند
موجبات بازنگري در برنامه درسي يا تغيير اهداف عينـي در صـورت عـدم تناسـب آنهـا بـا دانـش        از اين طريق همچنين 

در اين نوع ارزيابي، اهداف عيني معيارهايي هستند كه ميزان اثر بخشي برنامه بـا آن هـا سـنجيده     .دشوي آموزان فراهم م
با اتخاذ رويكرد كيفي در اين كـاركرد  . تحليل آنها مي شود و ارزيابي وسيله اي است براي جمع آوري داده ها و تجزيه و

ي قصد نشده و اهداف غير رفتاري در تعليم و تربيـت گسـترش   مي توان اهداف تربيتي مورد ارزيابي را تا حدود پيامدها
معتقد است اينكه گفته مي شود ارزيابي بدون گزاره هاي مـدون اهـداف صـريح عينـي ممكـن نيسـت       ) 1994(آيزنر. داد

. از اهـداف عينـي باشـد    بايد گسترده تـر  توري كه پهن مي شود مي تواند و": وي در اين زمينه مي گويد. نادرست است
يامدهاي برنامه هاي تربيتي به صورت كامل قابل پيش بيني نيستند بنابراين ارزيابي تنها با توجه به اهداف عينـي موجـب   پ

  ".ناديده گرفتن و ازدست رفتن پيامدهاي قصد نشده اي با همان ميزان اهميت و چه بسا مهم تر گردد
                                                 

1- Academic Rationalism 

2- Social reconstructionist 

3-Objectives 



 

  ارزيابي كيفيت برنامه درسي و تدريس
برنامـه درسـي شـامل برنامـه      .مي تواند درباره برنامه درسي، تدريس و پيامدها اعمال شـود ارزيابي فرايندي است كه 

ارزيـابي برنامـه درسـي    ). 1994آيزنـر،  (اسـت درسي تصويب شده، برنامه درسي اجرا شده و برنامه درسي كسـب شـده   
يـابي و تائيـد قـرار نگرفتـه     زيرا اگر كيفيت برنامه درسي پيش از اجرا مورد ارز ،تصويب شده داراي اهميت خاصي است

برنامـه  " كـه به ايـن مضـمون    وجود داردنقل قولي از افالطون . يادگيري مواد و مطالب درسي بي معني خواهد بود ،باشد
با ارزشيابي از برنامه درسي اجرا شده مي توان كيفيت تـدريس و بـا ارزيـابي     ".درسي امتحان نشده ارزش يادگيري ندارد

ارزيـابي از پيامـدها بـه     .در واقع پيامدهاي برنامه درسي مورد بررسي و قضاوت قرار مـي گيـرد   برنامه درسي كسب شده
و بيـانگر   ، وجه ديگري از نگرش به تعليم و تربيت به عنوان امري انسـاني و داراي ابعـاد پـيش بينـي نشـده     جاي اهداف

پيامـدهاي مربـوط بـه    ) 2 ،ي مطالـب درسـي  پيامدهاي مربوط به يـادگير )1 ةپيامدها به سه دست .ديدگاهي غير كمي است
بـه نقـل از    98و97صـص 1380بازرگـان،  (اسـت  تقسيم شـده  مربي/پيامدهاي مربوط به معلم) 3و ويژگي هاي يادگيرنده 

به نظر مي رسد كه كيفيت در اين سه نوع برنامه ارزيابي مي شود و براي بهبود كيفيت برنامـه نيـز بايـد ايـن سـه      ). آيزنر
نـك بـه   (با استفاده از مفاهيم و اصطالحات عامل، مالك و نشـانگر در ارزيـابي آموزشـي   . توجه قرار دهيم برنامه را مورد

و حجـازي و همكـاران    1386نك بازرگـان و همكـاران  (وچنان كه در ارزيابي دروني مورد استفاده است )  1380بازرگان
از آغـاز تـا زمـان كـاربرد     ... و له اهـداف ،محتـوا   تمامي جنبه هاي برنامه درسي از جم، مي توان گفت با ارزيابي )1387
برنامه درسي تصويب شده، مي پردازيم؛ و با ارزيابي مالك تدريس، ) عامل(به ارزيابي  )به عنوان مالك(محيط آموزشيدر

دهاي پيام ي،مربوط به يادگيري مطالب درس عامل برنامه درسي اجرا شده ارزيابي مي شود؛ و با ارزيابي كيفيت پيامدها ي
مربي به عنوان سه مالك، عامل برنامه درسي مصـوب مـورد   /پيامدهاي مربوط به معلمو  مربوط به ويژگي هاي يادگيرنده

  .ارزيابي قرار مي گيرد و به اين صورت به طور كلي مي توان كيفيت يك نظام آموزشي را ارزيابي نمود
كيفيت تدريس به عنوان يكي ازمحورهاي موضوعي ارزيابي يادگيري محور يك نظام آموزشي است و -فرايند تدريس

از طريق ارزيـابي آن مـي تـوان برنامـه درسـي اجـرا شـده را        ) 1994آيزنر، (و به گفتة برخي از صاحبنظران يابي استزار
پيچيدگي هاي بسياري در اين فرايند وجود دارد كه معموال در انـدازه گيـري هـاي، درك و شـناخته نمـي      . ارزيابي نمود

 .آن اسـت دادن سخن گفتن از ارزيابي كيفيت تدريس آسـانتر از انجـام    )1994آيزنر، (ز اين جهت گفته شده استا. شود
كوشش هاي صورت گرفته براي ارزيابي تدريس كه بيشتر به روش كمي است، موجب ناديـده گـرفتن ابعـاد عميـق تـر      

 1منجر به رويكردي كامال تقليلي يا كاهش گرايانـه تعميم پذيري  ي كردن، تكرارپذيري ونياز به كم .تدريس گرديده است
اما انديشـه هـايي    ،از روش تدريس درخشاني برخوردار باشد و مدرسي ممكن است معلم .در مطالعه تدريس شده است

جنبه هـايي در تـدريس وجـود دارد    . درستي يا دچار پيش داوري باشند دقت و كه عرضه مي دارد فاقد اهميت، ارزش و
برخـي از  . حساس در يك كالس درس مي تواند آنهـا را مـورد ارزيـابي قـرار دهـد      يا دانشجوي دانش آموز كه تنها يك

، در كالس ها برقرار مي كنند، وضوح و صراحت توضـيحات آنهـا   و مدرسان نوع ارتباطي كه معلمانويژگي ها از جمله 

                                                 
1-Reductionistic 



 

ي قابـل انـدازه گيـري    از طريق پژوهش هاي كم، كه نشان مي دهند و انواع پرسش هايي كه ايجاد مي كنندي اشتياقميزان 
  .به شمار مي آيندو مدرسان آموزشي معلمان  كرددرحالي كه مسايل مهمي در ارزيابي عمل ،نيستند

  رويكرد كيفي در ارزيابي دروني
ارزيابي دروني يكي از روش هاي ارزيابي آموزشي است كه  در چهارچوب الگوي ارزيابي اعتبار سنجي در آمـوزش  

برخي صاحبنظران اين الگو را در كنار الگوي خبرگـي، از جملـه الگوهـاي داراي رويكـرد قضـاوتي      . عالي قرار مي گيرد
اگرچه الگوي اعتبار سنجي به دليل بستر تاريخي خود متاثر از رويكرد كمي زمانة خويش بـوده  ).1997اسميت (دانسته اند

به دليل اشتراكات زيادي كه ارزيابي دروني با مباني ارزيابي هاي است، مي توان گفت داراي ماهيت كيفي است؛ همچنين 
موارد زير از جمله ويژگـي هـاي   . كيفي دارد، مي توان آن را داراي جهت گيري كيفي و حتي نوعي ارزيابي كيفي دانست

  .ارزيابي دروني است كه با مباني و ويژگي هاي رويكرد كيفي مشترك است
ارزيابي دروني در نخستين گام گروه و اعضاي آن مي خواهند و انتخاب مـي كننـد كـه    ؛ در فرايندي خود خواسته -1

از ايـن رو  . خواست قلبي و عقلي شرط نخست دستيابي به نتيجة مورد نظر در ارزيابي دروني است. خود را ارزيابي كنند
افراد و اهميت زبان، فهم و نگرش آنان،  مي توان ارزيابي دروني را داراي بنيادهاي فلسفي انسان گرايانه و به دليل جايگاه

  . هم سو با رويكرد كيفي در پژوهش و ارزيابي آموزشي دانست
مشاركت؛ در فرايند ارزيابي دروني مشاركت اعضاي گروه و افراد ذيـربط اهميـت بسـياري دارد و هرچـه ميـزان       -2

اركت به عنوان يكي از بنيادهاي رويكرد كيفي در مش. مشاركت افراد بيشتر باشد نتيجة مطلوبتري را مي توان انتظار داشت
ابعاد پنهان پديده هاي آموزشي با ذهنيت همـة افـراد ذيـربط ازجملـه اعضـاي هيـات       . ارزيابي آموزشي مطرح شده است
بنابراين قضاوت دربارة اين ابعاد بدون مشاركت افراد ياد شـده  ). 22ص1387بازرگان،(علمي، مدير، دانشجو سروكار دارد

البته در صورتي كـه ايـن افـراد بـه صـورت      . ارزيابي دروني امكان مشاركت افراد ذيربط را فراهم مي سازد. ن نيستممك
  .جدي در اين فرايند مشاركت كنند مي توان ارزيابي مناسب از كيفيت نظام آموزشي و بهبود آن را انتظار داشت

يـابي آموزشـي مبتنـي بـر ديـدگاه فلسـفي غيـر        ؛ رويكـرد كيفـي بـه پـژوهش و ارز    وجود زمينة گفتگو و تعامـل  -4
پوزيتويستي، به ويژه تفسيري است، بر اساس اين ديدگاه واقعيت از طريق ارائة تفسيرهاي مختلف و متعدد و ايجاد يـك  

در ارزيابي دروني اين امر مورد توجه و تاكيد است، و در صورتي كـه  ). 2005مرتنز، (الگوي مورد توافق شناخته مي شود
ل با جديت آن را دنبال كنيم، مي توان اميدوار بود كه عالوه بر شناخت عميق تر پديده هاي آموزشـي، كيفيـت در   در عم

  .نظام آموزشي مورد ارزيابي، بهبود مي يابد
در رويكرد كيفي به پژوهش و ارزيابي، فرايند از پايان مهم تر است به بيان ديگر ارزيابي تكـويني   توجه به فرايند؛ -5
ارزيابي دروني نيز يك فرايند كيفي است، كه در آن كيفيت طي كردن راه چـه بسـا   . ا از ارزيابي پاياني مهم تر باشدچه بس

  . مهم تر از نتايج و گزارش ارزيابي است
بـه نقـل از    22ص1387بازرگـان  (انعطاف پـذيري يكـي از ويژگـي هـاي رويكـرد كيفـي اسـت       انعطاف پذيري؛  -6
ارزيابي دروني انعطاف پذيري وجود دارد، از تعيين عوامل، مالك ها، و نشانگرها تا تعيـين   در همة مراحل) 1988برايمن



 

بديهي است كه رعايت انعطاف پـذيري  . و انتخاب هدف ها و معيارهاي قضاوت به وسيلة اعضاي گروه صورت مي گيرد
  .هاي آموزشي خواهد داشت نقش مهمي در نتيجه بخشي ارزيابي دروني در ارزيابي كيفيت و  بهبود آن در نظام

ارزيـابي  / ؛ يكي از ويژگي هاي رويكرد كيفي، ايجاد دگرگوني در پژوهشگر در فرايند پژوهشكسب آگاهي عميق -7
ارزيابي دروني نيز يك فرايند كيفي است، كه در آن ارزيابي كيفيت و مطلوبيت گروه تنها بخشي از هـدف ارزيـابي   . است

روه از وضعيت خود از طريق فعاليت هاي گروهـي ارزيـابي و يـافتن زبـان، انديشـه و      آگاه شدن اعضاي گ. دروني است
حاصـل اصـلي آگـاهي    . معيارها و هدف هاي مشترك در گروه نتيجة مهم تري است كه طي اين فرايند صورت مي پذيرد

ها و قوت ها از نگاه  است؛ آگاهي از داشته ها و كمبودها، مطلوب و نامطلوب ها، هدف ها، برنامه ها، روش ها و ضعف
براي حفـظ  . اين آگاهي است كه موجب بهبود كيفيت افراد، گروه آموزشي و دانشگاه مي شود. خود و نه از زبان ديگران

مطلوب ها و رفع نامطلوب ها و در يك عبارت بهبود كيفيت به عنوان هدف كلي ارزيابي آموزشي طي كردن راه ارزيـابي  
  .جز به شيوة فوق ممكن نيست
  جمع بندي و نتيجه گيري

از آنجا كه هدف، به طور كلي ارزيابي و بهبود كيفيت نظام آموزشي است، مي تـوانيم بـا ايـن دو معيـار، بـه ارزيـابي       
روش ها و عملكرد در ارزيابي آموزشي بپردازيم؛ به عبارت ديگر هر روش يا اقدامي كه منجر بـه ارزيـابي بهتـر كيفيـت     

آموزشي گردد، و همچنين موجب بهبود كيفيت گردد، مطلوب و هـر آنچـه مـانع ارزيـابي و     پديده ها و عناصر يك نظام 
  . بهبود نظام آموزشي گردد، نامطلوب است

بايد اذعان كرد كه دستيابي به كميت ها، واحدها و معيارهاي مناسب براي آگاهي از كيفيت پديده ها و امور انساني از 
مواردي تنها راه ممكن است، آيا مي توان اندازه گيري پديده ها را همـواره قـوت    جمله آموزش، بسيار تعيين كننده و در

محسوب نمود؟ به نظر مي رسد از آن روي كه از طريق اندازه گيري مي توان واقعيات را بـه گونـه اي عمـومي تـر و در     
سـاخت ابزارهـا دخيـل دانسـت،      شرايط مختلف، بر مبنايي واحد شناخت، و با توجه به اينكه اندازه گيري را مي توان در

مطلوب است؛ اما آنجا كه اندازه گيري موجب عدم شناخت يا از دست رفتن امكـان شـناخت بخـش مهمـي از واقعيـت      
براي كاستن از بار ارزشي اين قضاوت، مي توان معياري را براي تعيـين مطلوبيـت انـدازه    . پديده ها مي گردد، مضر است
بـا ايـن معيـار مـي     . معيار شناخت و كمك كردن به شناخت مبتني بر حواس ما از جهان: گيري و كمي سازي تعيين كرد

اندازه گيري، به ميزاني كه به انسان در جهت شناخت مطلوبتر يعنـي دقيـق تـر و    ) ابزار، واحد و روش(توان گفت كه هر 
براي سهولت در تعيين ميـزان  . تكامل تر كمك كند، مطلوب و به ميزاني كه مانعي براي شناخت ايجاد كند، نامطلوب اس

مطلوبيت كاربرد واحدها و ابزارهاي اندازه گيري، مي توان آن را شامل دو دستة متمايزِ امـور مربـوط بـه انسـان و اشـياء      
مي توان پذيرفت كه اندازه گيري اشياء و امور مربوط به اشـياء نسـبت   . دانست و دربارة هر دسته جداگانه تصميم گرفت

احتمـاال  ... ني، به داليل متعدد از جمله كنترل پذيري، ثبات بيشتر و عدم وجود مالحظات اخالقي و انساني و به امور انسا
در مـورد انـدازه گيـري امـور     . به شناخت دقيق تري منجر مي شود، پس مطلوبتر از اندازه گيري امور انساني خواهد بـود 

ياوريم كه اندازه گيري و كمي سازي ممكن اسـت مـانعي بـراي    انساني از جمله آموزش مي توان موارد بسياري را مثال ب



 

مثال مي خواهيم دريابيم كه استخدام اعضاي هيات علمي دانشـگاه در چـه سـني    . شناخت واقعيت اين امور انساني گردد
 50 تـا  30كيفيت بيشتري دارد؛ در معيارهاي قضاوت پيشنهاد شده در ارزيابي دروني دانشگاه تهران، سـن مطلـوب بـين    

؛ اگرچه سن جواني به دليل نشاط و تحـرك بـالقوة بيشـتر ممكـن اسـت      )100ص 1387حجازي و همكاران (سال است 
سـال باشـند، كيفيـت تـدريس      50مطلوب تر باشد، اما مي توان پرسيد كه آيا آن اعضاي هيات علمي كه در سن باالتر از 

قابليت هاي افراد را به دقت تعيين كرد؟ در حالي كـه در   مطلوبتري نخواهند داشت؟ چگونه با معيار سن مي توان كيفيت
  . مورد اشياء مي توان با دقت بيشتري از همين واحد و معيار براي تعيين كيفيت يك دستگاه يا يك ماشين استفاده نمود

تعارض معيارها و نشانگرها موجب از دست رفتن كيفيت مي شـود؛ نمونـه اي از ايـن تعـارض و كميـت هـايي كـه        
جب خنثي شدن يكديگرند، نشانگر شرط سني و نشانگر تجربه است؛ مثال، در ارزيـابي درونـيِ گـروه هـاي دانشـگاه      مو

اعضاي هيات علمي سابقة كار آموزشـي  % 60اگر: تهران نشانگر مربوط به سابقة كار اعضاي هيات علمي كامال كمي است
سال داشته  10عضاي هيات علمي سابقة كار آموزشي باالي ا% 60تا % 40سال داشته باشند، مطلوب است، و اگر 10باالي 

سال داشـته باشـند نـامطلوب     10اعضاي هيات علمي سابقة كار آموزشي باالي % 40باشند، نسبتا مطلوب است، و اگر زير
صرفنظر از اين كه بپرسيم مبناي اين قضاوت چيست و آيا مـي توانـد موجـب    ) 102ص1387حجازي و همكاران،.(است
 10يا حفظ كيفيت شود؟ دست يابي به اين كيفيت مستلزم استخدام اعضاي هيات علمي با سابقة آموزشي بـاالتر از  ايجاد 

اگر در استخدام اعضاي هيات علمي وجود داشته باشد، مانعي براي ايـن  ) جوان بودن(در اين مورد شرط سني. سال است
، تعارض جزء و كل است؛ كيفيت نظام آموزشي را مـي  وجه ديگر اين تعارض. كميت و كيفيت حاصل از آن خواهد بود

آموزشي يعنـي كيفيـت درونـدادها، كيفيـت فراينـد، كيفيـت       ) سيستم(توان بر مبناي يك يا همة عناصر پنجگانة يك نظام 
مساله اين است كه گاهي كيفيت در يكي از عناصر ممكن اسـت  . تعيين كرد. محصول، كيفيت بروندادها و كيفيت پيامدها

. ع كيفيت در ديگري شود؛ و اين مساله تا تقابل در سطوح پايين تر و جزيي تر مثال مالك ها و نشانگرها نيز ادامه داردمان
تعارض ديگر دررابطة كيفيت با كارايي شكل مي گيرد؛ آيا يك دانشگاه بسيار بزرگ با تعداد انـدك دانشـجو كـه كـارايي     

ه كارايي يكي از عوامل كيفيت كلي يك نظام اسـت؛ و اسـتفاده مناسـب و    ندارد، كيفيت مطلوبتري فراهم نمي كند؟ اگرچ
كافي از امكانات و هدر نرفتن يا بال استفاده نماندن امكانات و تجهيزات ضرورت دارد اما ممكن است كـارايي اقتصـادي   

  .با كيفيت آموزشي همخواني نداشته باشند، و چه بسا افزايش يكي موجب افت ديگري گردد
ي در عين حال كه آشكار ساز است پنهان كننده نيز هست؛ مثال كميت نسبت استاد بـه دانشـجو كـه يكـي از     هر كميت

در بخش هيات علمي را تشكيل مـي دهـد   ) در برخي از طرح هاي ارزيابي دروني اجرا شده(نشانگرهاي ارزيابي دروني 
حال كه نشان دهنده توانايي بالقوه يـك   در عين) 22ص 1387و حجازي و همكاران،  65ص 1386بازرگان و همكاران،(

يادگيري است، چيزي درباره كيفيت استادان و دانشجويان نمي گويد و حتي مي توان گفت بـا  -دانشگاه در فرايند تدريس
اگرچـه در ايـن نشـانگر تعـداد اعضـاي      . برجسته شدن اين نشانگر، ممكن است وجوه ديگر پنهان و ناديده گرفته شـوند 

هيأت علمي معرفي نشده است، بـه  "تعداد دانشجويان به تنهايي به عنوان نشانگر مطلوبيت يا كيفيت عامل هيات علمي يا 
نظر مي رسد براي ارزيابي كيفيت به صورت مطلوب در اين موضوع احتياج به نشانگرهاي تركيبي بزرگتري شـامل مـثال   



 

داريـم كـه در   ... سي كه تدريس مي كنند و ميزان تحصيالت، سوابق تدريس، تناسب تخصص اعضاي هيات علمي و درو
 . يادگيري باشد-مي تواند راهنماي ما در ارزيابي كيفيت تدريس) نه به تنهايي(تركيب با نشانگر نسبت استاد به دانشجو و 

در بسياري از موارد نشانگرهاي ارزيابي دروني، نظر سنجي يا ميزان رضايت را مورد توجه قرار داده اند و بـه عبـارت   
ديگر براي سنجش كيفيت بسياري از وجوه نظام آموزشي، در ارزيابي دروني بـه كميـت هـاي مشخصـي نرسـيده انـد و       

مثال براي ارزيابي كيفيت روش تدريس اسـاتيد در كـالس درس ميـزان    . ناگزير قضاوت را به پرسش شوندگان سپرده اند
ه تسلط استاد بر درس، استفاده از منابع جديد، اخالق رضايت البته ممكن است ب. رضايت دانشجو تعيين كننده بوده است

و احترام به دانشجو و مانند آنها تجزيه شده و دانشجو با اعالم نظـر خـود در مقيـاس رتبـه اي كميتـي را بـراي ارزيـابي        
چنان كه مشهور است در مقياس رتبـه اي كميـت هـا از منظـر آمـار و رياضـي از دقـت چنـداني         . مدرس فراهم مي كند

  . خوردار نيستند، مي توان گفت كميت هاي فوق در واقع همان كيفيت هايند كه به صورت عددي معرفي مي شوندبر
اگر متغيرهاي مورد بحث در نشانگرهاي ارزيابي دروني را بر اساس دسته بندي چهارگانه از مقياس هاي اندازه گيري 

ر دهيم، با توجه به پرسش هايي كه در ابزارهاي سـنجش و  مورد بررسي قرا 4و نسبتي 3، فاصله اي2، رتبه اي1يعني اسمي
و حجـازي و   1386بازرگان و همكـاران،  (گردآوري داده در اجراي طرح هاي ارزيابي دروني استفاده يا پيشنهاد شده اند 

گرفته  ، مي توان پذيرفت كه اغلب متغيرها در مقياس اسمي و رتبه اي مورد سنجش و اندازه گيري قرار)1387همكاران، 
به عبارت ديگـر از آنجـايي كـه    . اند و تعداد متغيرهاي اندازه گيري شده بر حسب مقياس فاصله اي و نسبتي زياد نيست

اكثر متغيرها قابليت اندازه گيري در مقياس هاي فاصله اي و نسبتي را ندارند مي توان گفت داراي ماهيت كمـي ضـعيف   
ك طيف كيفي قرار دهيم كه در يك طرف آن داده هاي نسبتي كه داراي ماهيـت  تري اند؛ و در صورتي كه داده ها را در ي

قرار گرفته باشند و در طـرف ديگـر،    -زيرا مي توان همة انواع محاسبات رياضي را بر آنها اعمال نمود -كمي بيشتري اند
كه داده هاي اسـمي و رتبـه   داده هاي كيفي كه از جنس مقوله ها يا به صورت هاي غيرعددي و كالمي اند، مي توان ديد 

با اين توضيح مـي تـوان گفـت كـه بسـياري از متغيرهـاي مربـوط بـه         . اي به ترتيب به داده هاي كيفي نزديك مي شوند
نشانگرهاي ارزيابي دروني قابليت كميت پذيري چنداني نيستند و تنها از طريق سنجش نگرش و نسبت دادن رتبـه هـايي   

چه بسا اختصاص عدد و رتبه به يك ويژگي نه تنها كيفيت آن پديـده را  . دهي مي شوندبه اين نظرات گردآوري و سازمان
  . آشكار نكند بلكه موجب تاديده گرفتن ويژگي هاي آن گردد

مطلوبيت مفهومي ذهني است و تبديل آن به مقادير عيني يا مورد توافق همگان به فرايندهاي عملياتي بسيار پيچيـده و  
هريك از گـروه هـاي آموزشـي بـه عنـوان      . زيابي دروني راهي براي دستيابي به چنين اجماعي استار. طوالني نياز دارد

                                                 
1�Nominal scale 

2�Ordinal scale 

3-Interval scale 

4�Ratio scale 

 



 

كوچكترين واحدهاي دانشگاهي مستقل و داراي حوزه هاي تخصصي مشترك در درون گروه و منفك از ديگر گـروه هـا   
نزديـك بـه يكـديگر و     به دليل وجود رشته هاي تحصيلي مشابه، حضور اعضاي هيات علمي با تخصص هاي همسان و

. گروه هاي دانشجويي مجزا، چهارچوب مناسبي را براي بحث، بررسي و توافق دربارة كيفيت دانشگاهي فراهم مي سـازد 
ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي از آن روي كه يك خود ارزيابي گروهي است كه طي آن اعضاي يك نظام آموزشي به 

  .مي پردازند، مناسب ترين روش براي دستيابي به توافق دربارة كيفيت است بررسي تمامي اجزاء نظام آموزشي خود
  چند پيشنهاد براي بهبود كيفيت ارزيابي آموزشي

با توجه به موضوع مورد بحث در اين مقاله يعني با توجه به مفهوم كيفيت و رابطة آن با كميت و بـا توجـه بـه نقـش     
مطرح مي شود كه به چه طريقي مي توان كيفيت آموزشي و به طور كلـي  رويكرد كيفي در دستيابي به كيفيت اين پرسش 

كيفيت دانشگاه را به صورت مطلوب تر يعني دقيق تر و كامل تر ارزيابي كـرد تـا كيفيـت بهبـود يابـد ؟ در چهـارچوب       
ـ     ه بـار آورد و  ارزيابي دروني، پرسش ما اين خواهد بود كه طرح ارزيابي دروني را چگونه اجرا كنيم تـا نتـايج مطلـوب ب

منجر به ارزيابي كامل تر و دقيق تر كيفيت گروه و همچنين بهبود آن گردد؟ نكـات زيـر را مـي تـوان در پاسـخ بـه ايـن        
  :پرسش و به عنوان پيشنهادهاي اين مقاله براي ارزيابي مطلوبتر و بهبود كيفيت در آموزش عالي محسوب نمود

رزيابي آموزشي، تصريح مباني فلسفي اهداف يـك نظـام آموزشـي و    با توجه به ماهيت ارزش شناختي و فلسفي ا -1
  .قرار دادن مشخصه هاي كيفيت در اين چهارچوب ضروري است

با توجه به ذهني بودن كيفيت، دانستن نظرات همة افراد ذي ربط با نظام آموزشي براي آگاهي از ميـزان مطلوبيـت    -2
عدم رضايت قابـل بيـان اسـت و بيـان مـي      /صورت احساس رضايت در بسياري موارد اين نظرات تنها به. ضروري است

هرچـه ابعـاد مختلـف    . شود؛ بنابراين برعهدة  متخصصان ارزيابي است كه آنها را به زبان تخصصي تبديل و ترجمه كننـد 
يك نظام آموزشي به صورت جزئي تري تجزيه شوند و سنجش نظرات به صورت جزئي تر صورت گيرد، ارزيابي جـامع  

  .از دقت بيشتري برخوردار خواهد بود تر و
اتخاذ رويكرد كيفي در ارزيابي آموزشي به ويژه ارزيابي دروني با توجه به قابليت هاي كيفي نهفته در آن، مناسـب   -3

  .اتخاذ اين رويكرد در تمام مراحل ارزيابي مهم است. ترين شيوه براي ارزيابي و دستيابي به كيفيت است
فيت در بخشي از يك نظام آموزشي يا در سطحي از آن با كاهش كيفيت در بخـش يـا سـطح    ممكن است بهبود كي-4

ديگري همراه شود؛ بنابراين نگاه جامع به كيفيت يك نظام آموزشي و كيفيت كلي آن راهي است كه مي توان بر مبناي آن 
  .به اقدامات مربوط به ارزيابي و بهبود كيفيت دست زد

يش از هر چيز تحت تاثير كيفيت نگرش افراد ذيربط نسبت بـه كيفيـت اسـت و بهبـود     كيفيت يك نظام آموزشي ب-5
نگرش آنها نسبت به كيفيت مي تواند در فرايند كسب آگاهي از خود موثر باشد و از اين طريق احساس نيـاز بـه تغييـر و    

كان دستيابي به ايـن آگـاهي و   اصالح و حركت به طرف بهبود خود و نظام آموزشي مربوط پديدار گردد؛ اين امر يعني ام
  .نتايج آن تنها از طريق مشاركت جدي افراد در فرايند خود ارزيابي شكل مي گيرد



 

سـازي   هـدفهاي فـراهم   -الـف : كنـد  الگوهاي مختلف ارزشـيابي معرفـي مـي    دراساسي را  بعدسه  )1994(آلكين  -6
هـا   وسيلة آنهـا داده  روشهايي كه به -ج) متدلوژي(ها  آوري و تجزيه و تحليل داده جمع -ب) مصرف(اطالعات ارزشيابي 

 و ،هسـتند  بعـد كـه همـة الگوهـا دربردارنـدة ايـن سـه        معتقد است يو .)ارزشها(گيرد  مورد ارزيابي و قضاوت قرار مي
ر با استفاده از اين طبقه بندي مي توانيم به نحو مطلوبتري د ؛)1381فتحي واجارگاه (اختالف در نحوة انجام اين سه است

در . ارزيابي دروني در جستجوي كيفيت باشيم، به اين معني كه رويكرد كيفي را در هـر سـه بعـد ارزيـابي رعايـت كنـيم      
با توجه به ويژگي هـاي كيفـي   . اهداف، در گردآوري داده ها و تجزيه و تحليل و تفسير آنها و در قضاوت و ارزشگذاري

  اتخاذ رويكرد كيفي ممكن و مفيدتر خواهد بود) آن اشاره شد،و در بخش پيش به (كه در ارزيابي دروني وجود دارد
، و بـا رويكـرد كيفـي امكـان دسـتيابي بـه       )به نقل از گريتز 1994آيزنر (اگر بپذيريم كه كيفيت در عمق قرار دارد  -7

و مشاركت  اعماق ويژگي هاي نظام آموزشي بيشتر خواهد بود، و همچنين، چنان كه گفته شد، با توجه به اينكه همكاري
اعضاي گروه از مهم ترين ويژگي هاي رويكرد كيفي است، مي توانيم نتيجـه بگيـريم كـه رعايـت دو اصـل در ارزيـابي       

اصل اول مشاركت با انگيزة همة اعضا در فراينـد ارزيـابي درونـي اسـت و اصـل دوم جسـتجوي       : دروني ضروري است
ن چه اين دو اصل را همة مراحل ارزيابي درونـي و بـه تعبيـر    چنا. اعماق و داده هايي است كه در سطح ديده نمي شوند

  .آلكين در هر سه مولفة يك الگوي ارزيابي رعايت كنيم، ارزيابي و بهبود كيفيت امكان پذيرتر خواهد شد
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 تبيين چالش هاي اجراي ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي دانشگاه هاي ايران

  

  3عبدالرضا اميري-2سيد مجيد هاشمي-1دكتر محمدحسن ميرزا محمدي

  

  چكيده

مرحله نظام دانشگاهي به منظور خود در آينه ديدن در اين .ارزيابي دروني مرحله آغازين كاربرد الگوي اعتبارسنجي است

با توجه به ساختار پيچيده فعاليت . اقدام مي كند تا جنبه هاي قوت و ضعف خود را دريابد و به اصالح ضعف ها بپردازد

با هاي آموزشي و تنوع انتظارات ذي نفعان آموزش عالي، اجراي ارزيابي دروني درگروههاي آموزشي دانشگاههاي ايران 

لذا در اين مقاله، ضمن ارائه مفاهيم ارزيابي، ارزيابي دروني، اهداف و فرآيند انجام آن به . چالش هايي روبرو مي باشد

بررسي چالش هاي اجراي ارزيابي دروني درگروه هاي آموزشي از دو منظر، درون گروهي و برون گروهي پرداخته        

است و به  منظور گردآوري داده هاي الزم، اسناد و مدارك موجود،  روش  انجام  پژوهش تحليل  اسنادي.مي شود

در پايان راهكارهايي جهت حل و يا كاهش چالش هاي . مرتبط و دردسترس،جمع آوري و به شيوه كيفي تحليل مي شود

  .اجراي ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي دانشگاه هاي ايران پيشنهاد مي شود

  .روني، چالش، گروههاي اموزشي ، دانشگاههاي ايران، راهكارهاارزيابي د: واژگان كليدي

  مقدمه

) الف: براي نظام آموزش عالي به طور اعم و نظام هاي دانشگاهي به طور اخص سه كاركرد مورد نظر قرار مي گيرد 

ركردهاي در راستاي كا. عرضه خدمات تخصصي) تربيت نيروي انساني و ج) توليد دانش، نشر وتسهيل كاربرد آن؛ ب

ياد شده از دانشگاهها انتظار مي رود كه عملكردشان پاسخگوي جامعه باشد و نقش قابل توجهي در توسعه پايدار كشور 

عالوه بر آن در چند دهه اخير با افزايش تعداد داوطلبان از اقشار مختلف  ).11،ص1384محمدي و همكاران،(ايفا نمايند

اين امر . ش نسبت بيشتري از آنان، كيفيت فعاليت ها تحت تاثير قرار گرفته استجامعه براي ورود به دانشگاه ها و پذير

از طرف ديگر در . هر چند هزينه هاي دانشگاه را افزايش داده، اما منابع محدود مالي همگام با آن افزايش نداشته است

اطالعات و ارتباطات روبرو شده دوران حاضر، دانشگاه ها با چالش هاي مختلفي از قبيل جهاني شدن و توسعه فناوري 

در اين شرايط چنانچه دانشگاه ها بخواهند به طور مطلوب به ايفاي ماموريتهاي خود بپردازند، الزم است اطمينان ذي . اند

را نسبت به اين موضوع كه كوشش هاي دانشگاهي از كيفيت ...) جامعه، دولت، هيات علمي، دانشجويان و ( نفعان خود 
                                                 

 استاديار و مدير گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد - 1
 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي  - 2
 ارشد دانشگاه تهران دانشجوي كارشناسي - 3



 

از آنجا كه ارزيابي از جمله .ر است جلب كنند و از سازوكارهاي الزم براي بهبود كيفيت استفاده نمايندالزم برخوردا

دانشگاه ها بايد خود را مورد ارزيابي قرار داده و شرايط ارتقاء مستمر كيفيت خود را . سازوكارهاي بهبود كيفيت مي باشد

  ).1387ميرزا محمدي و هاشمي،(فراهم آورند

گذشته، اغلب نظام هاي آموزش عالي جهان كوشش هايي را در حوزه ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش،  در دو دهه 

كشورهايي كه داراي . پژوهش و عرضه خدمات تخصصي در سطوح دانشگاهي، ملي و منطقه اي به عمل آورنده اند

ايي جهت اشاعه فرهنگ كيفيت بكار برده تجربه موفق در اين زمينه مي باشند، ارزيابي دروني را به عنوان رويكردي زيربن

عالوه بر آن از يك دهه قبل در اين كشورها ساختار سازي براي ارزيابي و ارتقاي كيفيت آموزش عالي انجام گرديده . اند

در تحقق هدف ياد شده، از هر دانشگاه و به طور كلي از نظام آموزش عالي انتظار مي رود كه ساختار سازماني الزم .است

ي تقويت ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي را فراهم آورد تا گروه هاي آموزشي بتوانند به مقايسه وضعيت موجود و برا

به عبارت ديگر فرايند ارزيابي دروني . مطلوب خود پرداخته و به طور مستمر با ارتقاء كيفيت فعاليت هاي خود بپردازند

، فرصت ها و عوامل بازدارنده توسعه گروه، اعضاي هيات علمي در هر گروه آموزشي ضمن شناسايي قوت ها، ضعف ها

را برانگيخته تا با دلبستگي به سرنوشت گروه و بر اساس نتايج ارزيابي دروني، براي بهبود كيفيت فعاليت هاي گروه 

  . )1386حجازي،(آموزشي برنامه ريزي كنند

  ارزيابي درآموزش عالي

منابع انساني جامعه نقش موثري داشته باشد و با تربيت متخصصان كار آمد توسعه آموزش عالي مي تواند در توسعه 

از نظام آموزشي بدون كارايي دروني نمي توان انتظار . زمينه را براي پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي مهيا سازد

كند نيازهاي  سازو كار ارزشيابي وسيله اي است كه كمك مي). 79:ص:1384درتاج و موسي پور،(عملكرد موثر داشت

از طريق اين . نظام مورد ارزشيابي شناسايي شود، براساس اين نيازها هدف گذاري شده و برنامه ي مطلوب تدوين شود

  .سازوكار شرايط الزم براي شفافيت عملكرد و پاسخگويي نظام فراهم مي شود

بهتر مديريت كنند، به اهداف خود  موسسات آموزش عالي ارزشيابي مي شوند و خود را ارزشيابي مي كنند تا بتوانند

چگونه مي توان در آموزش عالي بهترين "دست يابند، رسالت هايشان را تحقق بخشند و به اين سوال پاسخ دهند كه 

  ) 4،ص  1،2001دابيس ( كيفيت را داشت؟

م مناسب ارزشيابي كه با توجه به آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه براي اصالح نظام دانشگاهي، استقرار يك سيست

نتايج تجربيات قبلي درباره استفاده از . به وسيله آن بتوان بهبودي نظام دانشگاهي را مد نظر قرار داد، ضرورت دارد
                                                 

1  ،  Dubois.S 



 

محمدي و همكاران، ( رهيافت هاي ارزشيابي، نشان داده كه ارزيابي دروني براي اين منظور از مطلوبيت بررخوردار است

  ).34:، ص1384

  

  دروني ارزيابي 

اعتبار سنجي فرآيند كنترل و تضمين كيفيت در نظام آموزش مي باشد كه داراي يك سيكل ارزشيابي چرخشي بـر مبنـاي   

در واقع فرآيند اعتبارسنجي  از طريق اسـتانداردها، مؤلفـه هـا و شاخصـها بـه ارزشـيابي        .استانداردهاي مورد توافق است

ميـرزا  (پردازد و از اين مسير موجبات ارتقاء كيفيت را فـراهم مـي آورد   عملكرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي

دانشگاه ها نيز ماننـد سـاير سـازمان هـا بـراي      . ارزيابي دروني اولين مرحله اعتبارسنجي مي باشد). 82ص1387محمدي؛

رونـي خـود را   مقابله با تهديدات محيطي و استفاده از فرصت هاي احتمـالي، ناچارنـد ظرفيـت هـا و توانمنـدي هـاي د      

  ).1385: ، ص1385مقيمي،(بشناسند، نقاط قوت و ضعف را ترميم و به تقويت نقاط قوت  بپردازند

عبارت ارزيابي دروني مفهومي است كه از درون چندين فعاليت به وجود آمده است، عمل پيمايش كه كوششي براي 

اقدام پژوهي كه تاكيد آن . هاي عيني سرو كار داردكاربرد اندازه گيري علمي در آموزش عالي است و با جمع آوري داده 

  ). 1،درسل 1981، 364(روي جهت هاي فلسفي، هدف ها و برنامه ها است 

ارزيابي ناميده مي شود به منظور تاملي همه جانبه بر سازمان توسط افراد خود سازمان  _ارزيابي دروني كه گاهي خود 

سازمان در ارزيابي خود را با رويكردي كه به دنبال بهبود خود و نه مقايسه و است و از اين رو واقع بيني و تسلط افراد 

  ).278: ، ص1376چاروسيه،(انتخاب واحد هاي قوي و ضعيف است، به همراه دارد 

تجربه هاي اخير ساير كشورها كه اقدام به ارزيابي آموزش عالي كرده اند، نشان مي دهد كه كار ارزيابي دروني قابل 

نشان داده است  2براي مثال، بررسي هاي ليل).  54: ، ص1374بازرگان،(بهبود آموزش عالي داشته است  توجهي در

 2000(ارزيابي دروني بوسيله برانگيختن افراد براي مذاكره و انعكاس آن از طريق فعاالن سازمان به سازمان كمك كند

ادگيري براي يادگيري، توسعه شبكه ها، تسهيم دانش، نيز بيان مي دارد كه ارزيابي دروني ي)  2002( 3فورس). 285: ص

  .تقويت برنامه و باال بردن روحيه در سازمان مي شود

                                                 
1 - Dressel 
2 -Lyle 

3 - forss 



 

به عبارتي . رزيابي دروني ابزاري براي توانمند سازي فرد و سازمان و در نهايت  باال بردن روحيه محسوب مي شود 

اكز آموزش نسبت به كنترل برنامه هاي خود و كمك به ديگر نتيجه ارزيابي دروني توانمند ساختن دست اندركاران مر

  ).33: ، ص1381محتشم، (رشد آنان درفرايند برنامه ريزي خواهد بود

  اهداف ارزيابي دروني را مي توان به موارد زير تقسيم نمود؛

  تجزيه و تحليل منابع و اثر بخشي موسسه در تحقق رسالت خود؛) الف

  نامه ريزي و پيشرفت موسسه؛ايجاد يك مبناي درست براي بر) ب

  ).38: ، ص1383نياز آذري، (ارزيابي و تحليل ارتباط تمام فعاليت هاي موسسه با اهداف آن) ج

  تنظيمي امور نظام آموزشي؛ -كمك به خود ) د

  ؛)10:،ص1380بازرگان ،(آموزشي)برنامه(بهبود بخشيدن به كيفيت نظام ) و

  ).35: ، ص1381محتشم،(ديدي آينده نگر در برنامه ريزي هاي موسسهشركت فعاالنه اعضاء نظام ضمن اكتساب ) ه

  :چند ويژگي مهم در ارزيابي دروني وجود دارد كه آن را از فعاليت هاي ارزيابي بيروني متمايز مي سازد

 به برخالف ارزيابي بيروني كه معموال. تاكيد ارزيابي دروني نوعا برمسايل كليدي مديريت و كاركنان سازمان است) 1

  ).مثال هيات هاي برنامه ريزي، سياستگذاران(مسايل مربوط به اشخاص بيرون از سازمان مي پردازد

در ارزيابي دروني فرد مستقيما به سازمان پاسخگو است بر خالف ارزيابي بيروني كه مستقل از سازمان ) 2

  ).Clifford, 1987(است

يابان بعد از اتمام ارزيابي مي توانند به عنوان مدافع يا مبلغي براي در ارزيابي دروني بر خالف ارزيابي بيروني، ارز) 3

  ).987،ص1،2004فيتز پاتريك(كاربرد يافته هايشان در خدمت سازمان باقي بمانند

                                                 
1-fitzpatrik  



 

 بازرگان،(ارزيابي دروني به بهبود كيفيت توجه مي كند، در حالي كه ارزيابي بيروني بر رعايت استانداردها تاكيد دارد ) 4

  ).231: ص ،1376

با توجه به موارد و ديد گاه هاي باال ذكر اين نكته ضروري است كه شرط اصلي ارزيابي بيروني توسعه ارزيابي دروني 

و در اغلب كشورهاي صنعتي، براي افزايش كارآيي دروني و بيروني نظام ) 83:، ص1386بهرامي و همكاران ،(است

قرار گرفته پس از كسب تجربه در اين زمينه از ارزيابي بيروني استفاده مي  دانشگاهي، ابتدا ارزيابي دروني مورد استفاده

در نتيجه اين دو به صورت متقابل به پاسخگويي، بهبود كيفيت تدريس و تحقيق و ). 21: ، ص1376بازرگان، (شود

  .عرضه خدمات تخصصي كمك مي كنند

  فرآيند اجراي ارزيابي دروني

ت و پيش بايست هاي انجام كار برنامه ريزي شده و شرايط الزم جهت اجرا مهيا و در اجراي ارزيابي دروني، مقدما 

  آماده مي شود،كه شامل چهار گام مي باشد؛ 

 مورد اطالعات ها، دادهي آور گرد ومنبع شدهي طراحي ابزارها به توجه با گام نيا در: ازين موردي ها دادهي آور گرد-١

 كيتفك به آموختگان دانش   ان،يدانشجو گروه، رانيمد ،يعلم اتيه اعضاءي نيع مطالعه موردي ها جامعه ريز از ازين

  .گرددي مي آور جمع آموختگان دانش ميمستق مسوالن وي ليتحص مقاطع

 با شده،ي آور جمعي ها داده گام نيا در: شدهي آور گردي ها داده مورد در قضاوت و ريتفس ل،يتحل و هيتجز -٢

 و مالك عامل، هر خصوص در تينها در و ريتفس ل،يتحل و هيتجز مورد) يفيتوص دتاعم(ي آماري ها روش از استفاده

 ريزي ها مالك و نشانگرها به توجه با عامل هر خصوص در قضاوت مرحله نيا در. رديگي م صورت قضاوت نشانگر،

 .شودي م مشخص عامل آن تيمطلوب زانيم انتها در و رديپذي م انجام آن مجموعه

 كه رودي م     انتظار دادها، ليتحل و هيتجز وي آور جمع از پس: يدروني ابيارزشي مقدمات گزارش نيتدو و هيته -٣

 باي ا جلسه   در و نيتدو را محولهي كار قسمتي مقدمات گزارشي دروني ابيارزي راهبر تهيكم اعضا از يك هر

 ارياخت دري مقدمات گزارش عنوان به سينو شيپ نيا سپس. ندينما آماده را گزارش سينو شيپ تهيكم اعضاء هيكل ر.حضو

 در را خود نظرات و مطالعه راي مقدمات گزارش اعضاء هيكل كه رودي م انتظار. رديگ قراري ابيارز مورد گروه اعضاء هيكل

 .ندينما اعالم خصوص آن



 

 اعضاء نظرات وي آور جمعي مقدماتي ها گزارش مرحله نيا در: يدروني ابيارزشيي نها گزارش نيتدو و هيته-٤

 ازي يك. شودي م نيتدوي دروني ابيارزيي نها گزارش تينها در و رديگي م قراري بررس و بحث مورد آن رامونيپ

ي م  خصوص نيا در قبول قابل اصول و چارچوب يك با مطابق آن گزارش نيتدوي دروني ابيارزي اصلي ها برونداد

 بدون و مشخص و حيصر صورت به را نظام ضعف و قوت نقاطي ستيباي دروني ابيارز مطلوب گزارش يك.  باشد

 انينما وي دروني ابيارزش انجام از حاصله جينتا اساس بر نظام مرحله نيا در.دينما انيبي پوش چشم و اغماض چگونهيه

 .پردازدي م واحد تيوضع بهبود جهت در عمل و اقدام به دهايتهد و فرصتها ضعف، و قوت نقاط شدن

 نظام از رونيب انيهمتا دييتا و تيفيك ليتسج جهت در خود، تيوضع از الزمي آگاه كسب منضي ابيارزش مورد نظام 

 باشد، شده درك آن فلسفه و ضرورت و گذاشتهي جا بر را خود راتيتاث گروه يك دري دروني ابيارزش اگر. بردارد گام

 انجام مقدمات و ها ستيبا شيپ ساختن ايمه به اقدام داوطلبانه و اقياشت با همگنان اتيه دييتا كسب جهت در معموال

 بري مبتن وي دروني ابيارزي راستا دري رونيبي ابيارز انجام. ندينماي م آن انجامي براي داوطلب اعالم وي رونيبي ايارزش

 تيفيك نيتضم و شده حاصلي ها دستاورد تيتثب جهت در و خصوص نيا در گرفته صورتي ها تيفعال و نديفرا

 ).83 ص1384، همكاران و محمدي(رديگي م   صورت نظام

  چالشهاي اجراي ارزيابي دروني

پس از بررسي مفاهيم ارزيابي در آموزش عالي و ارزيابي دروني در آموزش عالي كه شامل جايگاه آن در اعتبار سنجي، 

يران را از دو تعريف و مراحل اجراي آن بود در اين بخش از مقاله چالشهاي اجراي ارزيابي دروني در دانشگاه هاي ا

  . منظر درون گروهي و برون گروهي مورد بررسي قرار مي دهيم

  چالشهاي اجراي ارزيابي دروني از منظر درون گروهي

 دارد وجود آموزشي گروههاي بين در نگرش اين هنوز درگذشته، عالي آموزش هاي ريزي برنامه بودن متمركز دليل به-

 استقبال امر اين از خوبي به كه گرديده باعث مسئله همين ندارد، چنداني يدهفا يدروني ابيارز به پرداختن " اصوال كه

   ).1386محمدزاده،(ننمايند

 نهيالزم،نهادي ها نامه نييآ و نيقوان قيطر از كشوري ها دانشگاه دري دروني ابيارزي براي كاف و موثري سازوكارها-

 سنجش سازمان قيطر ازيي تهايفعال ،)1379-83(توسعه سوم برنامه ي دوره در و رياخ سال چند در تنها .است نشده

 توسطي دروني ابيارز داوطلبانه طرح از تيحما صورت به ها دانشگاهي آموزشي ها گروه ازي تعداد در كشور آموزش



 

 و شده داده توسعه آني براي افزار نرم و راهنما چارچوب و است آمده در اجرا به آنهاي برا كارگاهي برگزار و ها گروه

 . است آمده وجود به آني برايي شورا

 دانشكده و گروهها در كافي تجربه وجود عدم و ارزيابي موضوع بودن تخصصي دليل به دارد وجود كه ديگري مساله-

 اي حرفه و كاراساسي يك عنوان به ارزيابي عمل كه است نياز كار اين براي. است گرفته انجام كندي به كار پيشرفت ها،

  .گردد محسوب يآموزش گروههاي

 ارزيابي اصلي هدف و روح با مخالف كه دروني ارزيابي فرآيند در گروهها علمي هيات اعضاي از برخي نشدن گير در-

  .است دروني

 و فراستخواه(بشود همراي دانشگاه درون عمل ابتكار و زا درون مشاركت با است توانسته كمتري دروني ابيارز-

 ).1386بازرگان،

 .يآموزشي ها گروه نيمدرس و اعضايي اجرا وي جانب اديز تيفعال و مشغله-

   چالشهاي اجراي ارزيابي دروني از منظر برون گروهي

 .آورد مي بوجود طرح اعضاي بين هماهنگي براي مشكالتي دروني ارزيابي اجراي جريان در گروهها مديران تعويض-

 ارزيابي انجام به گروه ديگر اعضاي و نساخته درگير را خود طرح در گروهها مديران متاسفانه نيز گروهها از بعضي در

 ). 1386محمدزاده،(اند پرداخته

 مسئلهي تياهم كم دهنده نشان تواندي م دانشگاهها و وزارتي سو ازي دروني ابيارز امر بهي كاف بودجه اختصاص عدم-

 .باشندي نم تيفعال نيا انجام به راغب همكاران ازي اريبسي طرف از و باشد

 باعث دانشگاهها و وزارتي سو ازي دروني ابيارز امر در ريدرگي علم اتيهي اعضا بهي پژوهش ازيامت تصاصاخ عدم-

 .است دهيگرد طرح دري ريدرگ جهت همكاران ازي برخ استقبال عدم

 معضل نيا و است بر زمان وي تخصص تيفعال كي يدروني ابيارز ؛يدروني ابيارز در موجودي كيمتدولوژ مشكالت-

 .  شودي م حوزه نيا در فيضعي تيفعال ارائه يا استقبال دمع باعث



 

 كه كشور؛سالهاستي عال اموزش نظام سطح دري دروني ابيارزي برا مشخصي التيتشك وي سازمان ساختار نبود-

 از استفاده كارها، انجام دري هماهنگ نا باعث كه برندي م رنج معضل نيا از كشور در تيفيكي ابيارز امر انيمتول

  .آن انتشار و ها دادهي هماهنگ عدم نيچن هم وي ابيارز در ضرور ريغ و مختلفي هاروش

 .كشوري دولتي ادار نظام در مختلف اقدامات بودن بر زمان و كند-

 .مختلفي ها رده نيمسوول وي مجري اعضا قيتشو و پاداش نظام وجود عدم-

 .يابيارز جينتا از دانشگاه و لومع وزارت شامل دانشكده از باالتر سطوح در اجراي برا ضمانت عدم-

 ريسا وي آموزش وي درسي زير برنامه در و نگرفته قراري ريگيپ مورد ،يدروني ابيارز از برآمدهي شنهادهايپ و ها افتهي-

 بودني شيفرما و بودني صور شائبه به سو يك ازي دروني ابيارزي تهايفعال. است نشده داده اثر بيترت آنها امور،به

ي ابيارز مثل گريدي تهايفعال همراه به است نتوانسته تهايفعال نيا و اند بوده همراي لختي نوع با  گريدي سو زا و دچارند

 ).1386بازرگان، و فراستخواه(بكنند دايپ توسعه مند نظام صورت به...  وي تخصص انيهمتا توسطي رونيب

 آن،ي دولت تيماه ليدل بهي دروني ابيارزي مركز يشورا و نامه نييآ مثلي دروني ابيارزي برا شده جادياي ساختارها-

 آن علت يك كه است بانيگر به دستي فراموش و قيتعو و ابهام ازي ا هاله با دولت سازمان دري تيريمد راتييتغ اثر بر

ي دولتي رونيب كنترل به معطوفي نگرشها وجود ،ويابيارزشي برا وزارت دري موازي تهايفعال و انيمتول وجود

 ).1386بازرگان، و ستخواهفرا(است

 بحث و ارائه راهكار ها

سپس . اين مقاله پس از بررسي مفهوم ارزيابي در آموزش عالي به مبحث ارزيابي دروني و فرآيند انجام آن پرداخته است

در اين قسمت ضمن . چالشهاي اجراي ارزيابي دروني را از دو منظر درون گروهي و برون گروهي بررسي كرده است

  . ضمني به چالشهاي اجراي ارزيابي دروني پيشنهاداتي عملياتي را مطرح مي كند اشاره

اي كه دانشگاهها  به گونه. هاي نهادي خود وابستگي كامل دانشگاه به دولت و نداشتن هويت مستقل براي ايفاي رسالت

. شوند ي تام كلمه تلقي ميبيشتر به عنوان يك مؤسسه چهار ديواري بايك سري وظايف خاص تا يك نهاد علمي به معنا

چه به  چنان. شود وجود اين رويه منجر به عجز و ناتواني دانشگاه در انجام خود ارزيابي به منظور بهبود كيفيت خود مي

1،كلس 1995(  قول
برخورد شود،  "صغير و طفل"تا به عنوان يك "بزرگسال مورد اعتماد "ها به عنوان اگر با دانشگاه ).

                                                 
1 - kells 



 

عالوه بر آن . لوغ بيشتري عمل كرده و مسووليت ارزيابي كيفيت و خودتنظيمي را به خوبي مي پذيرندها با ب دانشگاه

استقالل دانشگاهي سبب رقابت پذير شدن فضاي دانشگاهي ايران شده و اين امر منتج به واقف شدن دانشگاهها به امر 

  .گردد بكارگيري ارزيابي كيفيت براي بقاي خود در فضاي رقابتي مي

هاي دانشگاهي سبب عدم ثبات دانشگاه و در نتيجه باعث افت كيفيت و  سياسي بودن عزل و نصب مديريت - 

  .شود ناكارآمدي رويه ارزيابي آن مي

در برخي از مراكز دانشگاهي مشاهده شده است كه دادن اختيارات به دانشگاه سبب قدرت گرفتن برخي افراد شده - 

اين رويه ها منجر به  .نمايند نشجويان را با استفاده از اختيارات داده شده، پايمال مياست كه حقوق همكاران خود و دا

دليل عدم مشاركت . صوري شدن فرآيندهاي ارزيابي شده و جامعه دانشگاهي را نسبت ارزيابي بي اعتماد مي سازند

  ..بسياري از اعضاء هيئت علمي يا دانشجويان در اين مسئله نهفته شده است

توجه به روحيه پدر ساالرانه حاكم بر جامعه دانشگاهي، بيشتر از دانشجو ايفاي نقش شخص مطيع و فرمانبردار با  - 

پذيرش دانشجو به عنوان شريك آموزشي سبب مي گردد كه از يك سو . انتظار مي رود تا يك شريك و ذي نفع آموزشي

  .كيفيت خود احساس مسئوليت نمايدبه نظرات انتقادي او توجه شود و از سوي ديگر نسبت به بهبود 

اي از پايين به باال با  شود بايستي به ارزيابي حرفه نظارت و ارزيابي از باال به پايين كه به صورت اجرايي انجام مي -

 .تبديل گردد) ارزيابي دروني(محوريت خود ارزيابي 

با توجه به وضعيت كنوني آموزش . ستيكي از ملزومات ارزيابي كيفيت وجود شفافيت در تمام سطوح دانشگاهي ا -

 .چرا كه پنهان كاري قاتل كيفيت دانشگاهي است. سازي صورت گيرد عالي بايستي در تمام سطوح مذكور شفاف

 .قوانين ارزيابي و تضمين كيفيت در ايران به صورت مصرح ومصوب در سطح ملي وجود ندارد -

راي ارزيابي و تضمين كيفيت وجود دارد كه وظيفه سياستگذاري كالن هاي عالي پيشرفته يك نهاد ملي ب در اكثر نظام - 

با توجه به اينكه . هاي كيفيت و فراهم نمودن زمينه ارزيابي بيروني مراكز آموزش عالي را برعهده دارد براي ارزيابي

هاي جديد تضمين  نهادهاي فعلي متولي ارزيابي كيفيت به صورت جزيره اي و جزئي عمل كرده و قابليت انجام رسالت

 .باشد لذا ايجاد يك نهاد ملي براي ارزيابي كيفيت حائز اهميت مي. كيفيت را ندارد

در نظام آموزش عالي هر يك از زير نظامها داراي رسالتها و اهداف متفاوتي هستند و فرآيند تضمين كيفيت در آنها   -

از اين رو پيشنهاد . ط زير پوشش آنها  نيزمتفاوت استعالوه بر اين داليل جامعه دانشجويي و محي. بايد متفاوت باشد

  .مي گردد تئوري شبكه كيفيت دانشگاه هاي ايران كه اين چالشها را برطرف مي نماييد عملي شود

  راهكارهاي دروني ارزيابي دروني شامل؛



 

 و ها گروه توسطي دروني ابيارز داوطلبانهي ها طرح از تيحما قيطر از ها دانشگاه دري دروني ابيارزي ساز نهينهاد-

  مربوطه؛ كارگاهي برگزار

 شود؛ي دانشگاه درون عمل ابتكار و زا درون مشاركت باعث تواندي مي دروني ابيارزي اجرا-

 ها؛ دانشگاه دري دروني ابيارز انجام جهت مناسبي ساختارساز-

 ؛يپژوهش ازيامت و پژوهانه قالب دري دروني ابيارزي اجرا جهت خاصي ازاتيامت گرفتن نظر در-

 شامل؛ي دروني ابيارزي رونيبي راهكارها

 ؛يعال آموزشي زير برنامه در تمركز عدم-

 ها؛ دانشگاه دري دروني ابيارز بهي كاف بودجه اختصاص-

 شود؛ تصويب و تصريح كيفيت تضمين و ارزيابي قوانين-

 از اعم دانشگاهيان تمام بين درتق توزيع سبب الزم نظارتي نهادهاي تعبيه با دانشگاه در ساالر مردم مديريت ايجاد-

 گردد؛ مي دانشجو و علمي هيات

 منظور؛ نيا خاص نهاد يك اوردن وجود به-

 .رانياي دانشگاها در تيفيك كهيشي تئور شدني اتيعمل-
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 شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بهبود كيفيت خدمات آموزشي بخش آموزش عالي

  )دانشكده مديريت دانشگاه يزد: مطالعه موردي(

  



 

  2سيد حبيب اله ميرغفوري - 1شفيعي رودپشتي ميثم

  

  چكيده

تـر شـدن جايگـاه ايـن بخـش در جامعـه، امـروزه        افزايش روز افزون رقابت در بخش آموزش عالي و همچنين راهبردي

هاي اصـلي متوليـان   ها را به سمتي سوق داده است كه تالش براي بهبود رضايت مشتري تبديل به يكي از دغدغهدانشگاه

سـازي و  لذا با توجه به اهميت اين مساله اين مقاله درصدد است تا با ارائه مدل مناسب براي مفهوم. شده است اين بخش

در . سنجش كيفيت خدمات در سطوح آموزش عالي گشور متوليان اين بخش را در راه بهبود كيفيت خدمات ياري نمايـد 

كانو جهت طراحي يـك چـارچوب مفهـومي بـراي      اين راستا اين تحقيق در گام نخست از مدل سنجش رضايت مشتري

هاي كيفي در بخش آموزش عالي استفاده و نيازهاي مشتريان و دانشجويان را در سـه گـروه الزامـي، يـك     بررسي ويژگي

هاي قرار گرفته در هر طبقه را بـا اسـتفاده از رويكـرد تحليـل     در گام بعد ويژگي. بعدي و جذاب طبقه بندي نموده است

مدل معرفي شده به صورت مطالعه موردي در بين دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه يـزد  . بندي شده استآماري رتبه

دهند دسترسي سريع و كافي دانشجويان به اينترنت، معرفي فـارغ التحصـيالن بـه    مورد آزمون واقع شده و نتايج نشان مي

. باشـند ترين عوامل قرار گرفته در طبقه الزامي مـي جمله مهمهاي فوق برنامه از بازاركار و مشاركت دانشجويان در فعاليت

ترين عوامل قرار گرفته در طبقه يك بعدي عبارتند از تخصـيص زمـان مخصـوص و كـافي را بـراي پاسـخگويي بـه        مهم

مشكالت و مسائل دانشجويان توسط اساتيد ، كافي بودن تعداد كارمندان و اساتيد دانشكده و گسترش سـطوح تحصـيلي   

نتايج بررسي ها نشان مي دهد در بين مولفـه هـاي طبقـه    . هاي مختلفالتر از جمله كارشناسي ارشد و دكتري در رشتهبا

در پايـان  . جذاب اختالف معناداري وجود ندارد و ارجحيتي در ميان مولفه هاي اين طبقه از حيث رتبه بندي وجود ندارد

  .ت مختلفي ارائه شده استجهت بهبود كيفيت خدمات سطوح آموزش عالي پيشنهادا

   .كيفيت خدمات ، مدل سنجش رضايت مشتري كانو ، تحليل آماري، بخش آموزش عالي  :كلمات كليدي

  مقدمه

يا  خدمت كنندگان دريافت اتانتظار و اتادراك ساييشنا كيفيت، بهبود هاي برنامه تدوين در اساسي گام اولينهمواره 

پيشرو به اهميت نقش  هاي سازمان از بسياري امروزه. ت كه به آن ها ارائه مي شودت يا كاالهايي اسخدما كيفيت از كاال

مشتري در موفق بودن فعاليت هاي كسب و كار خود پي برده اند، بر اين اساس مشتري گرايي به طور روزمره در اين 

                                                 
^
  دانشجوي دوره دكتري مديريت دانشگاه تربيت مدرس.

  عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه يزد .2



 

مشتري را به عنوان شاخص  باشد، به گونه اي كه هر روزه بر تعداد شركتهايي كه رضايت  سازمانها در حال ترقي مي

در اين راستا مفهوم جديد ). Grigoroudis & Colleagues(اصلي عملكرد خود انتخاب كرده اند افزوده مي شود

گرايي در تدوين و تبيين نقشه استراتژي سازمان ها مي  مشتريمديريت اثربخش از ديدگاه برخي صاحبنظران، 

ه آنچنان جايگاه خطيري در علم مديريت به خود اختصاص داده اين مسال ).Sharma and Gadenne,2001(باشد

). West,2001(را به خود اختصاص داده است كيفيتقرون اخير معنايي معادل با  مديريتي هاي شيوه دراست كه 

 پذيرفتن آنها از يكي كه كنند مي ذكر مطلوب مديريت اساس و اصل عنوان به را ويژگي چهار محققين علوم مديريت

 Sharma and(است كيفيت كننده تعيين عوامل ترين اصلي عنوان به مشتري هاي انتظار و ها ك اادر

Gadenne,2001.( هاي ادراك و انتظارها مقايسه با را خدمت كيفيت ,خدمت كنندگان دريافت يا چرا كه مشتريان  

ان گونه كه پيش تر اشاره شد بنابراين هم). Lim and Tang, 2000(دكنن مي ارزيابي شده دريافت خدمات از خود

از ) مشتريان(اولين گام اساسي در تدوين برنامه هاي ارتقا كيفيت، شناخت ادراكات و انتظارات دريافت كنندگان خدمت 

  ). 1383كبريايي و همكاران ،(كيفيت خدمات مي باشد

ادي با سازمانهاي توليد كننده كاال  مشتري گرايي در بين سازمانهايي كه ارايه دهنده خدمات هستند تفاوتهاي بسيار زي 

به واقع ذهنيت افراد در رابطه با كيفيت كاال بر اساس مشخصات فني آن شكل مي گيرد و در رابطه با خدمات اين . دارد

در نتيجه ميان كيفيت كاال و كيفيت خدمات همانقدر فاصله است كه بين مديريت كاال و . تجسم به سختي عينيت مي يابد

اين مساله در سازمان هاي عمومي به علت ماهيت خدمات آن ها و تماس و تعامل . دمات فاصله وجود داردمديريت خ

بنابراين توجه به خواسته هاي مشتري در اين سازمانها از اهميت . بيشتر با مردم به طور ملموس تري احساس مي شود

   .بيشتري برخوردار است

هاي گوناگوني جهت شناسايي، سنجش  خش عمومي دارد تاكنون از تكنيكبا توجه به اهميتي كه موضوع خدمات در ب 

، 2، تحليل شكاف1و رتبه بندي عوامل موثر بر كيفيت خدمات استفاده شده است كه از جمله آن ها مي توان به سروكوال

ديگر  اما يكي. اشاره نمود ... و  QFD(4( گسترش عملكرد كيفيت، 3)ACSI( آمريكا شاخص سنجش رضايت مشتري

مي باشد، كه در اين پژوهش مبنا و   5از تكنيكهاي ويژه سنجش رضايت مشتريان استفاده از مدل رضايت مشتري كانو

  .تكنيك اصلي سنجش و طبقه بندي معيار موثر بر بهبود كيفيت خدمات دانشكده مديريت قرار گرفته است

                                                 
1- Service Quality(servqual) 

2- Gap Analyze 

3 - American Customer Satisfaction Index 

 4.Quality Function Deployment 

5.  Kano Customer Satisfaction Model 



 

مشتري كاربرد دارد، در اين پژوهش نتايج به دست آمده با توجه به اينكه تكنيك كانو بيشترجهت طبقه بندي نيازهاي   

بنابراين اين . از روش كانو به وسيله آزمون كروسكال واليس از ابزارهاي ناپارامتريك تحليل آماري رتبه بندي مي شوند

قتصاد پژوهش در صدد است تا عالوه بر شناسايي و طبقه بندي عوامل موثر بر بهبود خدمات كيفيت دانشكده مديريت،ا

بندي معيارها   و حسابداري دانشگاه يزد به وسيله مدل كانو آنها را با استفاده از رويكرد تحليل آماري با توجه به طبقه

  .رتبه بندي نمايد

  چارچوب نظري 

  بهبود كيفيت خدمات در بخش عمومي از ديدگاه هاي مختلف 

  1از ديـدگاه گرونـروس  . ختلفـي معرفـي شـده اسـت    مفهوم كيفيت خدمات از ديدگاه متخصصين اين حوزه به اشـكال م  

كيفيـت   2زيـت هامـل  . كيفيت خدمات عبارت است ازاندازه و جهت مغايرت بين ادراك مشتري از خدمت و انتظارات او

. خدمت را قضاوت همه جانبه مشتري درباره ماهيت برتر خدمت نسبت به خدمات مشابه با مزيتهاي برجسته آن مي داند

،كيفيت خدمت را ميزان سازگاري سطوح مختلف خدمت با انتظارات مشتري تعريف نموده اند و از نظـر  4و بومز 3لوييس

، كيفيت خدمت عبارت است از سازگاري پايدار با انتظارات مشتري و شناخت انتظارات مشـتري از خـدمت   5پاراسورامان

  ). 1382نعمتيان، (خاص

. د مديريت كيفيت جامع در بخش خصوصي تفاوتهـاي عمـده اي دارد  ابعاد مديريت كيفيت جامع در بخش عمومي با ابعا

در بخش خصوصي ابعاد كيفيت شامل، قيمت، دوام، قابليت اطمينان، تحويل به موقع، كاركرد، خـدمات پـس از فـروش،    

ارزيـابي قـرار    همسازي، شكل ظاهري، شهرت، ايمني و تاثير اجتماعي است كه در ارتباط با ارائـه يـك محصـول مـورد    

اما ابعاد مديريت كيفيت جامع در بخش عمومي بسيار فراتر از طرز نگرشي است كه مشتري نسبت به يك كـاال  . گيرد مي

ابعاد مديريت كيفيت جامع در بخش عمومي كه با مطالعه ادبيات، از تئوريهاي مربوط استخراج گرديـده،  .خدمت  دارد يا 

ارائـه   در بخـش عمـومي   را بـراي اسـتقرار مـديريت كيفيـت جـامع     نشان مي دهد كه دانشمندان مختلف ابعـاد متفـاوتي   

معتقد است، جهت استقرار مديريت كيفيـت جـامع دربخـش عمـومي،      6كيت اسميت ). 1382الواني و رياحي، (اند نموده

ذكر او با . بهره گيرد ″بهينه فرايندهاي كار و سازمان، مشاركت عمومي همه اعضاي سازمان″سازمان مي بايست از الگوي 

                                                 
1 -  christian Gronroos 

2 -  Zeithaml .V.A 

3   Lewis, Robert C. 

4   Bernard H. Booms 

5-  parasuraman.A    

6 -  Keith Smith   



 

نقش مديران سطوح اجرايي، مياني، و عالي سازمان در استقرار مديريت كيفيـت جـامع، ابعـاد مـديريت جـامع در بخـش       

توجه كردن به نيازهاي مشتري و  و بودن، صحيح دولتي را به شرح فروتني، موجزبودن، كامل بودن، پاكيزه بودن، وضوح،

بايـد برطبـق آن چيـزي     كيفيت خدماتتريان ثابت عقيده دارند براساس بررسي زتهامل همه مش .خدمات خالصه مي كند

ورامــان ابعاد كيفيت جامع را كه مي توان براي سنجش نيز از آن ها بهره برد سپارا. باشد كه مشتريان انتظار داشته و دارند

ب، پاسخگويي جراي خدمات صحيح و مطلواتوانمندي سازمان در، به شرح امكانات و تسهيالت ملموس و عيني سازمان

و حساسيت سازمان نسبت به انتظارات مشتريان، دانش و ادب و نحـوه برخـورد كاركنـان و توجـه و حرمـت نهـادن بـه        

1جيسـون . ذكـر مـي كنـد    مشتريان و ابراز صميميت و همدردي با آنان
، سـرعت، ادب و نزاكـت، راحتـي و پـاكيزگي و      

ازنظر او مراجعان و مشتريان . امع در بخش عمومي مي داندجكيفيت دوستانه برخورد كردن با مشتري را از ابعاد مديريت 

 2پيتـر سـنگه  . را با سرعت ، دقت و اطمينان كامل ارائه نمايند بخش عمومي مايل هستند كاركنان، خدمات موردانتظار آنان

ابعـاد  از  قت رادردسترس بودن، ايجاد ارتباط روان تر و سريع تـر، حفـظ ارتبـاط، كيفيـت ارتبـاط و يكپـارچگي و صـدا       

  .مديريت كيفيت جامع در بخش عمومي مي داند

بعاد مشترك در نظريات همه اين دانشمندان نشان مي دهد كه ابعادي چون دانش و توانايي كاركنان، فروتني، كامل بودن ا

برخوردار خدمات، سرعت و صحت در ارائه خدمات، زيبايي فضاي ارائه خدمات نسبت به ساير ابعاد از اهميت بيشتري 

  .كه همگي اين ويژگيها توسط مشتريان ارزيابي مي شوند ). 1382الواني و رياحي، (است

  محيط هاي آموزشي و لزوم بهبود كيفيت خدمات آموزشي

سازمانهاي بسياري در قالب بخش عمومي در حال ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه مي باشندكه در اين بين 

نقش بسيار مهمي در ارائه خدمات به اقشار جوياي علم در جامعه ايفا مي كنند بلكه خدمات هاي آموزشي نه تنها  محيط

به همين دليل خروجي هاي . اين سازمانها به گونه اي مي باشد كه تمامي بخشهاي يك جامعه از آنها بهرمند مي شوند

لذا پرداختن به آن امري كليدي و  .سيستم آموزشي در هر جامعه نقش پررنگي در عرصه هاي مختلف آن ايفا مي كنند

مهم و بررسي اينكه اين گروههاي غالبا جوان جامعه چه خدماتي را با چه كيفيتي دريافت مي كنند امري حساس و 

از سوي ديگر مي توان به عوامل ديگري نيز كه مويد لزوم بهبود كيفيت خدمات ارائه شده توسط . ضروري مي باشد

شاره نمود به عنوان نمونه هر چه كيفيت خدمات ارائه شده توسط اين سازمانها بهبود يابد، محيطهاي آموزشي مي باشد ا

  .كيفيت خروجي آنها كه معموال فارغ التحصيالن مي باشند افزايش يافته و اثرات آن به سرتاسر جامعه تسري مي يابد

  مدل رضايت مشتري كانو

                                                 
1- Jaison Samuel 

2 -Peter Senge 



 

اين مفهوم را بر روي ساختار يك بعدي مي نگريسته اند، به مدل ها و ديدگاه هاي سنتي سنجش رضايت ارباب رجوع 

اين معني كه هر چه كيفيت خدمت دريافت شده توسط ارباب رجوع بيشتر باشد رضايت وي نيز به همان اندازه افزايش 

در اين مدل ها و ديدگاه ها به اين نكته توجهي نمي شد كه تكميل ساختن نيازهاي يك محصول . مي يابد و برعكس

از سوي ديگر اين مدل ها به نوع و اندازه . باشد مشخص تا حد زياد، الزاماً مستلزم افزايش رضايت ارباب رجوع نمي

نياز ارباب رجوع نيز توجهي نداشتند در حالي كه اين متغيرها مي توانند بر كيفيت خدمات دريافت شده و در نتيجه 

  ).  sauerwein & colleagues, 1996(رضايت وي اثرگذار باشد

مدلي را به نام مدل رضايت مشتري كانو معرفي نمودند كه قادر  1984و همكارانش در سال  1پروفسور نورياكي كانو 

  است 

. تا بين سه نوع نيازهاي يك  خدمت را كه بر روي رضايت ارباب رجوع از طرق مختلف اثرگذار مي باشند تفكيك نمايد

كيفي هر خدمت را به سه طبقه تقسيم مي نمايد كه هر طبقه بيانگر يك نوع  در حقيقت مدل كانو نيازها و مشخصه هاي

  :اين سه نوع نياز عبارتند از . مشخص از نيازهاي ارباب رجوع مي باشد

اين دسته از نيازها در ارتباط با آن ويژگيهايي مي باشند كه بايد در يك خدمت وجود داشته باشند و اگر :  2نيازهاي الزامي

در طرف ديگر اگر اين نيازها مطابق با خواسته هاي . د ارباب رجوع به مقدار بسيار زيادي ناراضي مي شودارضا نشون

نيازهاي الزامي مشخصه هاي اساسي . ارباب رجوع باشد تكميل آنها رضايت وي را در حد قابل قبولي افزايش نمي دهد

ارباب رجوع به نيازهاي الزامي  . ستم منجر مي شوديك خدمت مي باشند وتكميل آن ها در نهايت به عبارت ناراضي ني

. به گونه اي مي نگرد كه آن ها را به عنوان الزامات خدمت قبول دارد، بنابراين به طور غير صريحي متقاضي آنها مي باشد

رجوع به نيازهاي الزامي  در هر خدمت به عنوان عوامل رقابتي قطعي مي باشند و اگر به طور كامل ارضا نشوند ارباب 

 sauerwein(نيز مي شناسند 3اين ويژگيهارا با نام نيازهاي پايه. هيچ طريقي به خدمت ارائه شده عالقه مند نخواهد شد

& colleagues, 1996 )(zhang, von dran, 2001    .(  

ارضاي آن تامين به آن دسته از نيازها اطالق مي شوند كه رضايت ارباب رجوع را به اندازه سطح :  4نيازهاي يك بعدي

نيازهاي . شود و برعكس به اين معني كه هر چه نياز بيشتر تكميل شود رضايت ارباب رجوع بيشتر تأمين مي. مي نمايد

                                                 
1- Noriaki kano 

2- Must be Requirements 

3- Basic Requirements 

4- One dimensional Requirements  



 

 1نام ديگر اين ويژگي ها، نيازهاي عملكرد. شود يك بعدي معموالً به طور صريح به وسيله ارباب رجوع تقاضا مي

  ). sauerwein & colleagues, 1996 )(zhang, von dran, 2001(باشد مي

اين نيازها آن ويژگيهاي خدمت هستند كه اثر بيشتري بر ميزان رضايت ارباب رجوع داشته و ميزان :  2نيازهاي جذاب

نيازهاي جذاب هرگز به طور صريح به وسيله ارباب رجوع . رضايت وي را به طور شگفت انگيزي افزايش مي دهند 

اين نيازها در واقع نقطه تاريك ذهن ارباب رجوع مي . رجوع مورد انتظار واقع نمي شوند بيان نشده و يا توسط ارباب

تامين . باشند كه به عنوان برگ برنده در اختيار سازمان هاي خالق جهت شگفت زده كردن ارباب رجوع وجود دارند

ها را دريافت نكند احساس نارضايتي اگر ارباب رجوع آن. كامل اين نيازها رضايت ارباب رجوع را بيشتر افزايش مي دهد

 ,sauerwein & colleagues, 1996 )(hang(مي باشد نام ديگر اين دسته از ويژگي ها 3نيازهاي مهيج. نمي كند

von dran, 2001 .(  

  .وضعيت طبقه بندي نيازهاي ارباب رجوع بر اساس مدل كانو را نشان مي دهد 1شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

و به شكلي طراحي شده است كه براي استفاده آن پرسشنامه مخصوصي وجود دارد كه از آن مدل رضايت مشتري كان

پس از استخراج نظرات مشتريان با توجه به روش هاي گوناكوني كه . براي استخراج نظرات مشتريان استفاده مي شود

   .براي دسته بندي نظرات آنان وجود دارد، طبقات مدل رضايت مشتري كانو شكل مي گيرد

                                                 
1- Performance Requirements  

2- Attractive Requirements  

3- Exciting Requirements  

 ����: ��	
 ���� ��	�� ��� 

 �	��� ��	��

�	�� 	��� ��� �	�� �	��� 

���� �	��� ��	��	� 

  �� � �	!�	��  

��"� #� �	!�	�� 

     

 ���$%� �	!�	��  

�



 

 شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بهبود كيفيت خدمات آموزشي بخش آموزش عالي

به اين منظور در نخستين گام مولفه هاي كيفيت خدمات بر اساس تكنيك طوفان مغزي و مطالعه منابع مختلف       

 .ارائه شده است 1فهرست اين مولفه ها در جدول . ادبيات تحقيق شناسايي شدند

 ي كيفيت خدماتهامولفه

 اعتماد و اطمينان دانشجويان دانشكده  به اساتيد خود • در دسترس بودن كتاب و نشريات تخصصي•

 ارتباط دوستانه و راحت دانشجويان با اساتيد خود • ارائه خدمات ويژه براي دانشجويان ممتاز، مبتكر، پژوهشگر•

 ساتيدتهيه گزارشات واطالعات  به موقع و بدون اشتباه موردنياز ا •

 ودانشجويان

توجه  ويژه و رفع سريع  مسائل و مشكالت خاص تك تك  •
 دانشجويان توسط  اساتيد

 مؤدبانه و درخورشأن بودن برخورد اساتيد دانشكده با دانشجويان • دسترسي سريع و كافي اساتيد و دانشجويان به كامپيوتر و اينترنت•

...) دئوپرژكتور و وايت برد، نقشه، وي(تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي •
 پيشرفته و به روز

  دانستن نام دانشجويان توسط  اساتيد  •
 ارائه خدمات ويژه به دانشجويان جديدالورود •

 ...تامين فضاي آموزشي مناسب از نظر نور، تهويه، سكوت و•

 مشاركت دادن دانشجويان در فعاليت هاي فوق برنامه•

 اتيدبه روز وكاربردي بودن سرفصلهاي تدريسي توسط اس •

 استفاده از اساتيد مجرب درگروههاي آموزشي •

 تطابق خدمات اداري آموزشي دانشكده با دانشگاههاي معتبر • ايجاد  فضاي مناسب براي تحقيق ومطالعه اساتيد و دانشجويان•

از قبيل  تلفن،فاكس، پست (به روز بودن ابزار برقراري ارتباط با دانشكده •
 ...)الكترونيكي و 

صوص و كافي را براي پاسخگويي به مشكالت تخصيص زمان مخ •
 و مسائل دانشجويان توسط اساتيد

تالش در جهت  رفع سريع مشكالت بوجود آمده براي دانشجويان،  •
 اساتيد و كارمندان

 گسترش سطوح تحصيلي باالتر از جمله كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي •
 مختلف

اتيد ودانشجويان از آمادگي برگزاري كالس هاي آموزشي در ساعاتي كه اس•
 بيشتري برخوردارند

وجود ارتباط صحيح وكافي بين اساتيد مشاور با دانشجويان  •
 ...در زمينه هاي درسي و 

صدور گواهي اشتغال به تحصيل، (انجام سريع و به موقع خدمات اداري•
 ...) صدور معرفي نامه، مراحل تسويه حساب و

ي صنعتي و اداري و آشنا ساختن برقراري ارتباط دانشكده با محيطها •
 دانشجويان با اين محيط ها

برگزاري كالسهاي فوق برنامه آموزشي جهت آموزش  مفاهيم نوين مديريت، •
 ..نرم افزار هاي كاربردي و

 زيبا و مناسب بودن چيدمان اتاقها و كالسهاي دانشكده •

 به روز بودن سطح تجربه ، دانش و اطالعات اساتيد •

 ع بودن حضور اساتيد در كالسهاي درسيمنظم و به موق•

 برقراري امنيت روحي ، جسمي براي اساتيد ، كارمندان و دانشجويان•

مورد توجه قرار گرفتن پيشنهادات اساتيد و دانشجويان براي  •
 دانشكده بهبود كيفيت خدمات

 اساتيد در موفقيت دانشجويان در محيطهاي شغلي تاثير تدريس • اساتيد دانشجويان را بر مبناي فعاليت و ميزان فراگيري ارزيابي نمايند•

 معرفي فارغ التحصيالن به بازاركار • كافي بودن تعداد كارمندان و اساتيد دانشكده•
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ت دانشـكده بـر اسـاس مـدل كـانو      سپس در گام دوم پرسشنامه طبقه بندي نهايي معيارهاي موثر بر بهبود كيفيـت خـدما  

پرسشنامه عودت داده شـد و فـاز تحليلـي     55از بين پرسشنامه هاي توزيع شده . طراحي شده و پيمايش تحقيق آغاز شد



 

طبقـه   2پس از تحليل پرسشنامه هاي جمع آوري شده بر اساس مدل كانو، مولفه ها به شرح جـدول  . تحقيق آغاز گرديد

  .بندي شدند

 طبقات

 جذاب يك بعدي الزامي

دسترسي سريع و كافي اساتيد و  •
 دانشجويان به كامپيوتر و اينترنت 

توجه  ويژه و رفع سريع  مسائل و مشكالت  •
 خاص تك تك دانشجويان توسط اساتيد

برقراري ارتباط دانشكده با محيطهاي صنعتي   •
و اداري  و آشنا ساختن دانشجويان با اين 

 محيط ها

مي براي اساتيد، برقراري امنيت روحي، جس •
 كارمندان و دانشجويان

از قبيل  (به روز بودن ابزار برقراري ارتباط با دانشكده  •
 ...)تلفن،فاكس،پست الكترونيكي و 

زيبا و مناسب بودن چيدمان اتاقها و  •
 كالسهاي  دانشكده

مشاركت دادن دانشجويان در فعاليت هاي  •
 فوق برنامه

ارشناسي گسترش سطوح تحصيلي باالتر از جمله ك •
 ارشد و دكتري در رشته هاي مختلف

ارائه خدمات ويژه به دانشجويان  •
 جديدالورود

به روز وكاربردي بودن سرفصلهاي تدريسي  •
 توسط اساتيد

 كافي بودن تعداد كارمندان و اساتيد دانشكده •

 دانستن نام دانشجويان توسط  اساتيد •

استفاده از اساتيد مجرب درگروههاي  •
 آموزشي

بودن كتاب و نشريات در دسترس  •
 تخصصي

 مؤدبانه و مناسب بودن برخورد اساتيد با دانشجويان •

 منظم و به موقع بودن حضور اساتيد در كالسهاي درس •

 

 معرفي فارغ التحصيالن به بازاركار •

اعتماد و اطمينان دانشجويان دانشكده  به اساتيد  •
 خود

وجود ارتباط صحيح وكافي بين اساتيد مشاور  •
 ...ن در زمينه هاي درسي و با دانشجويا

 

ايجاد  فضاي مناسب براي تحقيق ومطالعه  •
 اساتيد و دانشجويان

وايت برد، (تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي  •
 پيشرفته و به روز...) نقشه، ويدئوپرژكتور و 

 

اساتيد دانشجويان را بر مبناي فعاليت و ميزان  •
 فراگيري ارزيابي نمايند

في را براي پاسخ گويي تخصيص زمان مخصوص و كا •
 به مشكالت و مسائل دانشجويان توسط  اساتيد

 

تاثير تدريس اساتيد در موفقيت دانشجويان در  •
 محيطهاي شغلي

تامين فضاي آموزشي مناسب از نظر نور،  •
 ...تهويه، سكوت و

 

ارائه خدمات ويژه براي دانشجويان ممتاز، مبتكر،  •
 پژوهشگر

موزشي جهت آموزش  برگزاري كالسهاي فوق برنامه آ •
 ..مفاهيم نوين مديريت، نرم افزار هاي كاربردي و

 

  ارتباط دوستانه و راحت دانشجويان با اساتيد خود • 

تهيه گزارشات واطالعات  به موقع و بدون  • 
 ودانشجويان اشتباه موردنياز اساتيد

 

برگزاري كالس هاي آموزشي در ساعاتي كه اساتيد  • 
 يشتري برخوردارندودانشجويان از آمادگي ب

 

 تطابق خدمات اداري آموزشي دانشكده با  • 



 

 دانشگاههاي معتبر

تالش در جهت  رفع سريع مشكالت بوجود آمده  • 
 براي دانشجويان  اساتيد و كارمندان

 

  به روز بودن سطح تجربه ، دانش و اطالعات اساتيد • 

مورد توجه قرار گرفتن پيشنهادات اساتيد و  • 
 دانشكده بهبود كيفيت خدمات دانشجويان براي

 

صدور گواهي اشتغال (انجام سريع و به موقع خدمات اداري • 
 ...)به تحصيل، صدور معرفي نامه، مراحل تسويه حساب و
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ي شده بر اساس مدل كانو با استفاده از تحليل آماري رتبه بندي در آخرين گام از متدولوژي تحقيق مولفه هاي طبقه بند

شده و عوامل مؤثر بر بهبود كيفيت خدمات آموزشي دانشكده مديريت دانشگاه يزد در هر طبقه بر اساس اولويت 

ن مولفه به اين منظور ابتدا با استفاده از آزمون ناپارامتريك كروسكال واليس معني دار بودن اختالف بي. مشخص شدند

هاي هر طبقه بررسي گرديده و پس از تائيد معني دار بودن اختالف، مولفه ها بر اساس رتبه ميانگين به دست آمده از اين 

  . آزمون براي هر مولفه رتبه بندي گرديدند

الزامي و  استنباط مي شود، معني دار بودن اختالف بين مولفه هاي طبقات 3همان گونه كه از نتايج ارائه شده در جدول 

يك بعدي مورد تائيد است در حالي كه نتايج آزمون مويد معني دار بودن اختالف بين مولفه هاي طبقه جذاب نبوده و از 

  . اين حيث ترجيحي در ميان مولفه هاي اين طبقه مشاهده نمي شود

  

  طبقات
 تحليل ها

 طبقه جذاب طبقه يك بعدي طبقه الزامي

 2.8 87.2 79.02 آماره آزمون

 0.25 0.00 0.00 سطح معني داري

 عدم وجود اختالف وجود اختالف وجود اختالف تصميم گيري
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 رتبه ميانگين ويژگي                                            رتبه                  



 

 428.88 دسترسي سريع و كافي اساتيد و دانشجويان به كامپيوتر و اينترنت  1

 407.36 معرفي فارغ التحصيالن به بازاركار 2

 383.03 يان در فعاليت هاي فوق برنامهمشاركت دادن دانشجو 3

 374.91 استفاده از اساتيد مجرب درگروههاي آموزشي 4

 365.14 برقراري امنيت روحي ، جسمي براي اساتيد ، كارمندان و دانشجويان 5

 363.67 به روز وكاربردي بودن سرفصلهاي تدريسي توسط اساتيد 6

 309.29 ساتيد و دانشجويانايجاد فضاي مناسب براي تحقيق ومطالعه ا 7

 298.99 اساتيد دانشجويان را بر مبناي فعاليت و ميزان فراگيري ارزيابي نمايند 8

 285.91 تاثير تدريس اساتيد در موفقيت دانشجويان در محيطهاي شغلي 9

 275.2 ارائه خدمات ويژه براي دانشجويان ممتاز، مبتكر، پژوهشگر 10

 255.25 نشريات تخصصيدر دسترس بودن كتاب و  11

 218.37 اعتماد و اطمينان دانشجويان دانشكده  به اساتيد خود 12
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 رتبه ميانگين ويژگي                                            رتبه                

 723.79 مشكالت و مسائل دانشجويان توسط اساتيدتخصيص زمان مخصوص و كافي را براي پاسخگويي به  1

 708.45 كافي بودن تعداد كارمندان و اساتيد دانشكده 2

 703.28 گسترش سطوح تحصيلي باالتر از جمله كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي مختلف 3

 608.25 ...)نيكي و از قبيل  تلفن،فاكس،پست الكترو(به روز بودن ابزار برقراري ارتباط با دانشكده  4

 590.45 مؤدبانه و درخورشأن بودن برخورد اساتيد دانشكده با دانشجويان 5

 588.28 پيشرفته و به روز...) وايت برد، نقشه، ويدئوپرژكتور و (تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي  6

 568.37 ...تامين فضاي آموزشي مناسب از نظر نور، تهويه، سكوت و 7

 563.7 ...ط صحيح وكافي بين اساتيد مشاور با دانشجويان در زمينه هاي درسي و وجود ارتبا 8

 560.43 ..برگزاري كالسهاي فوق برنامه آموزشي جهت آموزش  مفاهيم نوين مديريت، نرم افزار هاي كاربردي و 9

 559.19 توجه  ويژه و رفع سريع  مسائل و مشكالت خاص تك تك دانشجويان توسط اساتيد 10

 527.66 دانستن نام دانشجويان توسط  اساتيد 11

 518.77 ودانشجويان تهيه گزارشات واطالعات  به موقع و بدون اشتباه موردنياز اساتيد 12

 507.03 تطابق خدمات اداري آموزشي دانشكده با دانشگاههاي معتبر 13

 501.25صدور معرفي نامه، مراحل تسويه حساب صدور گواهي اشتغال به تحصيل، (انجام سريع و به موقع خدمات اداري 14



 

 ...)و

 490.55 برگزاري كالس هاي آموزشي در ساعاتي كه اساتيد ودانشجويان از آمادگي بيشتري برخوردارند 15

 488.75 تالش در جهت  رفع سريع مشكالت بوجود آمده براي دانشجويان  اساتيد و كارمندان 16

 481.94 نش و اطالعات اساتيدبه روز بودن سطح تجربه ، دا 17

 475.75 دانشكده مورد توجه قرار گرفتن پيشنهادات اساتيد و دانشجويان براي بهبود كيفيت خدمات 18

 453.7 ارتباط دوستانه و راحت دانشجويان با اساتيد خود 19

 390.41 منظم و به موقع بودن حضور اساتيد در كالسهاي درسي 20
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   نتيجه گيري و پيشنهادات

  نتيجه گيري      

با اندكي بررسي و دقت در  جداول طبقه بندي و رتبه بندي عوامل موثر بر بهبود كيفيت مي توان به نتايج        

داري گوناگوني دست پيدا نمود نتايج حاصل از اين  تحقيق مؤيد اين است كه  دانشكده مديريت ، اقتصاد و حساب

طبقه ويژگيهاي الزامي ، يك بعدي و جذاب مي تواند كيفيت خدمات ارائه شده خود را بهبود  3دانشگاه يزد در هر 

ببخشد و با توجه به طبقات و ويژگيهاي مربوط به هر طبقه و با رعايت قوانين مدل كانو به بهبود كيفيت خدمات خود 

تبه بندي انجام شده نشان مي دهد در طبقه معيارهاي الزامي سه نمونه از در اين راستا نتايج به دست آمده از ر. بپردازد

  :  مهمترين ويژگيهاي  تاثير گذار بر بهبود كيفيت خدمات عبارتند از

  دسترسي سريع و كافي اساتيد و دانشجويان به كامپيوتر و اينترنت •

  معرفي فارغ التحصيالن به بازاركار •

  هاي فوق برنامه مشاركت دادن دانشجويان در فعاليت  •

با توجه به نتايج به دست آمده از طبقه بندي معيارهاي الزامي و بر اساس ماهيت و رتبه معيارهايي كه در اين طبقه       

توان به اين نتيجه دست يافت كه معيارهاي قرار گرفته در اين طبقه بيشتر مربوط به آن مشخصه هاي قرار گرفته اند مي

  .    جهت بسترسازي مناسب براي ادامه تحصيل دانشجويان در نظر گرفته مي شوندكيفي مي باشند كه در 

  :در طبقه معيارهاي يك بعدي سه نمونه از مهمترين ويژگيهاي  تاثير گذار بر بهبود كيفيت خدمات عبارتند از

 تخصيص زمان مخصوص و كافي را براي پاسخگويي به مشكالت و مسائل دانشجويان توسط اساتيد •

 بودن تعداد كارمندان و اساتيد دانشكده كافي •

  گسترش سطوح تحصيلي باالتر از جمله كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي مختلف •



 

فراواني تعداد عواملي كه در طبقه يك بعدي قرار گرفته اند نشان مي دهد كه  بيشترين خواسته هاي دانشجويان از      

شكده مديريت ، اقتصاد و حسابداري دانشگاه يزد هر چه به بهبود كيفيت اين طبقه يك بعدي مي باشد كه اين يعني  دان

اما نوع و رتبه بندي اين . نيازها بپردازد سطح رضايت دانشجويان اين دانشكده بيشتر افزايش خواهد يافت و بالعكس

نيم يا به بيان ديگر به سمت معيارها نشان مي دهد كه هرچه به سمت رتبه هاي پائينتر و اوزان كمتر معيارها حركت مي ك

مشخصه هايي مي رويم كه نوع رفتار آنها شباهت زيادي به ويژگيهاي الزامي دارد، به آن دسته از مولفه هاي كيفي 

رسيم كه با نيازهاي روزمره علمي دانشجويان در ارتباط مي باشد و برعكس در رتبه هاي اول معيارها آن دسته  مي

ه طور روزمره دانشجو آنها را لمس نمي كند و به خاطر كمتر توجه شدن به آنها به طور عوامل قرار مي گيرند كه ب

  .ضعيف خاصيت جذاب دارد اما در طبقه معيارهاي يك بعدي داراي اهميت بااليي مي باشد

عني تحليل آماري نشان مي دهد ميان مولفه هاي قرار گرفته در طبقه معيارهاي جذاب از حيث ارجحيت اختالف م     

كمبود تعداد نيازهاي . داري وجود ندارد و مولفه هاي قرار گرفته در اين طبقه داراي درجه اهميت يكسان مي باشند

جذاب گوياي دو نكته مهم مي باشد اول اينكه ميزان آگاهي و توقع دانشجويان در سطح بسيار بااليي قرار دارد به طوري 

البته علت اين مساله باال بودن سطح كيفيت محيطهاي آموزشي . نمايد  كه كمتر معياري مي تواند آنها را شگفت زده

نكته دوم حاكي از رقابت شديد محيطهاي آموزشي در بهبود كيفيت خدمات خود مي باشد كه آنها را . امروزي مي باشد

ا تجربه و لمس به شرايط حساس و نزديك به يكديگر رسانده است به طوري كه مشتريان آنها بيشتر مولفه هاي كيفي ر

  .كرده اند و شايد فقط در سه زمينه اشاره شده در رتبه بندي باال هنوز فرصت شگفت زده كردن آنها فراهم باشد

  پيشنهادات

  :پيشنهادات كاربردي

دسترسي سريع و كافي اساتيد و  با توجه به معيار هاي طبقه بندي شده در گروه الزامي چنين به نظر مي رسد كه) الف

ان به كامپيوتر و اينترنت در محيطهاي آموزشي مهمترين عامل در جلوگيري از به وجود آمدن نارضايتي در بين دانشجوي

براي رفع اين  مشكل پيشنهاد مي شود تصميم گيران در اين محيط ها با . خدمت گيرندگان و مشتريان آنها مي باشد

يازهاي اين مراكز از جمله كامپيوتر،خطوط اينترنت پر سرمايه گذاري بيشتر بر روي ايجاد مراكز محاسبات و تامين ن

، باعث دسترسي مكفي و مناسب اساتيد و دانشجويان به ... سرعت،عضويت در مجالت و سايت هاي علمي معتبر و 

  .كامپيوتر و اينترنت شوند

وح تحصيلي باالتر از رتبه بندي معيارهاي قرار گرفته در طبقه يك بعدي نشان مي دهد مهم ترين عامل  گسترش سط) ب

باشد، كه هرچه  اين محيط ها  جمله كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي مختلف  موجود در اين محيط ها مي



 

بيشتردر اين راه تالش نمايند، سطح رضايت مشتريان و خدمت گيرندگان اين بخشها بيشتر افزايش خواهد يافت و در 

بنابر اين پيشنهاد مي شود با . شود سطح رضايت افراد كاهش خواهد يافت حالت برعكس هر چه به آنها كمتر پرداخته

توجه به اثر مستقيم اين معيارها بر روي رضايت افراد بحث گسترش سطوح تحصيلي به عنوان يك استراتژي تدوين 

ه به طور قطع در اين را.شود و اين محيط ها در راستاي تحقق اين استراتژي برنامه هاي كاري خود را تدوين نمايند

  .حمايت هاي سازمان هاي دولتي از جمله وزارت علوم و سازمان هاي مشابه الزامي مي باشد

  :پيشنهادات پژوهشي 

در جهت اعتبار و غناي هر چه بيشتر اين تحقيق و امكان تعميم دقيق تر نتايج آن به كل كشور پيشنهاد مي شود تا ) الف

رت علوم تحقيقات و فناوري عوامل موثر بر بهبود كيفيت خدمات دانشگاه ها  در قالب يك طرح ملي در كشور و در وزا

  .طبقه بندي و رتبه بندي گردند

به علت ماهيت متفاوت انواع محيط هاي آموزشي دانشگاه هاي كشور امكان استفاده از نتايج اين تحقيق براي تمامي ) ب

تن پرسشنامه اين تحقيق و كاربرد آن در ساير محيط ها، عوامل لذا پيشنهاد مي گردد تا با منطبق ساخ. آنان فراهم نيست

  .موثر بر بهبود كيفيت خدمات آن ها نيز شناسايي و رتبه بندي گردد

ها با استفاده از تكنيك هاي تصميم  به علت كيفي بودن داده هاي جمع آوري شده توسط پرسشنامه، انجام تحليل) ج

  . تر شدن نتايج شود واند باعث واقعيگيري چند معياره فازي مي تواند، مي ت
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  نقش ارزيابي دروني كيفيت در آموزش  از راه دور

  دانشگاه پيام نور:مورد 



 

  3فرانك مختاريان      2مريم زماني فر     1فاطمه صادقي مندي
  

  چكيده 

اكز آموزشي دانشگاه پيام نور در هدف از اين پژوهش ارائه راهكارهايي براساس پيشنهادهاي ارائه شده از سوي مر
فرايند . به منظور انجام پژوهش حاضر از روش فراتحليل استفاده شده است. طرح ارزيابي دروني اين مركز بوده است

ها انتخاب و مورد  نور انجام شده است؛ در اين پژوهش كليه اين گروه گروه آموزشي دانشگاه پيام 9ارزيابي دروني در 
، )9و  8مناطق (آمار). 2و  1مناطق (آمار). 5، 4، 3مناطق (آمار: ها عبارتند از اين گروه. ه استبررسي قرار گرفت

ها از طريق تحليل  گردآوري داده. شناسي شناسي، روان مديريت دولتي، حسابداري، علوم تربيتي، زمين). 10منطقه (آمار
ها، از پرسشنامه استفاده نشد و فراتحليل بر روي  براي گردآوري داده. هاي نهايي ارزيابي دروني صورت گرفت گزارش
پس از بررسي پيشنهادهاي ارائه شده توسط گروه هاي مجري ارزيابي . هاي از پيش تنظيم شده صورت گرفت گزارش

دروني ، پيشنهادهاي كليدي استخراج و در خاتمه چارچوبي درخصوص كاربست پيشنهادهاي مذكور براي بهبود و 
  . زشي و پژوهشي دانشگاه پيام نور ارائه گرديدارتقاء كيفيت آمو

  

  .آموزش از راه دور، كيفيت ،كيفيت آموزش از راه دور، ارزيابي دروني، دانشگاه پيام نور: كليد واژگان

  

  مقدمه

دهه اول قرن بيست و يكم را عصر دانش  ناميده و هدف از اين  ،م را دهه اطالعات نامگذاري كردنداگر دهه آخر قرن بيست
در حال تغيير در چنين شرايطي انسان براي همگام شدن با محيط .نامگذاري را توسعه همه جانبه دانش و آگاهي بشر دانسته اند

در  1980تحوالت دهه  ).Bowles,2000(هاي جديدي براي انتقال دانش و افزايش آگاهي باشدبايد به دنبال شيوه ها و رويه 
و يا متحمل تغييرات بنيادي شده ، برنامه ريزي درسي و شيوه هاي آموزشي آن تجديدنظر  تعليم و تربيت باعث شده كه در اهداف

افزايش جمعيت، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه و تراكم در قشر آماده در اين ميان،  ).1386 ،سعيدي پويا(گردد 
را به جستجوي راه هاي آسان تري براي  و دانشمندان ايجاد نمودهنو آوري در سبك هاي ارائه آموزش را  ضرورتتحصيل ، 

  ).267:  1381ظهور ،. (فراگير شدن هرچه بيشتر آموزش وا داشته است

اخيـرا عالقـه منـدي بـه      .ها به عنوان مراكز آموزشي، در تربيت نيروهاي كارآمد و متخصص جوامع نقش بسـزايي دارنـد   دانشگاه
افزايش يافته و در سطح بين المللي در تحقيقات آموزشي مـورد اسـتفاده   كيفيت در آموزش عالي و دانشگاه ها به طور چشمگيري 

                                                 
١
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي 

٢
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي 

٣
ن و كارشناس ارشد پژوهشي گروه ارزشيابي آموزشي سازمان سـنجش آمـوزش   دانشجوي دكتري مديريت آموزشي دانشگاه تهرا  

  كشور



 

تحول در نظام هاي آموزش عالي ، نقش اطالعات و ارتباطات و تقاضا بـراي   به جهت اين امر، ).1386بهرنگي ،(قرار گرفته است 
   .)(Arambewela & Hall, 2006 هاي آموزش عالي ايجاد نموده است را در نظام و اصالحات مهمي تتحوال ،آموزش

گسترش آموزش يكي از اركان توسعه علمي، رشد اجتمـاعي، شـكوفايي اسـتعدادها و زمينـه سـاز خالقيتهـاي انسـاني اسـت كـه          
هاي متعارف و جاري به تنهايي براي برقراري اين ركن مهم كافي نيست و توجه بـه روشـهاي جديـد آموزشـي و اجرايـي      آموزش
در ايـن رهگـذر ،   .باز و آموزش از راه دور براي دستيابي بـه هـدفهاي توسـعه الزم و ضـروري اسـت      هايي از قبيل آموزشبرنامه

كيفـي مقـرون بـه     كمـي و چرا كه از لحاظ  مورد توجه قرار گرفته استهاي حل مشكالت  يكي از راه به عنوان آموزش از راه دور
  . ور در دهه ياد شده رشد و توسعه يافته استطراحي و اجراي آموزش از راه دبوده و اصوالً بر اين  اساس  صرفه

  

           آموزش از راه دور

هاي مربوط به برخي از مقـررات نظـام آموزشـي    ، كاهش موانع زماني و مكاني و محدوديتاز راه دور ترين مفهوم آموزشنزديك
سترسي به مراكز آموزشي، نداشتن فرصت كـافي  ه آموزش عالي به افرادي كه به دليل عدم دئمتعارف  به منظور ايجاد زمينه هاي ارا

  .، مي باشدهاي شغلي و اقليمي، از امكان كمتري براي بهره مندي از آموزش متعارف برخوردارندو محدوديت
ياددهي است كه به منظور انتخـاب و كـاربرد    _آموزش باز و از راه دور ، نظام آموزش نويني براي سازمان دادن به فرايند يادگيري

، در يك مركز آموزشـي بـه كـار    ، رسانه ها و ساير وسايل ارتباط جمعي اده از يك يا چند نوع مواد آموزشكارهايي براي استفراه
همچنين با به كار گيري اين نوع آموزش و با بهره مندي از فناوري هاي جديـد در ارائـه خـدمات آموزشـي، فراينـد      . شود برده مي

اه آمـوزش الكترونيـك نسـخه امـروزي آمـوزش از ر      .) 1386ابـراهيم زاده، (شـود  مـي  هيلتسـ يادگيري با مشـاركت يادگيرنـدگان   
اين چنين است كه مي بينيم يادگيري الكترونيكي يا به زبان  .ها پيش مورد استفاده قرار گرفته است است كه از قرن) مكاتبه اي(دور

كرده است و به سرعت خود را به عنوان روش موفق يـادگيري  ساده تر ،انتقال دانش با استفاده از بسترهاي فناوري اطالعات ظهور 
كتب خودآمـوز  ( اي مـكـاتـبـه اين نوع آموزش به سه روش .)Ladouceur,2001(علوم در قرن بيست و يكم معرفي مي كند 

 –رايانـه  ( ونيكيالـكـتــر    و ) تلويزيـون  –راديو  –هاي ديداري و شنيداري  رسانه(شنيداري -ديداري، )هاي رفع اشكال كالس –
هاي آموزشـي، افـزايش    امكان برخورداري از آموزش بيشتر، كاهش هزينهصورت گرفته و  )شبكه اينترنت –افزارهاي آموزشي  نرم

  ).25: ،ص2000مك واي لينچ،(ها و مزاياي متعدد ديگر را به همراه دارد دامنه مطالب ارائه شده، انعطاف پذيري آموزش

  ور در ايران و جهانتاريخچه آموزش از راه د

آمـوزش از راه دور بـا    واتخاذ شيوه ارائه آموزش از راه دور با شرايط جمعيتي و ويژگيهاي اقليمي هر كشور انطباقي خاص داشته 
 از يكي عنوان به انگلستان هاوايي دانشگاه ميالدي، 1836 سال در.توجه به ضرورت هاي آموزشي در كشورها شكل گرفته است 

 راه آغـازين ايـن   هـاي  گـام  1870 دهه در آمريكا متحد ايالت در .گرفت شكل مكاتبه اي آموزشهاي هاي توسعه ميآكاد نخستين

آموزش از راه دور  به عنوان وسيله اي براي ارائه محتواي دوره و نيز تكميل برنامه هاي آموزشي ،رونـد رو بـه رشـد    . شد برداشته
 درسـال 1كبيـر  بريتانيـاي  آزاد دانشگاه تأسيس).  (Rager Kafman et al ,2001سريعي را در آموزش عالي آمريكا داشته است

ايـن   .شـدند  تأسـيس  و آسيايي اروپايي كشورهاي ويژه به كشور چندين در دور راه از آموزش  هاي دانشگاه كه شد سبب 1969

                                                 
١
 United Kingdom Open University( UKOU)  



 

 اسپانيا در دانشگاه ملي آموزش از راه دور شامل ها دانشگاه
1
2اقبال مهعال آزاد دانشگاه) 1972( 

 ، دانشـگاه (1974) در پاكسـتان   

3آزاد
 كره ملي آزاد ، دانشگاه1978 تايلند در  

گانـدي   اينـديرا  ملي آزاد و دانشگاه 1984)(5در اندونزي دانشگاه تربوكا ، )1982(4
  . بودند  (1985) 6در هند

افزايش ، ها جمعيت جوان و جوياي انواع آموزشباال بودن حجم پراكندگي جغرافيايي كشور، : در ايران نيز عوامل مختلفي از جمله
محدوديتهاي اجتماعي و تقاضا براي ، هاي گسترده در كشور توجه به يادگيري و آموزش، پوشش تحصيلي در مقاطع مختلف

 شگاهدان لذا. )حسيني، همان منبع(اند موجب توجه به آموزش از راه دور شده هاي نوين آموزشي در يادگيري آوري استفاده از فن

 اي مكاتبه صورت به دور، راه از هاي ارائه آموزش به نسبت در ايران بار نخستين براي شمسي 1350 سال در بيروني ابوريحان

آموزش از راه دور در ايران وجود نداشت اما در خالل اين سال ها انجام دادن مطالعات و  1366تا سال  1351از سال  .كرد اقدام
  ).1386،طالب زاده ،حسيني(و آغاز به كار آن شد ) 1366(تاسيس دانشگاه پيام نور  بررسي هاي اوليه منجر به

  

   كيفيت آموزش از راه دور
در دنياي كنوني موضوع كيفيت ، مديريت سازمان ها را  با چالش هايي مواجه ساخته و پـذيرش آن در بخـش خـدمات بـه طـور      

بهبـود خـدمات از مهـم تـرين      كيفيت در راس اغلب امور قـرار دارد و . )٠٠٦Sahney et al., 2(فزاينده اي افزايش يافته است 
( اي آمـوزش از راه دور در دانشگاه پيام نور بيشتر به صورت مـكـاتـبــه  ).(Sallis,1997هر موسسه يا دانشگاه مي باشدوظايف 

دانشـجو  و تاكيـد بـر     ري آموزشـي گيـري از فنـاو   با بهرهو مي شود  ارائه) هاي مرور درس و رفع اشكال كالس –كتب خودآموز 
 هـا  هنام آيين مطابق است موظف مركز هر.دهد  هاي درسي را كاهش مي كالس محوري در يادگيري، ضرورت حضور دانشجو در

 ماننـد  درسـي  و آموزشي مواد ارائة مراكز، در بار يك هفته دو هفته يا هر اشكال رفع هاي كالس براي مصوب هاي ودستورالعمل

را  الزم اقدام . . . و تحصيلي هاي مشاوره ارائة و تمرين و خودآموز، كار هاي كتاب اي، تجهيزات رايانه آموزشي، دهفشر لوحهاي
  ).،همان منبع طالب زاده ، حسيني(آورد  عمل به

لحاظ افت ها در جهت گسترش مرزهاي دانش بودند اما مشكالت فراواني كه به  اي آموزش از راه دور اولين گام هاي مكاتبه روش
 هاي باال گريبانگر اين روش بود، آرام آرام اين روش از كيفيت آموزش عدم دسترسي سريع و آسان به منابع و اساتيد و هزينه

هاي چون راديو ـ تلويزيون ـ نوارهاي كاست و ويدئويي  اگر چه بعدها با گسترش استفاده از رسانه.آموزش را به حاشيه سوق داد
هاي سنتي  كيفيت آموزش از راه دور بهبود يافت، همچنان تنها به عنوان ابزاري جانبي در كنار روش به تا حدي مشكالت مربوط

  ).1383فتوره چي ،(گرفت  قرار مي) حضوري(
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به برخي مقررات نظام آموزشي  هاي مربوط ، كاهش موانع زماني و مكاني و محدوديتاز راه دور ترين هدف و معناي آموزش مهم
به افرادي فراهم آيد كه به علت دوري يا دسترسي نداشتن به مراكز  هاي ارائة آموزش عالي اي كه زمينه به گونه. متعارف است
  .دارند مندي از آموزش متعارف امكان كمتري هاي زماني و شغلي و اقليمي براي بهره محدوديت آموزشي و

 

    ارزشيابي در آموزش عالي
كيفيـت آموزشـي و   . دفمند و پويا داراي دو بعد كمي و كيفي به مـوازات يكـديگر اسـت    نظام آموزش عالي به عنوان پديده اي ه

پژوهشي از جمله دغدغه هايي است كه هميشه نظامهاي دانشگاهي براي دستيابي به آن تالش مي كنند؛ كوشش هاي قابل تـوجهي  
انشگاهي در دو دهه اخير،در بسـياري از كشـورها   نيز در زمينه ارتقاي مستمر كيفيت آموزش عالي و دستيابي به اهداف نظام هاي د

براي آگاهي از وضعيت موجود و بهبود و ارتقاي كيفيت آموزشي و پژوهشي ايجاد يك سيسـتم مناسـب و كـار    .به عمل آمده است
  .آمد ارزشيابي در نظام آموزش عالي ضروري مي نمايد

تـالش هـايي صـورت گرفتـه تـا  يـك       ,ظام آموزش عالي و بهبود آن با آگاهي از نياز به ارزشيابي كيفيت در ن, در سال هاي اخير 
ارتقاء و تضـمين كيفيـت   ,تا از رهگذر آن بتوان ضمن حصول بهبود ,ارزشيابي در نظام آموزش عالي مستقر شود  سازوكار منسجم
الگـوي  ). 1386,دي محمـ (عالي به گسترش فرهنگ ارزشيابي و مشاركت جامعه دانشگاهي در انجام آن پرداخت  در نظام آموزش

 بطـوري . شود ترين الگوها براي ارزشيابي و تضمين كيفيت آموزش عالي محسوب مي ترين و مورد قبول اعتبارسنجي يكي از مطرح
شود در خصوص اعتبارسنجي بسته به تاكيـد بـر جنبـه خاصـي از آن،      برد اين الگو مترادف با تضمين كيفيت تلقي ميركه گاهي كا

المعارف آموزش عالي، اعتبارسنجي را فرايند كنترل و اطمينان در آموزش  ةدر دائر) 1992(آدلمن . ائه شده استتعاريف متفاوتي ار
هـاي آن جهـت كسـب     توان بوسيله آن به بازبيني و سنجش و يا هر دو مقصود و بررسي مؤسسه يا برنامـه  كند كه مي عالي ذكر مي

  ).1378پازارگادي، (رش پرداخت اطمينان از احراز حداقل استانداردهاي قابل پذي
هاي آموزشي در جهت آگاهي  اي براي ارزشيابي يك مؤسسه يا برنامه بنابراين اعتبارسنجي به عنوان فرايندي برمبناي قضاوت حرفه
دهي به دانشجويان و جامعه در خصـوص احـراز حـداقل سـطوح       از ميزان تحقق استانداردهاي از قبل تعيين شده، هدفش اطمينان

  .Prados, Johnw ) (2005 ,باشد  التحصيالن يك مؤسسه يا برنامه مي يستگي مورد انتظار توسط فارغشا
در . اين الگو به منظور به دست آوردن تصويري كمي ازعوامل مورد ارزيابي جهت رتبه بندي و يا طبقـه بنـدي بـه كـار مـي رود       

اعتبـار   الگـوي  .شده ،اعتبار يك برنامه يا دوره آموزشي مشخص مـي شـود   انجام اين امر  با استفاده از استانداردهاي از قبل تعيين
  :سنجي را به طور مختصر مي توان به دو بخش كلي تقسيم نمود

  ارزيابي دروني -1
  ارزيابي بيروني  -2

گـذاري و رتبـه    تجربه دانشگاهي نشان مي دهد كه ارزيابي دروني مقدمه اي براي اجراي ارزيابي بيروني انجام مي شود تـا اعتبـار  
سـپس  . براين اساس نظام دانشگاهي داوطلب ارزيابي ، ابتدا بـه ارزيـابي درونـي خـود مـي پـردازد       . بندي دانشگاهي به عمل آيد

گزارش ارزيابي دروني مورد بازبيني هيات همگنان قرار مي گيرد و بازديد از نظام دانشگاهي داوطلـب ارزيـابي انجـام مـي شـود؛      
 .استانداردهاي از قبل تعيين شده درباره صالحيت نظام آموزشي قضاوت مي شود سرانجام با توجه به

  



 

منظور خـود    در اين مرحله نظام دانشگاهي به. مرحله آغازين كاربرد الگوي اعتبارسنجي است دروني ارزيابي: ارزيابي دروني -1

 1383،بازرگـان ( .هـا بپـردازد   ابد و بـه اصـالح ضـعف   هاي قوت وضعف خود را دري كند تا جنبه در آئينه ديدن اقدام به ارزيابي مي
نسبت به هدفهاي نظام و مسائلي كه در تحقـق  ) برنامه( اندركاران نظام  در واقع هدف آن است كه دست دروني ارزيابي؛ در  )110:

ريـزي   اسـاس بـه برنامـه   ها را بسنجند، تا بـر آن   آورند؛ سپس ميزان دستيابي به آن  ها وجود دارد، آگاهي بيشتري بدست اين هدف
اي مساعد بـراي تغييـرات الزم در    چنان است كه زمينه دروني ارزيابيبنابراين ). 1380بازرگان،( آينده، جهت بهبود كيفيت بپردازند 

  ).2001بازرگان، . (آورد عالي را فراهم مي جهت بهبود كيفيت آموزش

  ).1387،، رضا محمدي( :بدين صورت برشمردهاي ارزيابي دروني را  توان ويژگي بندي كلي مي در يك جمع

 .فرايندي خود ـ خواسته است )1

 .ارائه يك زبان مشترك در نظام مورد ارزيابي را به دنبال دارد )2

 .ها و امكانات و وضعيت موجود دارد چشم به واقعيت )3

 .مشاركت همگاني نظام مورد ارزيابي را مي طلبد )4

 .دبهبود مستمر و ارتقاء كيفيت را به دنبال دار )5

 

  : ارزيابي بيروني -2

آموزش عـالي صـورت    دكه توسط افرادي خارج از واحاست فرآيندي مرحله دوم الگوي اعتبارسنجي مي باشد و  ارزيابي بيروني 
در ارزيابي بيروني مجموعه اي از مالك ها و نشـانگرها مـد   .شود مي معموالً ارزيابي بيروني به دنبال ارزيابي دروني انجام. مي گيرد

در اينجا هيات همگنان با مطالعه گزارش ارزيـابي درونـي بـه بازديـد از     . ر قرار گرفته و بر اساس آنها ارزيابي به انجام مي رسدنظ
جهت انجام اين امر الزم است كه وضعيت مورد ترسيم در ارزيابي . كيفيت آن به قضاوت مي پردازند محل پرداخته و سپس درباره
درچنين فرايندي ،عوامـل،مالك هـا و    .مورد مطابقت قرار گيرد) ها حداقل(يش تعيين شده و يا الزامات دروني با استانداردهاي از پ

گاهي نيز هيات بازديد كننده ، پيش از مراجعـه بـه واحـد    ). 96: 1383بازرگان،(نشانگرهاي ارزيابي دروني و بيروني يكسان هستند

مـي دهـد تـا كمبودهـا و نـواقص      اي خود آشنا ساخته و به آنان فرصـت  معياره مورد نظر ،مسئولين آن واحد را با انتظارات و
  ).32: 1381كيامنش،(موجود را با توجه به معيارهاي مطلوب و مورد انتظار شناسايي و در صورت امكان برطرف نمايند

درونـي و بيرونـي    ارزشيابي بيروني به عنوان مكمل ارزشيابي دروني بايستي به صورت يك چرخه انجـام شـود؛چرا كـه ارزشـيابي    
همپوشي و كنش متقابلي در جهت بهبود و توسعه راهبردهاي درون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي به منظور بهبـود كيفيـت   
فعاليت هاي آن ها و بهبود سطوح خدمات ارائه شده و تضمين اينكه بودجه و منابع دريافتي به مناسبترين صـورت مـورد اسـتفاده    

  ).120: 1383,بازرگان. (ددارن,قرار مي گيرد 
به شرح ) زير مرحله (گام  13فرايند انجام ارزيابي دروني در قالب يك چارچوب نظام دار و قابل انعطاف در سه مرحله عمده و و 

  ):1387محمدي،(زير انجام مي گيرد
  )مراحل پيش از اجرا(برنامه ريزي ) الف



 

  اجرا ) ب
  عمل و پيگيري) ج

مراحل عمده و گام هاي فرايند انجام ارزيابي درونـي در شـكل   ) 1387محمدي ،( يابي دروني برگرفته از براساس فرايند انجام ارز
  :زير نشان داده شده است

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 مراحل انجام ارزشيابي دروني): 1(شكل شماره

  

   ارزشيابي كيفيت آموزش از راه دور

پـژوهش  . ي ، رويكردهاي مختلفي در ارزشيابي كيفيت آن بوجود مي آيـد با در نظر گرفتن عالقه مندي به كيفيت خدمات دانشگاه
درباره كيفيت آموزش در دانشگاه ها از جمله مهم ترين مسائلي است كه بازخورد مناسب براي تجزيه و تحليـل مسـائل آموزشـي    

ارزيابي . وزش عالي قرار مي دهد،تصميم گيري هاي اساسي و برنامه ريزي هاي راهبردي در اختيار مسئوالن و دست اندركاران آم
و بهبود مستمر كيفيت در آموزش عالي طي دهه هاي اخير از سوي دانشگاه ها در سراسر جهان مورد توجه ويـژه اي قـرار گرفتـه    

  .است
ده استفاده از روشهاي ارزيابي و به طور ويژه رهيافت ارزيابي دروني درسالهاي گذشته كاربرد وسـيعي در آمـوزش عـالي پيـدا كـر     
است ارزشيابي دروني شرايطي را فراهم مي آورد كه كيفيت آموزشي تصوير شود و به مجموعه آموزشي امكان مي دهـد تـا در راه   

  . باز نگاه دارد,دستيابي به اهداف بلندمدت خود تالش كند و راه را براي ايجاد يك برنامه توسعه در سازمان 
يك نگراني عمده رهبران آموزشي ،سياست گـذاران و  با كيفيت باال ،تضمين كيفيت  به دليل افزايش تقاضاي فراگيران براي آموزش

تضـمين  . ريزي و مديريت آموزش باز و از راه دور تبديل شده استه اي اساسي از برنامه به جنبهمچنين كيفيت . معلمان مي باشد

  
آشنا كردن اعضاي  نظام با فلسفه ، .1

  هدف،ضرورت و فرايند ارزيابي دروني
  وتدوين رسالت و اهداف نظامتصريح .2
  تشكيل كميته راهبري ارزيابي دروني.3
  تصريح و تدوين رسالت واهداف نظام.4
  تعريف و تصويب عوامل.5
  تعيين و تصويب مالك ها.6
تعيين وتصويب نشانگرها و معيارهاي .7

 قضاوت در خصوص هر نشانگر

 مشخص كردن داده هاي مورد نياز.8

  طراحي ابزارهاي گردآوري داده ها.9
 

 

  

  
  
 

  گردآوري داده هاي مورد نياز.١

  تجزيه وتحليل داده هاي گردآوري شده.٢

  تدوين گزارش مقدماتي ارزيابي دروني.٣

  
  
  
ارائه بازخورد و نتايج انجام طرح به  .١

  دانشگاهها

 

 عمل و پيگيري اجرا پيش از اجرا



 

منظور مقايسه عملكرد با اهداف  و تضمين  كيفيت در آموزش عالي مجموعه اي از رويكردهاي طراحي شده مديريت و سنجش به
  ).Belawati,2008(دستيابي به كيفيت بروندادها  و بهبود كيفيت مي باشد

اهـداف و نقـاط قـوت و ضـعف مجموعـه      , جايگاه, ماموريت, ارزشيابي تاكيد فراوان بر برنامه هايي دارد كه از طريق آن برنامه ها
، بـه نقـل از   1996,تيـون (روشـهاي مفيـد اتخـاذ كنـد    , ن و بهبـود كيفيـت خـود   آموزشي معين شـود و آن مجموعـه بـراي تضـمي    

 ).1376ميرزامحمدي،

با اين وجـود ايـن شـكل انتقـال     .عدم صالحيت حرفه اي و زير بنايي در آموزش باز و از راه دور موانع مهمي را ايجاد كرده است 
بـراي گسـترش دسترسـي ،افـزايش كيفيـت و تضـمين        آموزش اجرا مي شود و كشورهاي بسياري به عنوان يك استراتژي عمـده 

  .)UNESCO, 2002( هزينه به آموزش باز و از راه دور توجه مي كنند  -اثربخشي
يكي از مهم ترين مسائلي كه اخيرا مسئوالن عرصه آموزش عالي به آن توجه داشته و همـواره بـر ضـرورت آن تاكيـد كـرده انـد،       

( يكي از ده زير سيسـتم نظـام آمـوزش عـالي ايـران اسـت       سيستم آموزشي دانشگاه پيام نور .ارتقاي كيفي دانشگاه پيام نور است 
با انعطاف پذيري باال به گونه اي طراحي شده كه براي همه و همـه كـس امكـان تحصـيل را در هـر      اين سيستم ).  1387بازرگان ،

از بعد كمي داشته است اما از لحاظ كيفـي در بعـد   سال اخير گسترش چشمگيري  3دانشگاه پيام نور طي  .شرايطي فراهم مي كند 
آمـوزش از راه دور   .آموزشي بايد شرايط و امكانات بسياري فراهم شود تا سيستم دانشگاهي پيام نور در دسترس همه قرار گيـرد  

از . كنـد بدون ترديد توانسته است  بسياري از مسائل و مشكالت آموزش هاي حضور سنتي دانشگاهي را بـه نحـو مطلـوب حـل     
عمده ترين اين مسائل ظرفيت محدود جذب دانشجو در نظام دانشگاهي حضوري، انعطاف ناپذيري در اختصاص اوقات آمـوزش  

  . و يادگيري و مخارج هنگفت ارائه آموزش هاي حضوري بوده است
تـا كنـون   ن مـرزي مـي باشـد و    ژي هاي دانشگاه پيام نور توسعه واحدهاي درون مـرزي و  بـرو   با توجه به اين كه  يكي از استرات

توانسته است به عنوان نظامي پيشرو تعداد زيادي دانشجو جذب كند و آموزش ارزاني را با كيفيت نسبتا مطلوب به آنان ارائه دهـد  
لـذا   ،)  1386ابـراهيم زاده ،  (،بنابراين از اعتبار اجتماعي مطلوبي برخوردار است و نمي خواهد به اين اعتبار لطمـه اي وارد شـود   

دانشگاه پيام نور اتخاذ گردد كه يكي از راه هاي بررسي اين مهم ارزيـابي درونـي مـي    بايستي روشهايي براي ارتقا و بهبود كيفيت 
  . باشد

ارزيابي دروني باعث يادگيري براي يادگيري ،توسعه شبكه ها،تسهيم دانش، تقويت برنامه ها و باالبردن روحيه در سازمان مي شود 
) Forss,2002  .(    به عبارتي ديگر نتيجه ارزيابي دروني توانمند ساختن دست  اندركاران مراكز آموزشي نسبت بـه كنتـرل برنامـه

 ارزيـابي جـزء مهمـي از اصـالح برنامـه ،     ). 33:،ص1381محتشـم، (هاي خود و كمك به رشد آنان در فرايند ارزيابي خواهد بـود  
توسعه مداوم آموزش امري مداوم و ضروري اسـت و ارزيـابي مـي توانـد     .باشدبازنگري ، به روز نمودن و موفقيت درازمدت مي 

  ). Galbriath. et al, 1997 (آنچه را كه قابل اجرا و آنچه را كه غير قابل اجرا است را آشكار نمايد
يك ميليون دانشـجو را  از آنجا كه اقبال عمومي نسبت به دانشگاه پيام نور و تحصيل در آن زياد است و دانشگاه هم اكنون بيش از 

، اگر بخواهيم پاسخگوي اين قشر عظيم باشـيم بايسـتي بـراي بهبـود  و     )١٣٨٩، سايت دانشگاه پيام نور(تحت پوشش خود دارد
بر اين اساس دانشگاه پيام نور به عنوان يكي از بزرگترين مراكز آموزش از راه دور بـر  چاره اي انديشيد ارتقاي كيفيت آموزش آن 

كه با توجه به تغييرات و تحوالت كيفيت آموزش در جهان ، كيفيت آموزشي خود را تغيير دهد و در ايـن راسـتا بـه     آن شده است
  .ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي خود پرداخته است



 

رار هاي آموزشي دانشگاه پيام نور مورد بررسي ق از اين رو، در پژوهش حاضر سعي بر آن است كه نتايج ارزيابي دروني گروه
  .ها ارائه شود آن نتايج گرفته و و راهكارهايي براي كاربست

  

  :اهداف

 بررسي سازوكار اعتبارسنجي در دانشگاه پيام نور.1

 هاي آموزشي دانشگاه پيام نور بررسي سطح كيفيت گروه.2

 هاي آموزشي در خصوص بهبود كيفيت بررسي پيشنهادهاي گروه.3

 هاي آموزشي اي حاصل از ارزيابي دروني گروهارائه راهكارهايي به منظور كاربست پيشنهاده.4

 

 :ها سئوال

 باشد؟ سازوكار اعتبارسنجي در دانشگاه پيام نور چه مي. 1

 باشد؟ چگونه مي اند كه ارزيابي دروني را انجام داده هاي آموزشي دانشگاه پيام نور سطح كيفيت گروه. 2

 باشند؟ ر براي بهبود كيفيت آن چه ميدانشگاه پيام نومذكور در هاي آموزشي  پيشنهادهاي گروه. 3

  نور كدامند؟ هاي آموزشي دانشگاه پيام هاي ارزيابي دروني گروه هاي پيشنهادي جهت اشاعه و كاربست يافته روش. 4
  

  شناسي روش

، سازي فراتحليل، يك روش آماري است كه براي يكپارچه. به منظور انجام پژوهش حاضر از روش فراتحليل استفاده شده است
هاي زيادي را مورد بررسي  توان سئوال از طريق به كارگيري فراتحليل، مي. رسد هاي كمي به انجام مي تلخيص و بازبيني پژوهش

فرايند ارزيابي دروني در . (Neil, 2006) قرار داده و به همان نسبت، چارچوب مناسبي براي مطالعات پژوهشي اوليه ايجاد نمود
ها  اين گروه. گرفته استو مورد بررسي قرار شده ها را به انتخاب  نور انجام شده است، كليه اين گروه مگروه آموزشي دانشگاه پيا 9

مديريت دولتي، حسابداري، علوم ). 10منطقه (، آمار)9و  8مناطق (آمار). 2و  1مناطق (آمار). 5، 4، 3مناطق (آمار: عبارتند از
براي . هاي نهايي ارزيابي دروني صورت گرفت ها از طريق تحليل گزارش گردآوري داده. شناسي شناسي، روان تربيتي، زمين
  . هاي از پيش تنظيم شده صورت گرفت ها، از پرسشنامه استفاده نشد و فراتحليل بر روي گزارش گردآوري داده

  عوامل و نشانگرهاي ارزيابي دروني) :1(جدول شماره

 عامل تعداد نشانگرها درصد نشانگرها

 آموختگان شدان 83 16.31

 هاي آموزشي دوره 13 2.55

 كارفرمايان 18 3.5

 امكانات و تجهيزات 48 9.4

 مديريت و سازماندهي 20 3.93

 اعضاء هيأت علمي 148 29.08

 دانشجويان 156 30.65

 فرايند تدريس و يادگيري 23 4.50
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  گرهاي مورد استفاده در ارزيابي درونيدرصد نشان ):1(نمودار شماره
 

به منظور . اند ها و نشانگرها مورد بررسي قرار داده ها را از طريق مالك هاي مورد بررسي، عواملي را تعيين نموده و سپس آن همه گروه
مالحظه مي ) 1(جدول شماره همانگونه كه در . ها مورد بررسي قرار گرفته است ها، كليه عوامل و نشانگرهاي مربوط به آن تحليل داده

 گروه هاي مذكورعالوه بر اين، . هاي آموزشي دانشگاه پيام نور انتخاب شده است عامل توسط گروه 8شود، در فرايند ارزيابي دروني، 
 509از  به منظور ارزيابي گروه هاي آموزشي دانشگاه پيام نور مجموعا. اند عوامل انتخاب نموده نشانگرهايي را نيز براي ارزيابي

حداقل تعداد نشانگرها، . اما تعداد نشانگرهاي انتخاب شده عوامل مورد ارزيابي با يكديگر متفاوت است .نشانگر استفاده شده است
  . باشد مي) دانشجويان(مورد 156ها  و حداكثر آن) هاي آموزشي دوره(مورد  13
. مل از طريق محاسبه نمرات نشانگرهاي آن به دست آمده استنهايي هر عا  محاسبات از طريق آمار توصيفي صورت گرفته و نمره 

، )2.34- 3(مطلوب: قسمت تقسيم شده است 3براي بررسي ميزان مطلوبيت در نظر گرفته شده و حدفاصل آن به  3تا  1پيوستار 
  ).1- 1.66(و نامطلوب) 1.67-2.33(نسبتاً مطلوب

  

  نتايج ارزيابي دروني

  :هاي پژوهشي پاسخ داده شده است ه سئوالدر اين قسمت، بر مبناي نتايج ب

Alumni; 16.31

Educational courses; 2.55

employers; 3.5

Equipments; 9.4

Managing and Organizing; 3.93

Professors; 29.08

Students; 30.65

The process of Teaching and 

Learning; 4.5

 4.5: فرايند تدريس و يادگيري

 30.65: دانشجويان

 29.08: اعضاء هيأت علمي

 3.93: مديريت و سازماندهي

 9.4: امكانات و تجهيزات

 16.31: آموختگان دانش

 2.55: هاي آموزشي دوره

 3.5: كارفرمايان



 

 باشد؟ نور چه مي سازوكار مناسب اعتبارسنجي در دانشگاه پيام.1

رزشيابي دروني مبادرت نموده است و متأسفانه مرحله به انجام ا 1379همانگونه كه پيش از اين بيان شد، دانشگاه پيام نور از سال 
هاي آموزشي برخي از  نون در اين دانشگاه انجام نشده است، با اين حال، گروهتا ك) ارزيابي بيروني( دوم الگوي اعتبارسنجي

توان به مديريت و  اند كه از آن جمله مي ها پس از اتمام ارزيابي دروني، ارزيابي بيروني خود را نيز به انجام رسانده دانشگاه
) 1384(، ادبيات فارسي دانشگاه كردستان)1387(تهران ، فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه)1388(ريزي آموزشي دانشگاه تهران برنامه

هاي از راه دور در  رويه خاصي براي اعتبارسنجي آموزشبا توجه به اينكه . اشاره نمود) 1386(شناسي دانشگاه كرمانشاه و زيست
اما مجريان . ه استنمودهاي كلي ارزشيابي دروني متابعت  ها، از رويه همچون ساير دانشگاه ، اين دانشگاهايران طراحي نشده 
هاي خود عوامل خاصي را مورد ارزشيابي قرار  هاي خاص گروه هاي آموزشي اين دانشگاه بر مبناي ويژگي ارزشيابي دروني گروه

  .ارائه شده است) 2(هاي آموزشي مجري ارزشيابي دروني دانشگاه پيام نور در جدول شماره  تعداد گروه. اند داده
  

  هاي آموزشي دانشگاه پيام نور يت انجام ارزشيابي دروني در گروهوضع): 2(جدول شماره 

 مرحله هاي آموزشي داوطلب تعداد گروه سال اعالم داوطلبي براي ارزشيابي گروه آموزشي

 مقدماتي  1 1379 رياضي

 خاتمه يافته  1 1382 آمار

 خاتمه يافته  1 1383 علوم تربيتي

 1384 حسابداري

3  
 خاتمه يافته

 خاتمه يافته 1384 يروانشناس

 تدوين گزارش 1384 علوم اجتماعي

 1385 زبان انگليسي

4  

 اعالم داوطلبي

 خاتمه يافته 1385 زمين شناسي

 اعالم داوطلبي 1385 فيزيك

 خاتمه يافته 1385 مديريت دولتي

 1387 تربيت بدني
2  

 اعالم داوطلبي

 اعالم داوطلبي 1387 شيمي

 گروه آموزشي 12 مجموع

  
. اند نور در فرايند ارزيابي دروني مشاركت نموده گروه آموزشي دانشگاه پيام 12، )1388(شود، تاكنون مالحظه مي) 2(همانگونه كه در جدول

در سال ) گروه آموزشي 4(گروه داوطلب انجام ارزيابي دروني وجود نداشته، اما باالترين تعداد داوطلبي  1386و ؛  1381، 1380هاي  در سال
  . بوده است 1385



 

گروه فرايند ارزيابي دروني را  6گروه آموزشي اين دانشگاه،  12شود كه از بين  در خصوص وضعيت پيشرفت ارزيابي دروني نيز، مالحظه مي
يز در گروه ن 5گروه در مرحله تدوين گزارش قرار دارد و  1ها مورد تأييد قرار گرفته است؛  هاي ارزشيابي آن به پايان رسانده و گزارش

  . 1باشند مرحله اعالم داوطلبي براي ارزيابي مي
توان گفت سازوكار فعلي ارزشيابي كيفيت در آموزش از راه دور ايران، اعتبارسنجي است كه مشتمل بر  بنابراين، در پاسخ به سئوال اول مي

  .باشد ارزشيابي دروني و ارزشيابي بيروني مي
  

 باشند؟  از چه كيفيتي برخوردار مياند،  رزيابي دروني را انجام دادهكه انور  هاي آموزشي دانشگاه پيام گروه.2

هاي مورد بررسي در وضعيت  شود، با توجه به امتيازات محاسبه شده، سطح كلي كيفيت در گروه مالحظه مي) 3(همانگونه كه در جدول 
اين بدان معنا است كه . باشد برخوردار مي) 3(تنها عامل مربوط به كارفرمايان از وضعيت مطلوب. قرار دارد) 1.83(نسبتاً مطلوب

آموختگان، سطح  با اين حال، دانش. باشند هاي الزم براي انجام الزامات شغلي خود برخوردار مي آموختگان دانشگاه پيام نور از مهارت دانش
مديريت و : باشد ابي نيز به اين شرح ميوضعيت مطلوبيت ساير عوامل مورد ارزي. اند ارزشيابي نموده) 1.86(كيفيت خود را نسبتاً مطلوب

: نامطلوب(هاي آموزشي   ، دوره) 1.85:نسبتاً مطلوب(، دانشجويان )1.91:نسبتاً مطلوب(، اعضاء هيأت علمي )2: نسبتاً مطلوب(سازماندهي 
بدان معنا است كه از نظر ذينفعان اين ). 1: نامطلوب(و در نهايت، فرايند تدريس و يادگيري ) 1.49: نامطلوب(، امكانات و تجهيزات )1.31

هاي آموزشي اين دانشگاه، به خصوص در مورد  ، وضعيت فعلي كيفيت گروه)آموختگان اعضاء هيأت علمي، دانشجويان و دانش(اين دانشگاه 
هاي آموزشي اين  گروهنتايج ارزيابي دروني . باشد هاي آموزشي، امكانات و تجهيزات و فرايند تدريس و يادگيري، نيازمند بهبود مي دوره

  .ارائه شده است) 3(دانشگاه در جدول شماره 
  

  نور هاي آموزشي دانشگاه پيام نتايج ارزشيابي دروني گروه): 3(جدول شماره

 عامل

 سطح كيفيت

  مطلوب
3- 2.34 

 نسبتاً مطلوب

1.67- 2.33 

 نامطلوب

1-1.66 

  1.86  آموختگان دانش

 1.31   هاي آموزشي دوره

   3 انكارفرماي

 1.49   امكانات و تجهيزات

  2  دهي مديريت و سازمان

  1.91  اعضاء هيأت علمي

  1.85  دانشجويان

 1   فرايند تدريس و يادگيري

  1.83  نتيجه كلي ارزشيابي

 

 

                                                 
١
براي مثال، براي هر رشته تحصيلي دانشگاه . هاي ديگر تفاوت دارد ا دانشگاههاي آموزشي دانشگاه پيام نور، ب كند كه حوزه و گستره گروه يادآوري مي 
  . نور، چندين مركز آموزشي در سراسر كشور تأسيس شده است پيام



 

  دانشگاه پيام نور چه مي باشند؟ مذكور در آموزشي   هاي پيشنهادهاي مربوط به بهبود كيفيت گروه. 3

نور، عوامل مختلفي مورد  دانشگاه پيامهاي آموزشي  ابي دروني كيفيت گروهنه كه در قسمت پيشين بيان شد، در ارزشيهمانگو
هاي آموزشي، امكانات و تجهيزات و نيز  هاي دوره در اين ميان عامل. ها مشخص شده است بررسي قرار گرفته و مطلوبيت كيفي آن

دهي، اعضاء هيأت  آموختگان، مديريت و سازمان هاي دانش وب برخوردار بوده، عاملفرايند تدريس و يادگيري از وضعيت نامطل
از وضعيت مطلوب ) آموختگان دانشگاه نظرات كارفرمايان نسبت به دانش(علمي، دانشجويان از وضعيت نسبتاً مطلوب و كارفرمايان

تقويت نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف خود،  هاي آموزشي مورد بررسي، به منظور گروهدر اين راستا، . باشد برخوردار مي
اند كه در جداول  ارائه نموده) گروه آموزشي، دانشكده، دانشگاه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(پيشنهادهايي را در چهار سطح

تعيين يربط، هاي مورد بررسي به تفكيك عوامل و سطوح ذ در اين خصوص، ابتدا كليه پيشنهادهاي گروه. ارائه شده است» 5«و » 4«
سپس، پيشنهادهاي داراي بيشترين فراواني از ساير موارد تفكيك شده و در . و سپس فراواني پيشنهادها مشخص شده است شده

ها تا حد زيادي  توجه به اين پيشنهادها و تدارك تمهيدات كاربست آن. قالب پيشنهادهاي كليدي در جداول فوق خالصه شده است
  .هاي آموزشي بيانجامد ت گروهتواند به بهبود كيفي مي
  

  نور هاي آموزشي دانشگاه پيام پيشنهادهاي بهبود كيفيت گروه): 4(جدول شماره
  )به تفكيك عوامل و سطوح گروه، دانشكده، دانشگاه(

  آموختگان دانش: عامل

  پيشنهاد در سطح دانشگاه  پيشنهاد در سطح دانشكده  پيشنهاد در سطح گروه

منظور برقراري ارتباط بين طراحي سازوكارهايي به  �
  آموختگان و گروه دانش

هاي مشاوره و راهنمايي براي  برگزاري كالس �
  دانشجويان سال آخر

ها با  آموختگان گروه فراهم كردن زمينه ارتباط دانش �
  صنايعي كه نياز به  تخصص گروه دارند

  آموختگان ايجاد انجمن دانش �

طراحي سازوكارهايي به منظور برقراري ارتباط �
 آموختگان با گروه دانش

هاي مشاوره و راهنمايي براي  برگزاري كالس�
 دانشجويان سال آخر

  ها با  آموختگان گروه فراهم كردن زمينه ارتباط دانش�
 صنايعي كه نياز به  تخصص گروه دارند

 آموختگان ايجاد انجمن دانش�

 هايي در مورد كارآفريني برگزاري كنفرانس�

وهشي دانشگاه به افزايش امكانات آموزشي و پژ�
 آموختگان منظور افزايش توان دانش

 هاي آموزشي دوره: عامل

  پيشنهاد در سطح دانشگاه  پيشنهاد در سطح دانشكده پيشنهاد در سطح گروه

بين  هاي درسي به منظور ايجاد تناسب بازبيني برنامه �
  محتواي برنامه درسي و نيازهاي جامعه

  يايجاد كميته سياستگذاري برنامه درس �
  
  

  
هاي آموزشي تكميلي به منظورافزايش  برگزاري دوره �

 دانش و مهارت دانشجويان

 ايجاد كميته سياستگذاري برنامه درسي�

  بازبيني برنامه درسي دوره كارشناسي به منظور ايجاد �
  انطباق با نيازهاي جامعه

 

هاي ديگر، به خصوص  برقراري ارتباط با دانشگاه�
 المللي هاي برتر در سطح بين دانشگاه

 ايجاد كميته سياستگذاري برنامه درسي�

 افزايش واحدهاي دروس عملي�

  امكانات و تجهيزات: عامل

  پيشنهاد در سطح دانشگاه  پيشنهاد در سطح دانشكده  پيشنهاد در سطح گروه



 

 

  هاي كامپيوتر به امكانات سخت تجهيز سايت �
  افزاري افزاري و نرم

  تهيه تسهيالت سمعي و بصري مناسب براي�
 هاي عملي برگزاري كالس�

  
  
  

  
اي و تسهيل امكان دسترسي  توسعه امكانات رايانه �

 ها سايت به وب

 تجهيز كتابخانه به كتب و نشريات مورد نياز�

ايجاد تسهيالت و امكانات الزم براي ايجاد كتابخانه �
 و آزمايشگاه مستقل

  
  رساني  اي و خدمات اطالع افزايش تسهيالت رايانه �

 ها كتابخانه

 ها يش تعداد كتب و نشريات كتابخانهافزا�

 تجهيز كليه مراكز به مواد آموزشي سمعي و بصري�

 ها با تعداد دانشجويان سازي فضاي كتابخانه متناسب�

  
  
  

  مديريت و سازماندهي: عامل

  پيشنهاد در سطح دانشگاه  پيشنهاد در سطح دانشكده  پيشنهاد در سطح گروه

ن تعداد ايجاد سازوكاري به منظور محدودساخت�
 واحدهاي تدريس اعضاء هيأت علمي

 هاي ملي و بين المللي رساني در مورد كنفرانس اطالع�

  طراحي پايگاه اطالعاتي در مورد دانشجويان و�
 اعضاء هيأت علمي

 ايجاد كميته هاي تخصصي در گروه�

ايجاد سازوكار مناسب به منظور جذب اعضاء هيأت �
  علمي

خصيص بودجه هايي كه مستلزم ت حمايت از فعاليت�
  باشند مي

ايجاد سازوكارهايي به منظور ارتقاء اعضاء هيأت �
  علمي

 ها تخصيص بودجه براي برگزاري  كنفرانس�

تخصيص بودجه به منظور جذب اعضاء هيأت �
 علمي در مناطق محروم

 ها هاي اطالعاتي دانشكده تقويت پايگاه�

ايجاد سازوكارهايي به منظور افزايش مشاركت �
 گيري در تصميم اعضاء هيأت علمي

هاي از راه دور در سطح  برقراري ارتباط با دانشگاه�
 المللي بين

  اعضاء هيأت علمي: عامل

  پيشنهاد در سطح دانشگاه  پيشنهاد در سطح دانشكده  پيشنهاد در سطح گروه

هاي  هاي پژوهشي به موازات فعاليت توجه به فعاليت�
 آموزشي

  روهتعيين ساعات حضور اعضاء هيأت علمي در گ�
 و اعالم آن به دانشجويان

افزايش كميت و كيفيت حضور اعضاء هيأت علمي در �
 جلسات گروه

هاي آموزشي و پژوهشي مشترك بين  افزايش فعاليت�
 اعضاء هيأت علمي

هايي براي ارتقاء اعضاء هيأت  ايجاد الزامات و مشوق�
 علمي

 جذب اعضاء هيأت علمي ثابت و مدعو�

يان به اساتيد براي بررسي علل عدم مراجعه دانشجو�
 رفع اشكال

 هاي پژوهشي گروه توجه به بهبود فعاليت�

  هاي پژوهشي به موازات در نظر گرفتن فعاليت�
 هاي آموزشي فعاليت

 جذب اعضاء هيأت علمي ثابت و مدعو�

ريزي براي حضور اعضاء هيأت علمي در گروه  برنامه�
  رساني به دانشجويان و اطالع

به منظور ارتقاء اعضاء هايي  ايجاد الزامات و مشوق�
 هيأت علمي

 اي هاي ميان رشته اي براي پژوهش ايجاد كميته�

  
 

در نظر گرفتن جايگاه اعضاء هيأت علمي و فراهم �
 ها سازي تسهيالت مناسب براي آن 

تفويض اختيار جذب اعضاء هيأت علمي با در �
 ها نظرگرفتن نياز دانشكده

ر ايجاد تمهيداتي به منظور افزايش ساعات حضو�
 اعضاء هيأت علمي در دانشگاه

تدوين خط مشي دانشگاه در مورد جذب اعضاء �
 هيأت علمي

هاي مطالعاتي براي اعضاء هيأت  تدارك فرصت�
 علمي

 

  دانشجويان: عامل



 

  پيشنهاد در سطح دانشگاه  پيشنهاد در سطح دانشكده  پيشنهاد در سطح گروه

  تعيين انتظارات متقابل دانشجويان و گروه از �
 گريكدي 

برگزاري جلسات توجيهي براي دانشجويان  �
 جديدالورود

  ايجاد سيستم ارزشيابي تشخيصي در گروه و  �
 بررسي دانش پايه دانشجويان

  انداز شغلي رشته تحصيلي به منظور تصريح چشم �
 افزايش عالقه و انگيزه دانشجويان 

  برگزاري جلسات توجيهي براي دانشجويان �
  جديدالورود 

كاري دانشجويان با مؤسسات و هاي هم ايجاد زمينه�
 صنايع مرتبط

انداز شغلي رشته تحصيلي به منظور  تصريح چشم�
  افزايش عالقه و انگيزه دانشجويان

برگزاري جلسات توجيهي با دانشجويان  �
 ها با گروه جديدالورود به منظور آشناسازي آن

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با دانشجويان در �
  پايان ترم

   

  
  
  
  

  انشجوياند: عامل

  پيشنهاد در سطح دانشگاه  پيشنهاد در سطح دانشكده  پيشنهاد در سطح گروه

دانشجويان در ريزي براي افزايش حضور برنامه�
 هاي رفع اشكال كالس

هاي همكاري دانشجويان با  ايجاد زمينه �
ها و مؤسساتي كه به تخصص گروه  سازمان
 نياز دارند

  ستانداردهاي آموز بر مبناي ا - هاي خود انتشار كتاب�
 علمي

هاي كاري و مشاغلي كه نياز به  تعيين حوزه �
 تخصص گروه دارند

هاي ارزشيابي در  ن با روشآشناسازي دانشجويا �
 رنو پيامدانشگاه 

  
 

 فرايند تدريس و يادگيري: عامل

  پيشنهاد در سطح دانشگاه  پيشنهاد در سطح دانشكده  پيشنهاد در سطح گروه

  ب در تدريس جذب اعضاء هيأت علمي مجر �
 دروس عملي

 افزايش ساعات دروس عملي�

هاي سمعي و بصري در  استفاده از رسانه �
 تدريس

  هاي آموزشي مناسب براي دروس  سازي فيلم فراهم�
 عملي

 هاي تدريس بازبيني روش�

 

  آموزهاي خود هاي درسي و تدوين كتاب بازبيني كتاب �
 بر مبناي استانداردهاي علمي 

 د مجرب در دروس تخصصياستفاده بيشتر از اساتي �

 
  

شود كه اين پيشنهادها در هر يك از عوامل ارزيابي بر بعدي خاص متمركز  از بررسي پيشنهادهاي ارائه شده، مشخص مي
هاي آموزشي و شغلي مورد  آموختگان در حوزه آموختگان، طراحي سازوكارهاي ارتباط با دانش در عامل دانش. اند شده

آموختگان  اي كه مهمترين جنبه عملياتي پيشنهادهاي اين عامل را در ايجاد انجمن دانش گونهتوجه قرار گرفته است به 
هاي  هاي درسي، برگزاري دوره هايي همچون بازبيني برنامه هاي آموزشي، اقدام در خصوص دوره. توان مالحظه نمود مي

برقراري . استگذاري برنامه درسي تحقق يابدتواند با ايجاد كميته سي هايي است كه مي آموزشي تكميلي، از جمله اقدام
المللي دانشگاه و  تواند در افزايش تعامالت بين هاي برتر نيز در اين بخش تا حد زيادي مي المللي با دانشگاه ارتباطات بين

در خصوص امكانات و . هاي آموزشي دانشگاه پيام نور، مفيد واقع شود گيري از آن جهت بهبود كيفيت دوره بهره
اي، كتابخانه و نيز تدارك مواد آموزشي سمعي و بصري در كليه  هاي رايانه هايي در سه بخش سايت هيزات، انجام اقدامتج



 

عامل مديريت و سازماندهي، بخش ديگري از پيشنهادها را به خود اختصاص . نور، توصيه شده است مراكز دانشگاه پيام
گيري بيشتر از مشاركت اعضاي هيأت علمي  توان در بهره سمت را ميهاي پيشنهاد شده در اين ق رئوس اقدام. داده است
، اهتمام بيشتر در  هاي اطالعاتي دانشگاه ها، تقويت پايگاه هاي پژوهشي آن ها و تمركز بيشتر بر فعاليت گيري در تصميم

المللي مطرح  سطح بينهاي از راه دور در  ها و در نهايت، برقراري ارتباط با ساير دانشگاه خصوص برگزاري كنفرانس
هاي آموزشي و  در عامل اعضاء هيأت علمي، عواملي همچون جذب اعضاء هيأت علمي، توجه توأم به فعاليت. نمود

. هاي ارتقاء اعضاء هيأت علمي مورد توجه قرار گرفته است هاي مطالعاتي و زمينه ها و نيز تدارك فرصت پژوهشي آن
ها با گروه، دانشگاه و  هاي ارتباطي آن نيز در بعد ارتباطي، جهت بهبود زمينه پيشنهادهاي مربوط به عامل دانشجويان

ريزي  هاي خودآموز، برنامه مؤسسات ذيربط بوده و در بعد آموزشي، بر توجه به استانداردهاي علمي در تدوين كتاب
هاي  ارزشيابي دانشگاههاي  ها با رويه هاي رفع اشكال و آشنا نمودن آن جهت افزايش حضور دانشجويان در كالس

در نهايت، در عامل فرايند تدريس و يادگيري توجه بيشتر به دروس عملي و اساتيد آن، . نور، تمركز يافته است پيام
هاي تدريس و كتب درسي از جمله پيشنهادهايي است كه بايستي در بهبود كيفيت اين عامل مورد توجه  بازبيني روش
  . قرار گيرد

. اي فوق، به طور خاص پيشنهادهايي نيز در سطح وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه شده استعالوه بر پيشنهاده
  :شود باشد كه در ذيل ارائه مي مي» اعضاء هيأت علمي«و » مديريت و سازماندهي«هاي  اين پيشنهادها مربوط به عامل

  

  نور يامهاي آموزشي دانشگاه پ پيشنهادهاي بهبود  كيفيت گروه): 5(جدول شماره
  )سطح وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(

 مديريت و سازماندهي

 محرومتخصيص بودجه براي جذب اعضاء هيأت علمي، به خصوص در مناطق 

 گذاري به منظور بازبيني برنامه درسيسياستايجاد كميته 

 نور هاي ارزشيابي با دانشگاه پيام سازي شاخص متناسب

 هاي آموزشي ظور بهبود وضعيت گروهتدوين برنامه پنج ساله به من

 اعضاء هيأت علمي

 هاي دانشگاهي به اعضاء هيأت علمي تدوين دستورالعمل به منظور تفويض پست

 جذب اعضاء هيأت علمي
  

  

جذب اعضاء هيأت علمي در . تري مطرح شده است شود، پيشنهادهاي اين قسمت در بعد كالن همانگونه كه مالحظه مي
نور از كيفيت يكسان و متناسبي برخوردار شده و  شود تا مناطق مختلف آموزشي دانشگاه پيام وجب ميمناطق محروم، م

بازبيني برنامه . هاي مختلف كشور فراهم شود هاي علمي دانشجويان در بخش هاي شناسايي هر چه بيشتر توانمندي زمينه
و به منظور تحقق آن، ايجاد كميته سياستگذاري درسي از جمله مواردي است كه تا حد زيادي مورد توجه قرار گرفته 

نور، به عنوان يك نظام آموزش از راه  هاي ارزشيابي با وضعيت دانشگاه پيام سازي شاخص متناسب. پيشنهاد شده است



 

المللي، استخراج مجموعه معيارها و  هاي آموزش از راه دور در سطوح بين دور، مستلزم بررسي معيارهاي ارزشيابي نظام
هاي  ساله به منظور بهبود وضعيت گروه تدوين برنامه پنج. باشد نور مي ها با وضعيت دانشگاه پيام سازي آن ناسبمت

در اين خصوص، نتايج . هاي آموزشي دانشگاه را فراهم سازد بهبود كيفيت مستمر گروه  تواند زمينه آموزشي دانشگاه مي
ها  تواند به عنوان مبناي معتبري جهت شناخت وضعيت موجود آن ه ميهاي آموزشي دانشگا هاي ارزيابي دروني گروه يافته

هاي دانشگاهي به  در خصوص عامل اعضاء هيأت علمي نيز پيشنهادهايي مبني بر اعطاي پست. مورد توجه قرار گيرد
ع، اعضاء هيأت علمي و نيز جذب اعضاء هيأت علمي از جمله پيشنهادهايي است كه انجام آن به سطح وزارت متبو

  . اختصاص يافته است
پيشنهادهاي ارائه شده توسط گروه هاي آموزشي دانشگاه پيام نور بر اساس اولويت آنها و نيز براساس فراواني كاربرد 

با توجه به اينكه پيشنهادهاي ارايه شده در بين گروه . آنها توسط گروه هاي آموزشي اين دانشگاه در زير ارائه شده است
ترين فراواني برخوردار بوده و اكثر گروههاي آموزشي نيز به آن اشاره نموده اند ،توصيه مي گردد به هاي آموزشي از بيش

  . منظور بهبود و ارتقاي كيفيت آموزشي و پژوهشي دانشگاه پيام نور به اين پيشنهادها توجه و عنايت بيشتري شود
  
 جذب اعضاء هيأت علمي ثابت و مدعو -

  نشجويان به اساتيد براي رفع اشكالبررسي علل عدم مراجعه دا -
  انداز شغلي رشته تحصيلي به منظور افزايش عالقه و انگيزه دانشجويان  تصريح چشم -
  برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با دانشجويان در پايان ترم -
 آموز بر مبناي استانداردهاي علمي - هاي خود انتشار كتاب -

  ز به تخصص گروه دارندهاي كاري و مشاغلي كه نيا تعيين حوزه -
  ها و مؤسساتي كه به تخصص گروه نياز دارند هاي همكاري دانشجويان با سازمان ايجاد زمينه -
 تجهيز كليه مراكز به مواد آموزشي سمعي و بصري -

 

  آموختگان و گروه طراحي سازوكارهايي به منظور برقراري ارتباط بين دانش -
  ي براي دانشجويان سال آخرهاي مشاوره و راهنماي برگزاري كالس-
 ها با صنايعي كه نياز به تخصص گروه دارند آموختگان گروه فراهم كردن زمينه ارتباط دانش -

 آموختگان ايجاد انجمن دانش -

  
دانشجويان ، اعضاء هيأت علمي، امكانات و تجهيزات، ( كيفيت دروندادهابا توجه به اينكه هدف از ارزيابي دروني بهبود 

 و) ، فرايند مديريت، فرايند پژوهش و فرايند پشتيباني)تدريس، يادگيري( فرايند آموزش ( فرايندها ،...)ورسي برنامه د
توان چارچوب  لذا در خاتمه مي مي باشد،) ها و خدمات تخصصي ارائه شده التحصيالن، نتايج پژوهش فارغ ( بروندادها

  :هاي آموزشي اين دانشگاه پيشنهاد نمود ههاي ارزشيابي گرو زير را براي كاربست نتايج و يافته



 

كميته هاي ارزشيابي دروني گروه هاي مجري طرح ارزيابي پيشنهادهاي بهبود كيفيت عوامل مورد ارزيابي را به تفكيك 
اين كميته پس از بررسي ،نظرات . عامل و سطح اقدام كننده به كميته ارزشيابي دروني در سطح دانشكده ارسال مي نمايند

در اين راستا پيشنهادهاي .حي خود را براي اجرايي نمودن پيشنهادها به كميته ارزشيابي گروه اعالم مي نمايداصال
سپس . ويرايش شده از سوي كميته ارزشيابي دروني دانشكده براي بررسي به كميته ارزشيابي دانشگاه ارسال مي شود

اداري و مالي  براي اعالم نظر به بخش ارزشيابي  پژوهشي و, آموزشي:پيشنهادهاي اصالح شده نهايي  به تفكيك 
اين بخش پيشنهادهاي اصالح شده ارسالي از سوي كميته . آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور ارسال مي گردد

همچنين . به كميته مذكور ابالغ مي نمايد) دانشكده ودانشگاه, گروه(ارزشيابي دانشگاه را جهت اجرا در سطوح 
به منظور بررسي و بهره گيري از آنها جهت تصميم گيري كالن در نظام آموزش عالي به وزارت علوم، پيشنهادات نهايي 

  .تحقيقات و فناوري ارائه مي گردد
همچنين به منظور نهادينه شدن ارزيابي دروني در اين مركز الزم است هسته ارزيابي درونـي متشـكل از اعضـاي هيـات      

ن دانشگاه تشكيل شود و زمينه رشد و ارتقـاي كيفيـت آموزشـي و پژوهشـي را در     علمي ،كارشناسان ارزشيابي و مسئوال
در ساختارهاي ملي و دانشگاهي و تكميـل  ن بديهي است تداوم اين روند و نهادينه كردن آ. دانشگاه پيام نور فراهم نمايد
فراهم نموده و امكان رقابت آنها را در  را دانشگاه پيام نورهاي تضمين كيفيت آموزش  تواند زمينه آن با ارزيابي بيروني مي

  .المللي فراهم نمايد بين سطح



 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 
  كاربست يافته هاي فرايند ارزشيابي دروني) : 2(نمودار شماره 

  

  

  بازخورد

وزارت علوم، تحقيقات و 

 فناوري

بخش ارزشيابي آموزشي  

سازمان سنجش آموزش 

 كشور

كميته ارزشيابي دروني 

 در سطح دانشگاه

كميته ارزشيابي دروني 

  در سطح دانشكده

 

هاي ارزشيابي دروني  كميته

 اي آموزشيه گروه

هاي ارزشيابي دروني  بررسي يافته
به  هاي آموزشي و ارائه پيشنهادها هگرو

  تفكيك عوامل مورد ارزيابي
 

بررسي ميزان انطباق پيشنهادها با 
هاي ارزشيابي دروني و  يافته

ارائه نظريات اصالحي                          

اعمال اصالحات و ارائه 
به ويرايش شده  پيشنهادهاي

  يك عوامل مورد ارزيابيتفك
 

بررسي مجموعه  
ويرايش شده و  پيشنهادهاي

كميته  ارسال آنها به
             ارزشيابي دروني دانشگاه 

بررسي پيشنهادها و  
ها جهت  گيري از آن بهره

كالن در   گيري تصميم
  نظام آموزش عالي

اعمال اصالحات و ارائه 
پيشنهادهاي اصالح شده به كميته 

  ابي دروني دانشگاهارزشي
 

  بررسي پيشنهادها و
ارائه نظرات اصالحي                          

 

بررسي نهايي و ارائه پيشنهادها به 
آموزشي، پژوهشي، اداري :تفكيك

 و مالي
 

هاي ارسالي  بررسي پيشنهاد
كميته ارزشيابي دروني 
دانشگاه و اعالم نظرات 

  اصالحي
 

اعمال اصالحات و ارسال 
 پيشنهادهاي اصالح شده

 

بررسي نهايي 
پيشنهادها و 
ابالغ به 
دانشگاه 

جهت اجرا 
در سطوح 

گروه، (ذيربط
دانشكده، 
  )دانشگاه

  

اعالم پيشنهادهاي 

دانشگاه در سطح 

وزارت علوم، 

تحقيقات و فناوري 

جهت بررسي در 

  سطوح سياستگذاري

 

 كاربست پيشنهادهاي مربوط
 به دانشگاه 

 

كاربست پيشنهادهاي مربوط به 
 دانشكده 

 

 كاربست پيشنهادهاي مربوط به گروه
 

  



 

  نتيجه گيري -4

) انـد  بي دروني را به انجام رساندههايي كه ارزيا گروه(هاي آموزشي خود  دانشگاه پيام نور به منظور ارزشيابي كيفيت گروه
هـاي مـورد بررسـي،     همه گـروه . از روش ارزيابي دروني كه مرحله اول الگوي اعتبار سنجي مي باشد استفاده نموده است

هـا و نشـانگرها مـورد بررسـي قـرار       ها را از طريق مـالك  عواملي را تعيين نموده و سپس آن براساس فرايند ارزيابي دروني
نـور   هاي آموزشي مذكور در دانشگاه پيـام  نتايج ارزشيابي دروني گروه. ها مشخص شده است مطلوبيت كيفي آنو  اند داده

با توجه به اينكه اكثـر عوامـل مـورد    . آمده و كيفيت عوامل مورد بررسي در آن مشخص شده است) 3( در جدول شماره
كيفيـت  نايت به اينكـه هـدف از ارزيـابي درونـي بهبـود      باشند و نيز با ع ارزيابي در سطح نسبتا مطلوب و يا نامطلوب مي

تدريس، (فرايند آموزش  ( فرايندها ،...)ودانشجويان ، اعضاء هيأت علمي، امكانات و تجهيزات، برنامه درسي ( دروندادها
هـا و خـدمات    التحصيالن، نتايج پژوهش فارغ ( بروندادها و) ، فرايند مديريت، فرايند پژوهش و فرايند پشتيباني)يادگيري

) 4(به منظور بهبود كيفيت عوامل مذكور پيشنهادهايي ارائه گرديده كه در جـدول شـماره    مي باشد،) تخصصي ارائه شده
  .به آنها اشاره شده است

هاي آموزشي در دانشگاه پيام نور به انجام ارزيـابي درونـي مبـادرت نمـوده و ايـن مرحلـه از        نظر به اينكه برخي از گروه
اند الزم است تمهيدات الزم براي انجام مرحله دوم الگوي اعتبارسـنجي، كـه همـان     بارسنجي را به پايان رساندهالگوي اعت

لذا  پيشنهاد مي گردد تا براساس تجربـه دانشـگاههاي ديگـر كـه در ادامـه      . باشد نيز فراهم گردد ها مي ارزيابي بيروني آن
از جمله گـروه آموزشـي مـديريت و برنامـه     (اند ني را به انجام رساندهفرايند ارزيابي گروههاي آموزشي خود ارزيابي بيرو

بر اين اساس دانشگاه پيام نور مـي توانـد   . ، فرايند ارزيابي بيروني را نيز انجام دهند)1388ريزي آموزشي دانشگاه تهران، 
ظـور بهبـود كيفيـت گروههـاي     هـاي الزم بـه من   با توجه به قضاوت نهايي منتج از انجام ارزيابي دروني و بيرونـي، اقـدام  

  .  آموزشي خود را به عمل آورد
  

  فهرست منابع
  
. نو اوري و چالش تغيير:انتقال از دانشگاه آموزش از راه دور سنتي به دانشگاه مجازي).  1386(ابراهيم زاده ،عيسي-

  .134- 113. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي
  . انتشارات سمت :تهران ،)ملياتي ع مفاهيم، الگوها و فرايند(آموزشي ابي ارزشي) . 1383(بازرگان، عباس  - 
هاي آموزشي در  رويكرد مناسب ارزيابي دروني براي ارتقاي مستمر كيفيت گروه«). 1379(بازرگان، عباس و همكاران  -

  .26-7، ص )2(سال پنجم دوره جديد، ). دانشگاه تهران(مجله روانشناسي و علوم تربيتي . »هاي علوم پزشكي دانشگاه
  .گزارش شماره يك ارزيابي دروني سازمان سنجش، مركز مطالعات). 2001(ـ بازرگان، عباس

  .،انجمن انفورماتيك ايرانتهران ،پيشنهادي براي تاسيس شبكه كيفيت دانشگاههاي ايران) . 1387(بازرگان، عباس  - 

http://www.isi.org.ir/magazin/180/24.asp  



 

شناسي  گزارش ارزيابي بيروني گروه آموزشي زيست). 1384(يابي آموزشي سازمان سنجش آموزش كشوربخش ارزش -
  دانشگاه كرمانشاه

گزارش ارزيابي بيروني گروه آموزشي ادبيات فارسي ). 1386(بخش ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور -
  دانشگاه كردستان

خدمات مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور استان هاي آذزبايجان شرقي و  ارزشيابي كيفيت ).1386(بهرنگي،محمد رضا -
  . 68 -90ص .46فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي ،شماره .غربي
  .انتشارات صباح :تهران. عالي اعتباربخشي در آموزش). 1378(پازارگادي، مهرنوش  -
 فصلنامة ايران پرورش و آموزش در نوين رهيافتي :دور راه از آموزش).1386(محسن، طالب زاده. علي حسيني، سيد -

  .ششم سال ، 19 شمارة آموزشي، نوآوريهاي
 /http://www. pnu.ac.irدانشگاه پيام نور  -

: ربيت جمهوري اسالمي ايران در بسترجهاني شدن تبيين چشم انداز نظام تعليم و ت).1386 ( حميده ،سعيدي پويا -
  /http://teaching.parsiblog.com تهديدهاو فرصتها 

دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور، مجموعه مقاالت چهل و هفتمين نشت روساي دانشگاه ها و ). 1381(ظهور ،حسن -
   .265-280انتشارات سازمان سنجش و آموزش كشور،ص : تحقيقاتي كشور،تهران مراكز علمي و

از آموزش راه دور تا دانشگاه مجازي، از مجموعه مقاالت مركز اسـالمي آمـوزش از   ). 1383(فتوره چي، محمد مهدي  -
  .راه دور
  .انتشارات دانشگاه پيام نور: انتهر.چاپ نهم).رشته علوم تربيتي( روش هاي ارزشيابي آموزشي).1381(كيامنش،عليرضا -
،ارزيـابي درونـي گـروه تـرويج و آمـوزش كشـاورزي  دانشـگاه تربيـت مـدرس،پايان نامـه           )1381(محتشم،حميدرضا -

  .كارشناسي ارشد
انتشـارات  : تهران. مجموعه مقاالت دومين همايش ارزيابي دروني براي ارتقاي كيفيت دانشگاهي). 1386(محمدي، رضا -

  .آموزش كشورسازمان سنجش 
تجارب ملي و بين : راهنماي عملي انجام ارزيابي دروني در نظام آموزش عالي ايران). 1387(محمدي، رضا  -

  .سازمان سنجش آموزش كشورانتشارات : تهران.المللي
  ه تهرانگزارش ارزيابي بيروني گروه آموزشي فلسفه تعليم و تربيت دانشگا). 1387(مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران -
ريزي آموزشي  گزارش ارزيابي بيروني گروه آموزشي مديريت و برنامه). 1387(مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران -

  دانشگاه تهران
رحيم عبادي :ترجمه. راهنمايي براي ايجاد كالس هاي مجازي.آموزشگر آن الين). 2000(مك واي لينچ، مارگريتا -
  .آفتاب مهر: تهران) . 1383(
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  كردستان دانشگاه در اثربخش سيتدر از انيدانشجوي ابيارز بر دياساتي تيشخص ةجذب ريتأثي ياب مدل

  

   2همتي آزاد دكتر -  1يربگيناصرش دكتر

  

  دهيچك

 انجام د،ياسات اثربخش سيتدر از انيدانشجو يابيارز جينتا بر موثر مزاحمي رهايمتغيي شناسا هدف با حاضر پژوهش

 نيبد. است بوده انيدانشجو دگاهيد از اثربخش سيتدري هاطهيح نييتب دنبال به پژوهش گريد طرف از. استگرفته

 نفر 250ي برا ،يسوال 12ي ابيارز پرسشنامه كي ياجرا از حاصل نمرات ،يشيمايپ -يفيتوص روش از استفاده با منظور

ي عامل ليتحل روش از استفاده با هاداده. شدندي آور جمع كردستان، دانشگاهي كارشناس مقطع انيدانشجو از

 قالب در ،يتيشخص جذبه و بخش اثر سيتدر ازي فرض مدل كي يپارامترها و گرفتند قرار مطالعه مورد) CFA(يدييتأ

-شاخص به توجه با. گرفتند قرار آزمون مورد ،)ML(ييدرستنا نهيشيب برآورد روش از استفاده با و انسيكووار سيماتر

. استداشتهي بررس موردي هاداده باي مطلوب برازش مدل كه شد گرفته جهينت  مدل، برازش آزمون از آمده دست بهي ها

ي نيب شيپ پرجاذبه، تيشخصي دارا استاد يك عنوان به خود دياسات از انيدانشجو صيتشخ هك داد نشان جينتا نيهمچن

 سيتدر ازي ابيارزش از استفادهي برا راي چالش قيتحق نياي ها يافته. باشديم سيتدري ابيارزش نمره ازي مهم كننده

. نمود ارائهي عال آموزش اتمؤسس دري علم أتيهي اعضاي ارتقا و استخدام خصوص در مهم ماتيتصم در دياسات

  .  شود ريتفس اطياحت با ديبا دياسات سيتدر از انيدانشجوي ابيارزش جينتا  كه دينماي م شنهاديپ پژوهش نيا نيهمچن

 .سيتدري ها طهيح د،ياسات سيتدر از انيدانشجوي ابيارز بخش، اثر سيتدر: يديكلي ها واژه 

  مقدمه

ـ . اسـت  كـرده  احاطه را دياسات سيتدر از انيدانشجوي ابيارزش موضوعي فراواني قاتيتحق سوابق وي غن اتيادب  دو از شيب

ي مـ  خصوص نيا در دهيچيپي ها پژوهش جينتاي حاو كه اند شده منتشر گذشته سال هفتاد خالل در كتاب و مقاله هزار

ـ ا در شـده  منتشـر  هياول قاتيتحق). 2003 ،4سنترا ؛2001 ،3انير وي اورا(باشند  و برانـدنبرگ ي هـا  كوشـش  بـا  نـه يزم ني

                                                 
١

 عضو هيأت علمي دانشگاه كردستان .

٢
  عضو هيأت علمي دانشگاه كردستان .

  

  

1. Ory & Ryan 

2. Centra 



 

 از اسـتفاده  نيتـر ي ميقـد ) 2005(3يمـور  دهيـ عق به اما. ديگرد آغاز )1936(2آرمنتراوت و لمنيه و) 1927( 1رسيمير

 تعـداد . گـردد ي برمـ  واشنگتن دانشگاه در 1920دههي ها سال در 4يگوتر نام به روانشناس يك كار به سيتدري ابيارزش

ي برخـ  چـه  اگـر . اسـت ي عـال  آمـوزش ي هـا  نظام در آن به افزون روز توجه و تياهمة دهند نشان نه،يزم نيا در قيتحق

ـ ارزي بـرا ي معتبـر  روش عموماً انيدانشجو نظرات از استفاده كه كنندي م اذعان نيمحقق  دياسـات  سيتـدر ي اثربخشـ ي ابي

ـ . دارد وجـود  هنـوز  دهايترد و بودهي ناكاف  طهيح نيا در قاتيتحق انجام كه اندافتهيدر گريدي تعداد اما است،  رغـم يعل

ـ پا ويي روا دربارهي عال آمورش مؤسساتي هاينگران و نيمنتقدي برخ طرف از شدهمطرحي هااستدالل وجود ـ ايي اي  ني

ـ گ انداره ابزار نيترمعمول هنوز روش،  نظـرات  از اسـتفاده  جهـان ي عـال  آمـوزش ي هـا نطـام  در سيتـدر ي اثربخشـ ي ري

 هسـته ي علم أتيهي اعضا سيتدري اثربخش از انيدانشجوي ابيارزش كه كردنشانخاطر ديبا نيهمچن. باشديم انيدانشجو

 آمـوزش  مؤسسه يا دانشگاه كمتر و دهدي م ليتشك راي عال آموزش مؤسسات در تيفيك نيتضمي هاتيفعال شتريبي اصل

 ،ييهـا ي ابيارزش نيچن جينتا از معموالً .باشد نداشتهيي هاي ابيارزش نيچن جينتا بهي كاف توجه كه است دارد وجودي عال

  :شوديم استفاده عمده هدف سه به لين جهت

 نهيزم در ماتيتصمي براي مهم اريمع كه سيتدري اثربخشي ريگ اندازه قيطر ازي تيريمدي ابيارزش ستميس به كمك.١

  . باشديم آنان رتبه ارتقاء و حقوق شيافزا انه،يسال هيپاي اعطا ،يعلم أتيهي اعضا استخدام

 تريميقد انيدانشجوي ابيارز جينتا وارد تازه انيدانشجو شتريب درس؛ استاد و دروس انتخابي برا انيدانشجو به مكك.٢

ي علم أتيهي اعضا شتريب البته. رنديگيم نظر دري هاي ريگ ميتصم نيچني براي ارزش با منابع عنوان به را دياسات از

  اندكردهي نگران ابرازيي هايابيارز نيچن جينتا انتشار درباره

 كردن فراهم با را سشانيتدري هاوهيش بتوانند آنها كهي علم أتيهي اعضا خودي احرفه شرفتيپ به كمك.٣

 ).2004 ،7لهلميو ؛6،2001مبالوكيس و هاول ؛5،1981يچيك مك و كلمن( ببخشند بهبود حاصلهي بازخوردها

ي كشورها به توانيم دياسات سيتدر از انيدانشجوي ابيزار جينتا ازي عال آموزشي هانظام استفادهي چگونگ خصوص در

ي ريبكارگ به مربوط ماتيتصم دري ابيارز وهيش نيا از آمده بدست اطالعات كايامر در. نمود اشاره انگلستان و كايآمر

ي ابيارز راهبرد نيا به انگلستان در. رديگيم قرار استفاده مورد آنها حقوق زانيم نييتع و هادانشگاه در سيتدر انيمتقاض

                                                 
3. Brandenburg & Remmers 

4. Heilman & Armentrout 

5. Murray 

6. Guthrie 

7. Coleman &  McKeachie 

8. Howell & Symbaluk 

9. Wilhelm 



 

 در اما شود،ي م ستهينگري ريادگي –ييادده نديفراي گذارارزش مورد دري داوري براي متيقي ذي اطالعات منبع عنوان به

 نييتع در بالقوه راتييتغ جاديا جهت راهنمودها و بازخوردها ارائهي راستا در آمده بدست اطالعات از حال، همان

ي ابيارز كه گفت توانيم خالصه طور به.  شوديم استفاده سيتدري ها روش وي آموزش مواد دروس،ي محتو

 نيا ايآ اما. است كشورها شتريبي عال آموزش نظامي هاتيفعال از ريناپذيي جدا عنصر يك دياسات عملكرد از انيدانشجو

 پژوهش نيا كه هستندي تسؤاال نهايا كدامند؟ اثربخش سيتدري هامولفه باشند؟ي ميي ايپا ويي رواي دارا هاي ابيارزش

 كشورمان سطح در آن با مرتبط مسائل و سيتدري اثربخشي ابيارزش اگرچه. است داشته را آنها بهيي پاسخگو قصد

 آموزش نظام اندركاراندستي اصلي هاينگران ازي يك همواره سيتدر تيفيك رسدي م نظر به اما داردي كوتاه خچهيتار

-فرم درج با راهبرد نيا از حاصله جينتاي ريبكارگ بر) 1387(يآورفن و قاتيتحق وم،عل وزارت ديتأك. است بودهي عال

 ن،يبرا عالوه. است موضوع نيا نيمب كامالًي علم أتيهي اعضا تيوضع ليتبد و ييارتقاي هانامهنييآ در ژهيوي ها

 و خوب سيتدري هايژگيو نهيزم رد مختلفي هادهيا با ديبا ضرورتاً ،يعلم أتيهي اعضا از انيدانشجوي ابيارز وهيش

 ،يسيك فيتعر در وجه نيبهتر به دانشگاه در سيتدر مفهومي دگيچيپ ديشا. باشد ارتباط دري ريادگي -ياددهي يالگوها

 هاييتوانا پروراندن ان،يدانشجوي رييادگ ليتسه منظور به كه خالق تيفعال كي«: باشد شده ارائه )1997( 1گريب و ليجنت

   ».شوديمي طراح كل، صورت به شخص يك عنوان به شرفتشانيپ و رشد وي علم كار انجامي برا نالتشايتما و

 40 از شيب كنند، نييتب را دياسات سيتدري اثربخش از انيدانشجوي ابيارز كهيي هامؤلفه و رهايمتغي بررسي برا هاتالش

ي آماري ها روش در نهيزم نيا در هيلاوي هاكوشش متأسفانه )2006( 2فرسون مك ةديعق به. دارد سابقه سال

 دو از شيبي هاداده بهي دسترس عدم شده انجام قاتيتحق شتريب مشكل نيهمچن. اندداشتهي جدي هايكاست قاتشانيتحق

ي ابيارز سيتدري اثربخشي رهايمتغ نيمهمتر ايآ كه است نيا مهم مسائل ازي يك. استبودهي متوالي ليتحص ترم سه يا

 مورد ديبا كه گريد مهم مسأله يك. انديريگاندازه قابل كه شونديمي تلق تياهم بايي رهايمتغ تنها نكهيا يا و شونديم

 كي يعوامل چه. است انيدانشجو توسط دياسات سيتدري اثربخشي ابيارز در رفته بكاري ابزارهايي روا رديگ قرار توجه

 شه سؤال نيا به پاسخ در. كرديي شناسا را خوب مدرسان توانيم چگونه و كندي م ليتبد خوب مدرس يك به را فرد

  : كنندي م شنهاديپ را راهبرد سه )2000( 3گريفيث و ديويس باينارد، ولين،

 نياي ريگ اندازهي برا تالش ان؛يدانشجو رشد و تيشخص رييتغ دري رگذاريتأثيي توانا زانيم اساس بر مدرسي ابيارز.١

  . است ردشوا و درازمدتي نديفراي رگذاريتأث

                                                 
1. Casey, Gentile & Bigger 

2. McPherson 

3. Shevlin, Banyard, Davies & Griffiths 



 

 اندازه تيقابلي ژگيو نيا ان؛يدانشجو كيآكادم وي علم شرفتيپ ليتسه در اوي اثربخش زانيم اساس بر مدرسي ابيارز.٢

مشوق و است انگلستان جمله از كشورهاي برخ در بحث مورد موضوعات ازي يك و داردي قبل مورد ازي شتريبي ريگ

  .شودي م گرفته نظر در انشانيودانشج امتحانات جينتا اساس بر دياساتي برايي ها

 نيا نيب از راهبرد نيترپراستفاده و نيمشهورتر ر،ياخ مورد نيا. كنندي ابيارز را دياسات تا شود خواسته انيدانشجو از.٣

  .رديگيم انجامي ليتحص ترم انيپا در پرسشنامه لهيوس به معموالً و است راهبرد سه

ي ابيارز با مرتبطيي آزما روان وي نظر مسائل ر،يفراگ بصورت دياسات از نايدانشجوي ابيارزش تياهم به توجه رغمي عل

 كهيي هاطهيح تعداد و تيماه مورد دري اندك توافق كه رسديم نظر به. استماندهي باق نشده حل هنوز سيتدري اثربخش

- برجسته وي قوي ها وهشپژ راستا، نيا در .)1998 ،1سمارت و كيپاتر( دارد وجود كنديم نييتع را سيتدري اثربخش

 قرار استفاده مورد اثربخش سيتدري هاطهيح استخراجي برا راي عامل ليتحلي ها كيتكن و متعددي هاپرسشنامه ،يا

 تيريمد و درس واضح ارائه عامل 2 اثربخش سيتدري برا )1990(2ستاك و تيوا سوارتز، مثال، عنوان به. اندداده

 وي ذهن كيتحر بصورت را هاعامل نيا )1993( 3يمات و الومن كهيحالدر د؛انكرده مشخص را انيدانشجو رفتار

 وجود شده انيبي هاطهيح جفت دو نيا نيبي روشن ارتباط چيه رسدينم نظر به. اندكرده نييتعي فرد انيمي سازگار

 مثال، عنوان به. اندكرده استخراج سيتدري اثربخش ازي ترمتفاوت و شتريبي ها عامل گر،يد مطالعات. باشد داشته

 در اند،كرده انيبي ساز هيشبيي توانا و نظم ،يدلسوز عنوان تحت را اثربخش مدرسان تيخصوص سه )2002(4براون

 ارائه وي سازماندهي مهارتها آموزان،دانش به احترام عامل 3اثربخش سيتدري برا) 1998(سمارت و كيپاتر كهيحال

ي عامل 7 بصورت را اثربخش سيتدري گريد پژوهشگران اند؛كرده انيب را انيدانشجو دنيكش چالش بهيي توانا و درس

 شد اشاره كه همچنان. اندكرده شنهاديپ )1992(6نيدانك و مارش مانندي عامل 9 اي )1991(5رامسدن مثال عنوان به

 نامربوطي رهايمتغ ازي تعداد  .استي نگران موجبي سنج روان ژگي وي مهمترين عنوان به ،يابيارزي ابزارهايي روا

ي ابيارز نيب ارتباط. باشند كرده اشتباه دچار را دياسات سيتدري اثربخشي ريگاندازه احتماالً كه اندگرفته قرار آزمون مورد

 محققاني برخ توسط كالس تيريمد و مدرس رفتار ان،يدانشجوي هاي ژگيو به مربوطي رهايمتغ و سيتدري اثربخش

 آموزان، دانشي هاي ژگيو با رابطه در مثال،ي برا). 1997 ،7يآبرام و ايآپولوني د(تاس گرفته قرار آزمون مورد

                                                 
1. Patrick & Smart 

2. Swartz, White & Stuck 

3. Lowman & Mathie 

4. Brown 

5. Ramsden 

6. Marsh & Dunkin 

7. d'Apollonia & Abrami 



 

. اندكرده گزارش سيتدري اثربخش و انتظار مورد نمرات نيبي مثبتي همبستگ ،)1987(2مارش و) 1976(1فلدمن

 عالقه موردي سدري واحدها ها،ي ابيارز نمرات نيب راي  مشابهي هايهمبستگ )1997( 3روچه و مارش نيهمچن

 به را محققان توجه نيشتريب كه مدرسان رفتار با مرتبطي رهايمتغ ازي يك. كردند گزارش دروس، انتخاب ليدل و دانشجو

 ازي بزرگ نمونه از استفاده با ،)1997(4لموريگ و نوالديگر. باشديمي ده نمره دري ريآسانگ است كرده جلب خود

 عامل نهيزم در. دارد سيتدري اثربخش ازي ابيارز باي قو رابطهي ده نمره در تساهل كه كردند ثابت آموزان، دانش

 توسط كهي قيتحق در و دارد وجود انيدانشجوي ابيارز و كالس اندازه نيبي فيضع رابطه كالس، تيريمد

 كرده ماعال را مثبتي ابيارز نيشتريب ها كالس نيكوچكتر و نيبزرگتر در انيدانشجو شده، انجام) 1998(5فرناندز

  . بودند

ـ دل بـه . گـردد يبازم دياسات سيتدر از انيدانشجوي ابيارزي هاداده از حاصله جينتايي روا به گريد مشكل  تبحـر  فقـدان  لي

 اسـتفاده  مـورد  هـا يريگ ميتصم در نادرست صورت به آمده بدست اطالعات ،يابيارزي هاأتيهي اعضا از برخيي آمار

يـي  روا بـر  نامربوطي رهايمتغ اثراتي رو بر آمده بعمل قاتيتحق جينتا رفته، همي رو). 1997 ،6يچيك مك(رديگيم قرار

 تـوان يمـ  پـس .  شود تيرعا اطياحت شرط است الزم هاداده نيا ريتفس در كه دهدي م نشان دياسات از انيدانشجوي ابيارز

يمـ  چـالش  به را هادادهيي روا كه دارد وجود عواملي تعداد و است نييپا اثربخش سيتدر بري عموم توافق كه افتيدر

ي عـال  نظـام  معـرف  آنهـا  همـه  نكـه يا يا گرنديهمد از مجزا بحث، مورد مختلفي هاطهيح ايآ نكهيا مورد در هنوز. كشد

 كـه  صورتي در). 1997 ،7لديروزنف و ايآپولون ،يآبرام ؛1997 روچه، و مارش(ندارد وجود توافق هستند، سيتدري اثربخش

ي واقعـ  سطح به توجه بدون تر مثبتي ابيارز به منجر است ممكن باشند، داشته مدرس به نسبت ثبتيم دگاهيد انيدانشجو

. باشـد ي مـ ) 1954(9يوريتـاگ  و برونر ،)1946(8آچي ضمن تيشخص هينظر دهيا نيا ازي بانيپشت. گردد سيتدري اثربخش

                                                 
1. Feldman 

2. Marsh 

3. Marsh & Roche 

4. Greenwald & Gillmore 

5. Fernandez 

6 McKeachie 

7. Abrami, Apollonia &  Rosenfield 

8. Asch 

9. Bruner & Tagiuri 



 

ـ  دو اتيخصوصـ ي دستكار كه داد نشان) 1950(1يكل مطالعات ـ  ريتـاث  سـرد -گـرم  ماننـد ي قطب ي قضـاوتها  دري فراوان

  ). 1964 ،2ورنون(بگذارد ريتاث تواندي م زين شوديم دهينامي  اهاله اثرات آنچه نيهمچن. دارند دياسات از انيدانشجو

ـ تعر نيمشهورتر. شود حاكم زين سيتدر طيشرا بر توانديم كه استي رهبر كرديرو يك پرجاذبهي رهبر  را جاذبـه  از في

 افـراد  ازي ژگـ يو نيهمـ  سـبب  به كه فرد يك تيشخص ژهيو تيخصوص«: است كرده انيب صورت نيا به) 1947(3وبر

 حـداقل  وي عـ يطب فـرا  ،يانسـان  فـرا  اتيخصوصـ  يـا  هـا ييتوانا صاحب كهي كس عنوان به و شوديم انگاشته جداي عاد

ي الهـ  آنهـا  منشأ بلكه ستند،يني دسترس قابلي عاد افرادي برا كه اندگونه بدان هايژگيو نيا. روديم كار به است ،يياستثنا

ـ نظر» .شـود يمـ ي تلقـ  رهبـر  عنـوان  به نظر مورد فرد اساس نيهم بر و است فردمنحصربه اي ي رهبـر  مختلـف ي هـا هي

) 1977(4هـاوس  نظر به مثال عنوان به. اندداده ارائه ،يمتناقضي ادعاها است، نهفته آن در كهيي ندهايفرا درباره پرجاذبه،

 و رهبـر ي سـو  از زهيانگ جاديا ،يشخص تيهو بر او هينظر. دارد خود روانيپ بر رمتداوليغ و قيعمي ريتأث به،پرجاذ رهبر

ـ  اسناد هينظر كهيحال در. دارد ديتأك روانيپ نفس به اعتماد و اهداف بر رهبر نفوذ  بـر ) 1990(5ونگويكـان  و كـانگر  ةجاذب

  .دارد ديتأك هيثانو نديفرا نوانع بهي سازي درون و هياول نديفرا عنوان بهي شخص تيهو

 ريسـا  امـا  رنـد يگي مـ  قراري رهبر نفوذ تحت  ميمستق طور به نينخست روانيپ) 1990(6ندليم هينظر در گر،يدي سو از 

ـ نظر نيا طبق بر. رنديپذي م ريتأثي اجتماع وعيش نديفراي ط از پس افراد،  دار جاذبـه  رهبـر ي رفتـار ي هـا ي ژگـ يو هـا  هي

ـ پ آن لهيبوس كه الگو، يك جاديا -2 كنديم جاديا راي ستگيشا ريتأث رهبر آن لهيبوس كه ريتأث تيريمد -1: از عبارتند  رواني

ـ پ عملكـرد  دربارهي عال انتظارات جاديا -3 كنندي همانندساز را خود رهبري هاارزش و ديعقا با تا شونديم قيتشو  رواني

ـ نگا ختنيبرانگ -5 ندهيآي برا جذابي دورنما يك جاديا -4 ـ پ در زشي ـ  توسـعه . باشـند  فعـال  و پركـار  كـه  رواني  نيچن

 عبارتند هينظر نيا در رهبري رفتاري هاي ژگيو. شوديم مشاهده) 1990(7باسي گراتحولي رهبري تئور دري كرديرو

 عنـوان  بـه  اغلـب  چهارمي ژگيو. انهيگرا آرمان ريتأث -4يالهام زشيانگ -3ي ذهني ساز مشابهت -2ي فرد مراعات -1: از

ـ  تفـاوت ) 1995( 8شـاكلتون  دهيعق به. شوديم گرفته نظر در گراتحولي رهبري ا جاذبه عنصر  و پرجاذبـه ي رهبـر  نيب

 در رهبـر  رفتـار ي ژگـ يو نيتر مهم دار جاذبه يا انهيآرمانگرا ريتأث كه است شده مشاهده اما ستين روشن تحولگراي رهبر

                                                 
1. Kelley 

2. Verno 

3. Weber 

4. House 

.5Conger & Kanungo 

6. Meindl 

7. Bass 

8. Shackleton 



 

تحولي رهبر و پرجاذبهي رهبري ژگيو). 1992 ،1منيبر( دارد هايابيارز تيرضا بر را ريتأث نيشتريب كه است باس هينظر

 داده نشـان  هـا پـژوهش ). 1998 سمارت، و كيپاتر( باشديم سيتدري اثربخش مورد در شده انيبي هايژگيو همانند گرا

 در دهنـدگان يرأ نظر و) 2000 همكاران، و نيول شه(سيتدري اثربخش ابيارز رينظ ييهاقضاوت بر جاذبه تيفيك كه اند

 قـدرت  تخصص، قدرت نيبي رهبر به مربوط مطالعات در. گذارديم ريتأث) 2،1997همكاران وي اليپ( استمدارانيس مورد

ـ ارز بر كهي ژگيو تنها كه شد داده نشاني امطالعه در مثالً. است داشته وجود تفاوت جاذبه، و مرجع  تيرضـا  زانيـ مي ابي

  ). 1995 ،3همكاران و چيكود( استبودهي تيشخص جاذبه ته،داش ريتأث سرپرستانشان از كارگران

ـ ادب اسـاس  بر گريد طرف از. استبوده موثر آنهاي ها قضاوت بر افراد صفات چگونه كه اندداده نشان هاپژوهش نيا  اتي

 ادراك بـر  جاذبـه  ادراك مثبـت  ريتـأث  ازي حـاك  هـا يافتـه  گرا،تحولي رهبر و پرجاذبهي رهبر ميمفاه ت،يريمد به مربوط

 بـه  دشـان ياسات از انيدانشجو ادراك ايآ كه استبوده نيا پژوهش سوال لذا است، سرپرستانشان تييريمد سبك از كاركنان

   دارد؟ آنها دروس سيتدري ابيارز در مثبت ريتأث پرجاذبه، تيشخص يك عنوان

 شـتر يب دارنـد  اسـاتيد  كهي فرد به منحصر شنق دليل به حاضر درتحقيق دياسات از انيدانشجوي هايابيارز در جاذبه ريتأث 

 كـه  هسـتند  تـالش  در و كنندي مي ابيارز را آنها دارند،ي م وا چالش به را انيدانشجو اساتيد. استگرفته قرار توجه مورد

ي مـ  ريتـأث  دشـان ياسات سيتـدر ي اثربخش از انيدانشجوي ابيارز بر كه است برجستهي ژگيو يك جاذبه. زانديبرانگ را آنان

-گرفتـه  قرار آزمون مورد سيتدري اثربخش و جاذبه نيب رابطه پژوهش اين در مذكور، تحقيقاتي پيشينه به توجه با. اردگذ

ي داري معنـ  صـورت  بـه  دياسـات ي تيشخصـ  جاذبه از انيدانشجو درك كه است بوده آني اصل فرض راستا اين در. است

 .  دينماميي نيب شيپ را سيتدري اثربخشي ابيارز

  قيتحق روش

  يريگنمونه روش و نمونه جامعه،

 از اسـتفاده  بـا  افـراد  نيا انيم از. باشديم كردستان دانشگاهي كارشناس مقطع انيدانشجو هيكل شامل حاضر پژوهش جامعه

 افراد نيا نيب از. اندشده انتخابي انسان علوم دانشكدهي كارشناس مقطع انيدانشجو ،يتصادفي اخوشهي ريگ نمونه روش

 عوامـل  ازي اتيـ جزئ چيهـ ي ابيارزشـ  كار تيماه بودن محرمانه ليدل به. اندگرفته قراري بررس مورد نفر 250ي ابيرزا جينتا

ـ ارز را دشانياسات تا شد خواسته انيدانشجو از. امدين بدست كيدموگراف  بـا ي علمـ  اتيـ ه عضـو  ده كـل  در. نـد ينماي ابي

  .گرفتند قراري ابيارز مورد) زن نفر دو و مرد نفر هشت( دكترا مدرك

                                                 
1. Bryman 

2. Pillai et all 

3. Kudisch, Poteet, Dobbins & Rush 



 

  پژوهش ابزار

ي اثربخشـ  ازي اصل طهيح دوي ريگاندازه منظور به) 2000 همكاران، و نيول شه(اثربخش سيتدر سؤالي دوازده پرسشنامه

ي ابيارز به مربوط آن ماده پنج  و درس، استاديي توانا و هايژگيوي ابيارز جهت آن ماده شش. است شدهي طراح سيتدر

 مخـالف  كامالً از كرتيل اسيمقي انهيگز پنج فيط اساس بر افراد نظرات ابزار، نيا در. باشديم رنظ مورد درسي هاجنبه

«  عنوان تحت و بوده استادي تيشخص جذبهي ريگ اندازه به مربوط ماده نيآخر. شونديمي ريگاندازه) 1-5(موافق كامالً تا

 و ترجمـه  از پـس  كرانبـاخ ي آلفـا  بيضـر  وي فيتوصـ  يهـا آمار. است شده انيب »استي تيشخص جذبهي دارا استاد نيا

  .است شده ارائه) 1( جدول دري بررس مورد جامعهي برا هاهيگوي ساختار اصالح

  

 قيتحق ابزاري  آلفا بيضر وي فيتوصي هاشاخص):  1( شماره جدول 

 بيضر

 آلفا

 تعداد

 سوال

 انحراف

 اريمع
 ها سازه نيانگيم

 درسمي هايژگيو 37/23 96/5 6 907/0

 درسي هايژگيو 45/18 84/4 5 813/0

 سيتدري اثربخش 77/45 01/11 12 932/0

     

 و مطلوب سطح در  پرسشنامه كلي برا و هااسيمق خردهي برا آلفا ضرائب دهدي م نشان يك شماره جدول همچنانكه

 قابليي ايپاي داراي ارسف بهي سيانگل از پرسشنامه ةشد ترجمه نسخه و باشدي م) 932/0 تا 813/0(ي بخش تيرضا

  .باشديم كشور داخلي دانشگاهي هاطيمح در استفاده منظور بهي دفاع

  

   ها داده آماري ليتحل

. دهـد ي م نشان را آنهاي آماري داري معن و ها هيگو نيبي همبستگ بيضرا و استاندارد انحراف ن،يانگيم 2 شماره جدول

  .بودند داري معن 01/0 سطح در موارد تمام در و باال موارد رشتيب در بيضرا مقدار شودي م مشاهده همچنانكه



 

  

 اثربخش سيتدر پرسشنامه سؤاالت براي رسونيپي همبستگ ضرائب 2 شماره جدول

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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(N=250)   *هستند داري معن/. 01 سطح در ضرائب تمام 

  

 و ريمس نمودار ،)شده اقتباس) 2000 همكاران، و نيول شه( از  اجازه كسب  با كه(  1 شماره شكل در شده هيارا مدل

  . دهدي م نشان است، انتظار مورد سيتدري اثربخش اسيمق هيگو دوازده از كه راي عاملي بارها

  



 

 

  

  اثربخش سيتدري فاكتورها وي تيشخص جاذبه شده آزمون مدل ريمس نمودار):  1( شكل    

  

 

. شد آزمون وي طراح )a2001 ،1جارزكاگ و سوربوم( LISREL افزار نرم از استفاده با 1 شكل دري ريگ اندازه مدل 

 توسط) 3η(يتيشخص جاذبه عامل و همربوط هيگو يازده لهيبوس) 1η(مدرسي هاي ژگيو و) 2η(درسي هاي ژگيو عامل دو

 با ونيرگرس بيضرا و) ε(عالمت با انسيواري خطا ،)λ(عالمت باي عاملي بارها. شدي ريگ اندازه)  y12(هيگو يك

 جارزكاگ، و سوربوم( PRELIS افزار نرم كمك به و قيتحقي ها داده از استفاده با. اند شده مشخص) β(عالمت

                                                 
1. Joreskog & Sorbom 

y1

y1 

y2 

 

y3 

 

y4 

 

y5  

 

y

6 

y7 

 

y8 

 

y9 

y10 

1η  

 مدرسي ژگيو

٣η  

 جاذبه   

٢η 

    ويژگي درس

λ 11  

  
λ 21 

  
λ 31  

λ 41  
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b2001 (درستنمايي نهيشيب روش با و بهمحاس انسيكووار سيماتر )ML (تواندي م شده فرض مدل نيا. ديگرد محاسبه 

. رود بكار است جاذبه عامل ازي ناش كه را درسي هاي ژگيو و استاديي تواناي ها عامل انسيوار درصد نييتعي برا

 محاسبه LISREL  فزارا نرم از استفاده با كه اثربخش سيتدر وي تيشخص جاذبه مدل به مربوطي برازندگي ها شاخص

  .است آمده 3 شماره جدول در اند شده
  

  اثربخش سيتدري فاكتورها وي تيشخص جاذبه مدل به مربوطي ها شاخص) : 3( شماره جدول

 شاخص
 نيا در آمده دستبه مقادير

 پژوهش

 در شده رگزارشيمقاد

 )2000همكاران و نيول شه(

χ2 185.65 114 

d.f 52 52 

p p= 0.00 p < 0.05 

 NCPي برا 90%نانياطم فاصله
(179.07  
 (95.82تا

- 

 بيتقري خطا نيانگيم دومة شير

(RMSEA) 
0.09 

0.075 

 0.9 0.92 (GFI)برازشيي كوين شاخص

 0.93 0.94 (CFI)يقيتطب برازش شاخص

 - 0.066 (RMSR)ماندهيباق  نيانگيم دومة شير

 - 0.91 (NFI) شدهنُرم برازش شاخص

 0.93 0.044 (IFI) يشياافز برازش شاخص

  

 پژوهش در آمده بدست اثربخش سيتدر وي تيشخص جاذبه مدلي برازندگي هاشاخص شودي م مشاهده كه همانگونه 

 در كه است ذكر به الزم. است شده داده نشان 3 جدول در هم با) 2000 همكاران، و نيول شه(يقبل قاتيتحق و حاضر

)  2χ=185.65( دوي خ مقداري فعل قيتحق در اگرچه. باشد داري معن) 2χ( دوي خ شاخص دينبا شده برازش خوب مدل

 دينبا )1987(1تاناكا دهيعق به موضوع نيا اما باشدي م داري معني آمار لحاظ از و بزرگ مربوطهي آزاد درجه به توجه با

 گريدي هاشاخص ريسا دياب رو نيا از. برديم باال را آزمون توان بزرگ نمونه حجم كه چرا گردد مدل رد به منجر

 انيب هاشاخص گريد از راي متفاوت باًيتقر موضوع كي يتاحدود موجود شاخص هر. رديگقراري بررس مورد زين برازش

 شده ارائه مدل هر در معموالً برازش شاخص نيچند لذا. باشدينم آلدهيايي تنها بهي شاخص چيه نيبنابرا. كنديم

                                                 
1. Tanaka 



 

: از عبارتند اند،شده شنهاديپ LISRELافزارنرم در كهيي هاشاخص جمله از). 2005 ،1يتنيو و شولتز(شوديم گزارش

ةآمار
2χ، 2شدهنُرم برازش شاخص

 )NFI(3نشدهنُرم برازش ،شاخص
 )NNFI(، ي خطا نيانگيم دومة شير

يي كوين شاخص ،)RMR(6ماندهياقب نيانگيم دومة شير ،)CFI(5يقيتطب برازش شاخص ،)RMSEA(4بيتقر

 هاشاخص اساس بر مدل برازشي برا شده نييتع مالك). AGFI(8شدهاصالح برازشيي كوين شاخص ،)GFI(7برازش

 . باشديم شكل نيبد

 مدل برازش شده نييتعي هامالك): 4(شماره جدول

  

   

  

  

  

   = d.f  (k(k-1)+k 1/2):  مدلي آزاد درجه ٭

  

 ،NFI  يهاشاخص  اما نشده برازش مطلوب صورت به مدل كه است آن انگريب آمده بدست دوي خ مقدار نكهيا با 

NNFI  ، CFI ،RMR  ،GFI  ، AGFI و  RMSEA همي رو و دهش برازشي خوب به مدل كه دهندي م نشان 

  .است داده هيارا ها داده از معقول فيتوص يك مدل رفته

 كه دهديم نشاني عاملي بارها است شده هيارا 5 شماره جدول در ريمس بيضراي برا شدهاستاندارد كامالًي هابرآورد 

ي هايژگيو و) 2η(درسي هايژگيو عامل 2يبراي خوبي شاخصها س،يتدري اثربخش پرسشنامه در رفتهبكاري هاگويه

  .باشندي م داريمعني آمار لحاظ از و باال مثبت، بارهاي تمام. هستند) 1η(استاد

                                                 

^. Shultz & Whithney  

j. Normed Fit Index 

_. Non-Normed Fit Index 

k. Root Mean Square Error of Approximation 

a. Comparative Fit Index 

i.  Root Mean Square Residual 

\. Goodness of Fit Index 

[. Adjusted Goodness of  Fit Index 

d.f ≤ 2 2χ٭ 
8/0 >  NFI، NNFI  ، CFI ،RMR  ،GFI ,  AGFI 

08/0  < RMSEA 

 Joreskog & Sorbom, 2001) :منبع(



 

  

  

  اثربخش سيتدري فاكتورها وي تيشخص جاذبه مدل به مربوطي ها شاخص 5 شماره جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* P < 0.05 

 برابر بيترت به درسي هاي ژگيو و استاديي توانا عامل بهي تيشخص جاذبه عامل از شده استاندارد ونيرگرس بيضرا

96/0=13β  23=94/0 وβ عامل راتييتغ كل از% 92ي تيشخص جاذبه عامل نيبنابرا. هستند داري معن./. 5 سطح در و بوده 

 . كندي م نييتب را درسي هاي ژگيو راتييتغ كل از% 88 و استاديي توانا

  يريگ جهينت

-يابيارز ليتكم در ،ياهاله اثر نوع يك عنوان به كه راي مزاحمي رهايمتغ كه استبوده نيا حاضر پژوهشي اصل هدف

 و ريتفس خصوص در راي مشكالت پژوهش نيا جينتا. دينما برآورد را آنها مقدار و مشخص رگذارند،يتأث انيدانشجوي ها

  در شده استاندارد برآورد ها پارامتر

 حاضر پژوهش 

 استانداردشده برآورد

   قيدرتحق

 انهمكار و نيول شه

13β 0.96* 0.83*  

23β 0.94* 0.94* 

λ11 0.78* 0.78* 

λ21 0.83* 0.83* 

31λ 0.82* 0.82* 

41λ 0.76* 0.76* 

51λ 0.77* 0.77* 

62λ 0.71* 0.71* 

72λ 0.63* 0.63* 

82λ 0.60* 0.60* 

92λ 0.86* 0.86* 

102λ 0.75* 0.75* 

111λ 0.79* 0.79* 

123λ 0.79* 0.79* 



 

 با پژوهش نيا جينتا نكهيبرا عالوه. دهديم بروز راي علم أتيهي اعضا سيتدر از انيدانشجوي ابيارز جينتاي ريبكارگ

ي و همكاران و چيكود قاتيتحق رينظي قاتيتحق جينتا باشد؛يم همسو ،)2000 همكاران، و نيول شه( يقبلي هايافته

 درك ازي داريمعن صورت به ،يعلم أتيهي اعضا سيتدر از انيدانشجوي ابيارز اندكرده ثابت كه زين را )1995(

 ارزيابي فرايند خالل در ايهاله اثر يك كه داد نشان نتايج. استنموده دييتأ است، متأثر دشانياسات از انيدانشجو

 هاي ويژگي و مدرس توانايي شخصيتي، جذبه عامل بين رابطه دليل به ريتأث نيا دارد؛ نقش اساتيد تدريس از دانشجويان

 به نسبت دانشجويان ديدگاه انسيوار از دارييمعن سهم كه است آن ازي حاك پژوهش نياي هايافته. استبوده درس

 ديگر عبارت به. شوديم نييتب مدرس شخصيتي جذبه اساس بر) درس هايويژگي و تدريس تواناييي جا به( مدرس،

 كنندهبينيپيش عامل يك تواندمي دار،جذبه شخصيت يك عنوان به دشاناساتي از دانشجويان درك ميزان داد نشان نتايج

 دارد، دانشجويان ارزيابي بر اساسي تأثير يك شخصيتي جذبه كه آنجايي از. باشد دانشجويان توسط دياسات ارزيابي مهم

 اساتيد به مربوط اتتصميم در ابزارهايي، چنين از آمده بدست اطالعات سودمندي درباره را سؤاالتي هاموضوع اين

 بويژه. باشد اساتيد تدريس از دانشجويان ارزيابي از استفاده براي چالشي تواندمي يافته اين خالصه بطور. كندمي مطرح

 مطرح انصاف رعايت درباره سؤاالتي گيرد قرار استفاده مورد استخدام به مربوط تصميمات در هايي ارزيابي چنين اگر

 اساتيد عملكرد ارزيابي در محتاطانه صورت به بايد دانشجويان ارزيابي نتايج كه گرددمي يشنهادپ رو، اين از. سازد مي

 علمي هيأت اعضاي برتري كننده تعيين عنوان به نه نبايد اساتيد تدريس از دانشجويان ارزيابي نمرات. شود گرفته بكار

 وجود به توجه با آن در موجود بالقوه سوگيري. گيرد رارق استفاده مورد آنها بندي رتبه منظور به نه و شود نظرگرفته در

 هايبرنامه. نمايدمي غيرمنصفانه شيوه اين به را اساتيد تدريس از دانشجويان ارزيابي ازنتايج استفاده عوامل، از تعدادي

 خودارزيابي، نظير ارزشيابي نفنو از همزمانة استفاد. دهد قرار نظر مد را ارزيابي ابزارهاي از تركيبي بايد اساتيد ارزشيابي

 و مفيد اطالعات صورت بدين. است ضروري دانشجويانارزيابي نمرات نتايج بر صرف تكيه بجاي... و همكاران ارزيابي

 ابزارهاي از كه هاييدانشگاه. شود فراهمي ريسوگ زانيم نيكمتر با تدريس اثربخشي خصوص در تواندمي جامعي

. كنند فراهم تدريس كيفيت كنترل براي روشني رهنمودهاي بايد نمايند، مي استفاده تدريس اثربخشي ارزشيابي چندگانه

 نمرات روايي درباره بيشتر تحقيقات منظور نيبد و باشد قيدق نتايج اساس بر بايد تدريس اثربخشي از ارزشيابي يك

 به تحقيقات اجراي شامل بايد ها برنامه. بود خواهد مفيد مطمئناً عالي، آموزش در اساتيد تدريس از دانشجويان ارزيابي

 نمرات بر و رسدمي نظر به نامناسب متغيرهاي كه را آنچه تا باشد، مشخصي آموزشي گروههاي بر ايدوره صورت

 تدريس كار كه شود گرفته نظر در بايد مسأله اين. كنند مشخص گذارد، مي اثر اساتيد تدريس از دانشجويان ارزيابي

. است خورده گره اساتيد شخصيت از دانشجويان درك با ناگسستني بصورت و است انساني تعامل نوع يك اساساً

 خواهد مفيد مطمئناً عالي آموزش در اساتيد تدريس از دانشجويان ارزيابي نمرات روايي موضوع بر بيشتري تحقيقات



 

ي براي كل طور به. شوند آزموده آتي اتتحقيق در تا نمود تعيين ديگري جايگزين هاي مدل توان مي مثال عنوان به. بود

 دياسات از انيدانشجوي ابيارز در مزاحمي رهايمتغ ريتأث كه باشد نيا توانديم باره نيا در شنهاديپ نيبهتر ،يآتي هاپژوهش

  . رود باالتر آنها، از حاصل جينتا وي ابيارزي هاپرسشنامهيي روا آن تبع به تا برسد؛ حداقل به تواندي م چگونه
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  بيانيه چهارمين همايش ارزيابي دروني كيفيت در نظام دانشگاهي

  

شگاهي با الطاف و عنايت خداوند متعال و با حضور جمع كثيـري از  چهارمين همايش ارزيابي دروني كيفيت در نظام دان

اعضاي هيات علمي دانشگاههاي سراسر كشور، اعضاي سـازمانهاي علمـي كشـور و نيـز      موزشي و دانشگاهي،ٱمسئولين 

اه ها و مديران گروههـاي آموزشـي دانشـگ    دانشكده ها، اعضاي هيات رئيسه، رؤسا و معاونين آموزشي و پژوهشي پرديس

در تاالر شهيد آويني پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهـران   6/2/89تهران، همراه با شمار زيادي از دانشجويان روز دوشنبه 

ابتدا رئيس مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه به اين نكته اشاره كـرد  . سخنراني بود 12برنامه صبح همايش شامل . برگزار شد

سپس از رئيس محتـرم دانشـگاه تهـران    . ه فرهنگ كيفيت در دانشگاه استكه هدف اصلي همايش حركت به سوي اشاع

هـاي ارزيـابي    ايشـان فعاليـت  . جناب آقاي دكتر رهبر دعوت بعمل آمد كه جلسه را افتتاح نموده و به سخنراني بپردازند

ار دادنـد؛ همچنـين،   كيفيت دانشگاهي را مورد حمايت قرار داده و ضرورت آن را در دانشگاه تهران مورد تاكيد ويژه قـر 

هـاي آموزشـي نيزبهبـود كيفيـت دانشـگاهي       ايشان بر استمرار ارزيابي در همة سطوح و ايجاد پيوند بين ارزيابي و برنامه

  . تاكيد كردند

تحقيقات و فناوري و همچنين اعضاي هيات علمـي و صـاحب    سخنرانيهاي بعدي، بوسيله مسئوالن ذيربط وزارت علوم،

كندگان اجـرا شـد    چنين در اين همايش يك ميزگرد پرسش و پاسخ به منظور مشاركت بيشتر شركتهم. نظران انجام شد

هـا در چـارچوب    محتـوي مقـاالت و مجمـوع مطالـب سـخنراني     . كه تمام نشست بعدازظهر را به خـود اختصـاص داد  

  :محورهاي هشتگانه  مطرح شده در فراخوان همايش به شرح زير بود

 رهنگ كيفيت در آموزش عاليارزيابي دروني و ترويج ف.٩

 هاي آموزشي هاي اجراي ارزيابي دروني و ارزيابي بروني گروه چالش.١٠

  هاي ارزيابي دروني در ايران و جهان تازه.١١

 نقش ارزيابي در بهبود كيفيت و توسعه علمي آموزش عالي كشور.١٢

 آموزشيهاي آموزشي در توانمندسازي اعضاي هيات علمي و گروههاي  نقش ارزيابي دروني گروه.١٣

 ها و موسسات آموزش عالي وضعيت و روال مطلوب توسعه دانشگاه.١٤

 نقش ارزيابي نظام يافته در راهبري مطلوب نظام آموزشي.١٥

 چگونگي استفاده از نتايج ارزيابي در بهبود كيفيت دانشگاهي .١٦



 

دهـاي مشخصـي را در   محورهاي هشتگانه را پوشش داده و هريـك رهنمو  هاي ارائه شده، سخنراني همانگونه كه بيان شد،

ها و مقاالت، مطالب و مباحث متنوع و كليـدي در   عالوه بر رهنمودهاي عرضه شده در سخنراني. اين رابطه عرضه كردند

  :ها نيز مطرح گرديد كه رئوس آن به قرار زير است ميزگرد و پرسش و پاسخ

فراهم نشده است به شـرح زيـر بـراي     پيشنهادهاي بيانيه سومين همايش كه هنوز بستر اجرايي آن به طور كامل -1

  :پيگيري و اجرا مورد تاكيد مجدد قرار گرفت

براي اشاعه و ترويج فرهنـگ ارزيـابي كيفيـت دانشـگاهي     » كيفيت دانشگاهي و ارزيابي«نام  گذاري يك روز به نام  -1-1

 هاي علمي مرتبط؛ ها و نشست ونيز برگزاري همايش

كيفيت در سـطح ملـي و بـه كـارگيري نتـايج آن در راسـتاي       ) دروني و بروني(بي ايجاد ساختار مناسب براي ارزيا-1-2

 ارتقاي كيفيت دانشگاهي؛

ايجاد ساز و كار مناسب جهت تشويق گروههاي مجري ارزيابي دروني و منظور داشتن عوامـل برانگيزاننـده بـراي     -1-3

  . اند زيابي دروني را انجام دادهمشاركت اعضاء هيات علمي ، از قبيل اعطاي امتياز به گروههائي كه ار

  ، )هاي آموزشي از ناحيه گروه(زمينه سازي براي انجام ارزيابي بروني براساس انجام ارزيابي دروني -4 -1

گـذاري بـراي     درهر رشته دانشگاهي بـه منظـور قضـاوت و ارزش   ) استانداردهاي ارزشيابي(تعيين الزامات كيفيت  -1-5

هيات علمي و صاحبنظران دانشگاهي در هـر رشـته بـا مشـاركت      انشگاهي با مشاركت اعضاءارزيابي كيفيت رشته هاي  د

 انجمن هاي علمي؛

ويژگـي هـاي زيـر    كشـوربا توجـه بـه    هاي ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي  ها و استراتژي جهت دهي سياست-1-6

 دهگانه آموزش عالي  ؛ نظامهاي

در دانشگاه با حمايـت  ) بهبود كيفيت(هاي آموزشي و پژوهشي  براي اصالح برنامهاستفاده از نتايج ارزيابي دروني  -7 -1

 در هر دانشگاه؛) دفتر نظارت و ارزشيابي(و تقويت مركز ارزيابي كيفيت 

متناسـب  (تحقيقات و فناوري  ايجاد شبكه تضمين كيفيت آموزش عالي ايران با حمايت و ابتكار عمل وزارت علوم،-1-8

 ؛)هاي ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي المللي كشور از نظر پژوهش اي و بين منطقه با نقش و جايگاه

 :در همايش چهارم، محورهاي پيشنهادي جديدي نيز مطرح شد كه مهمترين آنها به شرح زير قابل ارائه هستند -٣

هـاي   يـري پيشـنهاد  هـا ، پيگ  هاي ارزيابي كيفيت دانشـگاهي بـه منظـور برگـزاري  همـايش      دبيرخانه دائمي همايش-2-1

 .پژوهشي ارزيابي كيفيت دانشگاهي تشكيل شود-هاي مستند از دستاوردهاي علمي هاي قبلي و تهيه گزارش همايش



 

معرفـي سـاختار    با عنايت به اهميت ايجاد ساختاري براي نهاد يا سازمان ملي ارزيابي كيفيت آموزش عـالي كشـور،  -2-2

اندازي  و مهيا ساختن شرايط براي تاسيس و راه) لي نيز در آن ملحوظ باشدهاي فرعي آموزش عا كه تنوع سيستم(مناسب 

  هاي ايران مورد تاكيدقرار گرفت  اندازي شبكه كيفيت دانشگاه راه در اين رابطه،. آن مورد تاكيد جدي قرار گرفت

دانشـگاه و   پـرديس،  يعنـي گـروه، دانشـكده،   (ها و واحدهاي آموزش عالي  با عنايت به ساختار چندسطحي سازمان-3 -2

و تاثير اين ساختار بر كيفيت دانشگاهي، انجام ارزيابي كيفيت براي سايرسطو ح از طريق مميزي دانشگاهي پيشنهاد  ،)نظام

 .شد

ايجاد كميته ارزيابي در سطح  هر گروه آموزشي ، دانشكده و پرديس و نيز تشكيل مركزارزيابي كيفيت دانشگاه  بـه  -2-4

 .تار سازماني مورد نياز، مورد تاكيد قرار گرفتعنوان بخشي از ساخ

انـدركاران را ترغيـب و    مـديران و دسـت   است كه شرايط محيطي مناسب مي توانـد ،  تجارب موفق جهاني مويد آن- 2-5

اي كه ارتقاي كيفيت دانشـگاهي بـه دغدغـه اصـلي آنـان تبـديل        وادار به تالش بايسته براي ارتقاي كيفيت نمايد، به گونه

تحقيقات و فناوري و ساير نهادهاي ذيربط براي سياسـتگذاري   ؛ لذا الزم است اقدامات مقتضي از ناحيه وزارت علوم،شود 

جهت  توسعه  وبهبود كيفيت بين واحدهاي دانشگاهي از طريق فراهم آوردن  سازوكارمناسب جهت رقابت سـالم بعمـل   

 .آيد

توسـعه ارزيـابي    . اسـت ) همرشـته (هاي آموزشي مشـابه   بيقي گروهارزيابي تط يكي از راههاي توسعه فضاي رقابتي،-2-6

ها و نشانگرهاي مناسب در هر رشته مورد تاكيد قرار گرفت و ضرورت  انتشار نتايج  مالك دروني وبروني  با استفاده از ، 

 .شد هاي آموزشي  همگن، موثر تشخيص داده حاصله از ارزيابي بروني  براي توسعه فضاي رقابتي بين گروه

ايـن تجربـه   . گذرد هاي آموزشي در نظام آموزش عالي ايران مي سال از سابقه ارزيابي دروني گروه 15اكنون بيش از -2-7

فراهم كرده است؛ لذا الزم است نسبت به » فرايند ارزيابي دروني«طوالني، بستر الزم را براي ارزشيابي كارايي و اثربخشي 

 .ها اقدام شود سيله  مسئولين ذيربط، جهت تامين كارايي و اثربخشي ارزيابيهاي مناسب به و فراهم آوردن حمايت

هاي آموزشي، عالوه بر مشاركت همه افـراد ذي ربـط نيازمنـد بـه كـارگيري       ارتقاي اثربخشي ارزيابي دروني گروه -2-8

 .آور و همچنين تشويقي است كه بايد مورد توجه دانشگاهها قرار گيرد سازوكارهاي الزام

از يـك سـو، و   ) ريزي اسـتراتژيك آموزشـي   به ويژه  برنامه(ها  پيوند دادن ارزيابي كيفيت دانشگاهي با ساير فعاليت-2-9

بـه عنـوان يـك ضـرورت      براي عملياتي كردن پيشنهادهاي ارزيابي كيفيت دانشگاهي از سوي ديگر،» برنامه عمل«تدوين 

 .رار گرفتها مورد تاكيد ق اساسي براي ارتقاي اثربخشي ارزيابي



 

هاي آموزشي به سطح مطلوب بـه عنـوان يـك چـالش جـدي       ارتقاي سطح مشاركت اعضاي هيات علمي و گروه-2-10

اي  در اين رابطه، الزم است نسبت به اشاعه فرهنگ كيفيت  از طريق توسعة حرفه. پيش روي اجراي ارزيابي دروني است

 .دانشگاهيان، وامثال آن اقدام شود

ايگاه اساسي آموزش و پرورش درارتقاي كيفيت  نظام دانشگاهي، ترديد ي نيست كه بدون توجه بـه  با توجه به ج-2-11

لـذا، الزم اسـت ارتبـاط بـين آمـوزش و      . كيفيت آموزش قبل از دانشگاه، كيفيت آموزش عالي امري ناتمـام خواهـد بـود   

لـذا نظـر نظـام    .و دقت نظر قرار گيـرد  پرورش و آموزش عالي در نظام يكپارچه ارزيابي كيفيت آموزش عالي مورد توجه

 .آموزش وپرورش قبل از دانشگاه نسبت به اين امر بايد جلب شود

آموزش عالي غيردولتي كه  به صورت يك پديده مهم و رو به رشد درآمده است يكـي از ده زيـر نظـام آمـوزش      -2-12

 .جه قرارگيرد عالي است ؛لذابايد نظام ارزيابي آموزش عالي غيردولتي را نيز مورد تو

هاي دانشگاهي، يك فعاليت تخصصي اسـت كـه متخصصـين ايـن      ارزيابي كيفيت آموزش عالي مانند ساير فعاليت-2-13

با اين حال، در نظام آموزش عالي كشور رشته دانشگاهي  ويـژه تربيـت چنـين متخصصـيني      حوزه، نقشي راهبردي دارند؛

ن رو ، ايجاد رشته كارشناسي ارشـد بـراي تربيـت متخصصـان ارزيـابي      از همي. هنوز مورد توجه قرار گرفته نشده است 

 .كيفيت دانشگاهي بايد  موردتوجه قرار گيرد 
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  پرديس هنرهاي زيبا - دانشگاه تهران: مكان

  

  مقدمه
هـايي نظيـر رونـد     در آستانه قرن بيسـت و يكـم تحـوالت و چـالش       

جهاني شدن، توسعه فناوري  اطالعات و ارتباطات، اقتصـاد مبتنـي بـر    

دانائي، تغييرات جمعيتي و افزايش كمي دانشجويان و كاهش بودجـه  

بين موسسات آمـوزش عـالي در    سرانه آنها و همچنين افزايش رقابت

سطح بـين المللـي، نيـاز فزاينـده بـراي تحـرك و جابجـائي نيروهـاي         

اي و متخصص بين كشورها و تقاضا براي پاسـخگوئي بيشـتر در    حرفه

جوامــع بشــري، موجــب تاكيــد بيشــتر بــر ضــرورت ساختارســازي و   

از ايـن  . كاركرد ارزشيابي در نظام هاي آموزش عالي جهان شده انـد 

اجتنـاب ناپـذير    امـري  هتمام به ارزيابي مستمر نظام آموزش عاليرو ا

هـايي دربـاره    است و در ايران نيز قريب به يك دهه است كه كوشش

در اين راسـتا  .ارزيابي و ارتقاي كيفيت آموزش عالي آغاز شده است

مي توان به مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران اشـاره كـرد كـه امـر     

سرلوحه ماموريت هـاي خـود قـرار داده اسـت؛      ارزيابي كيفيت را در

كيفيت نظام دانشـگاهي،   ضمن اينكه به منظور اشاعه فرهنگ ارزيابي

ــه اي از ــايش مجموع ــي  هم ــاي علم ــاحبنظران و    را ه ــور ص ــا حض ب

اولـين همـايش در   . برگزار نموده است دانشگاه تهران  درانديشمندان 

ــال ــديريت ( 1384 س ــكده م ــايش در )دانش ــين هم ــا ، دوم  1385ل س

 1386در سال و سومين همايش  )دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي(

و اينـك مركـز    برگـزار شـد   )پرديس هنرهـاي زيبـا دانشـگاه تهـران    (

خـود  چهارمين همـايش  تا  ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران در نظر دارد

هـاي آن در   با هدف تبيين نقـش ارزيـابي درونـي و كاربسـت يافتـه      را

اميـد اسـت چهـارمين همـايش     . انشگاهها برگزار نمايدبهبود كيفيت د

ارزيابي دروني كيفيت در نظام دانشگاهي، در تمهيد امكان تبادل نظر 

هاي سـازماني  ساختارتوسعه ارزيابي و  امرنظران  ن و صاحبامتخصص

  .ها، نقش قابل توجهي ايفا نمايد براي اينگونه فعاليتمناسب 

  موضوع ها و محورهاي همايش
  هاي ارزيابي دروني در ايران و جهان هتاز -1
 ارزيابي دروني و ترويج فرهنگ كيفيت در آموزش عالي  -2

 هــاي اجــراي ارزيــابي درونــي و ارزيــابي برونــي چــالش -3
  گروههاي آموزشي

نقش ارزيابي در بهبود كيفيـت و توسـعه علمـي آمـوزش      -4
  عالي كشور

سـازي  نقش ارزيابي دروني گروههاي آموزشي در توانمند -5
  اعضاي هيأت علمي و گروههاي آموزشي

وضعيت و روال مطلوب توسعه دانشـگاهها و موسسـات    -6
  آموزش عالي

  در راهبري مطلوب نظام آموزشينظام يافته نقش ارزيابي  -7

  دانشگاهي كيفيت چگونگي استفاده از نتايج ارزيابي در بهبود -8

  تقويم زماني برگزاري همايش

  1388 بهمن 30:مهلت ارسال اصل مقاله

   1388اسفند  20:داوري نهايي و پذيرش مقاالت

  1389ارديبهشت  6: تاريخ برگزاري همايش



  

  راهنماي تدوين مقاله
  .مقاالت بايد مرتبط با موضوع و محورهاي همايش باشد - 1

 .    كلمه تهيه شود 250چكيده مقاله در حداكثر  - 2

 .ده ذكر شوددر پايان  چكي) فارسي كلمه 5حداكثر (گان رهنما واژه  - 3

با فونت  wordصفحه در محيط  15اصل مقاله همراه با ضمائم آن حداكثر  - 4

lotus 12 تايپ شود. 

. همراه با مرتبه علمي و محل اشتغال آنان ذكر شود) گان(نام نويسنده - 5

در صفحه اي جدا از متن ) گان(نشاني كامل، تلفن و پست الكترونيكي نويسنده

 . اصلي ارسال شود

و اصطالحات علمي با شماره گذاري در  گان ارجي واژهمعادل هاي خ - 6

 .پانويس ارائه شود

  .باشد   APAروش ارجاع منابع به شيوه  - 7

 

  ):به ترتيب حروف الفبا(كميته علمي همايش  
ــواني   -1 ــيدمهدي ال ــر س ــه   (دكت ــگاه عالم ــديريت دانش ــكده م ــتاد دانش اس

 )طباطبائي

اسي و علوم تربيتي دانشـگاه  استاد دانشكده روانشن( دكتر عباس بازرگان -2

  ) تهران

معاونـت پژوهشـي دانشـكده روانشناسـي و علـوم      ( دكتر احمد بـه پـژوه   -3

  )تربيتي دانشگاه تهران

  )دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي(دكتر محمدحسن پرداختچي  -4

  )دانشگاه تهران هنرهاي زيبارئيس پرديس ( محسن  حبيبيدكتر  -5

ر پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه دانشيا(دكتر يوسف حجازي  -6

  )تهران

مـدير كـل دفتـر نظـارت و ارزيـابي وزارت علـوم،        ( دكتر رضا عـامري  -7

  )تحقيقات و فناوري

ــتخواه   -8 ــود فراس ــر مقص ــژوهش و    (دكت ــه پ ــي موسس ــأت علم ــو هي عض

  )ريزي آموزش عالي برنامه

آموزشي  معاون تحقيقات آزمون و ارزشيابي (دكتر محمد محمدي اقدم -9

  )سازمان سنجش آموزش كشور

  )معاون اداري و مالي دانشگاه تهران(دكتر محمد مقيمي  -10

استاديار دانشـكده  روانشناسـي و علـوم تربيتـي     (دكتر ابوالقاسم نادري  -11

 )دبير همايش -دانشگاه تهران

 

  :كميته اجرائي همايش
 )همكار مركز ارزيابي كيفيت(حسين عبدالهي دكتر  -1

 )همكار مركز ارزيابي  كيفيت(مد دادرس دكتر  مح -2

سازمان  و رئيس گروه ارزشيابي عضو هيأت علمي(آقاي رضا محمدي  -3

  )سنجش آموزش كشور
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  :مقدمه 
هاي اصلي كيفيت در نظام آمـوزش عـالي، كيفيـت فراينـد      يكي از مولفه

بستگي به كيفيت ياددهي كيفيت اين مؤلفه نيز . يادگيري است -تدريس

هاي روانشناسي يـادگيري   تحول ديدگاه. و كيفيت عملكرد يادگيري دارد

از رفتارگرائي به شناخت گرائي و سازاگرائي زيربناي نظري الزم را بـراي  

 -آگاهي مدرس نسبت به انتخاب راهبردهاي مناسب در فراينـد يـاددهي  

امـا در  . كرده است يادگيري و دستيابي به سطح مطلوب يادگيري فراهم

الزم است اعضاي هيأت علمي خود نيز با اصول يـادگيري و  عمل، 

 -شناسي يادگيري و راهبردهـاي يـاددهي   مفاهيم مربوط به روان

هاي الزم بـراي همفكـري و    عالوه بر آن، فرصت. يادگيري آشنا باشند

هاي موفـق در تـدريس    تعامل اعضاء هيأت علمي با يكديگر درباره تجربه

همچنـين شـرايط الزم بـراي هميـاري دانشـجويان در      . هم شده باشدفرا

تـوان از موفقيـت دانشـجويان     از ايـن راه مـي  . پذير گردد يادگيري امكان

اطمينــان حاصــل كــرد و احتمــال شكســت تحصــيلي، جمــع گريــزي و 

  .گيري را در بين دانشجويان كاهش داد گوشه
يـادگيري و كـاربرد   هاي گسترده علـم   با توجه به پيشرفتاز طرف ديگر 

هـاي   ، اسـتفاده از روش در آمـوزش عـالي  فناوري اطالعـات و ارتباطـات   

در فراينـد   تـالش بيشـتر   آموزشي فعـال و بـرانگيختن يادگيرنـده بـراي    

تقويـت   امـا ايـن امـر مسـتلزم    . تسـهيل شـده اسـت    يادگيري -ياددهي

در ايـن  . زمينه اسـت اين اي اعضاي هيأت علمي در  هاي حرفه توانمندي

كنـد   امكـان پـذير   فوق را دستيابي به هدف هاياستا، ايجاد نهادي كه ر

يـادگيري از جملـه    -كيفيت تـدريس  شبكهتاسيس . ضرورت يافته است

بـا  اقداماتي است كه مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهـران اسـتقرار آن را   

  .قرار داده است توجه به موارد فوق در اولويت فعاليتهاي خود

  

 ف شبكهتعري  -1ماده 

، كه در ايـن  "يادگيري در دانشگاه تهران -شبكه كيفيت تدريس"

شـود، يـك نهـاد     ناميـده مـي   "شبكه"آيين نامه، از اين پس به اختصار 

علمي است كه در چارچوب قوانين كشور و مقررات دانشـگاه تهـران، بـه    

 "مركز"ه نام آئين اين در كهوسيله مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران، 

 . گردد شود، تاسيس مي مي دهنامي

 محل استقرار شبكه -2ماده 

به صورت يك نهاد  "يادگيري در دانشگاه تهران -شبكه كيفيت تدريس"

مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه " شود و وابسته به الكترونيكي ايجاد مي

قـرار   "مركـز "در تهران است و در  "شبكه" محل استقرار. است "تهران

 . دارد

  هاي شبكه هدف -3ماده
هاي زير را با توجه به رسالت دانشـگاه تهـران بـراي بهبـود      هدفشبكه 

  :هاي خود دنبال خواهد كرد يادگيري در فعاليت-كيفيت فرايند تدريس

اي اعضاي  هاي حرفه ياري دادن به رشد و توسعه شايستگي -3-1 

 هيات علمي دانشگاه تهران

يـادگيري در   -تقويت و ارتقاء كيفيت فعاليت هاي تـدريس  -3-2

  دانشگاه تهران

ترغيب و حمايت از شكل گيري و استمرار فرايندهاي رشد  -3-3

اي  هاي حرفه اي و تخصصي دست اندركاران توسعه شايستگي حرفه

  هاي دانشگاه تهران ها و دانشكده اعضاي هيات علمي در پرديس

اي اعضاي  هاي حرفه ابتكار عمل در رشد و توسعه توانمندي -3-4

  علمي  هيات

هـاي   تشخيص و تعيين معيارهاي رشد و توسعه توانمنـدي  -3-5

  اي اعضاي هيات علمي حرفه

ها در زمينه توسـعه توانمنـدي هـاي     ياري دادن به پژوهش -3-6

 المللي اي اعضاي هيات علمي و اشاعه آنها در سطح ملي و بين حرفه

ريزي در راستاي آموزش مداوم اعضاي هيـات علمـي    برنامه -3-7

  يادگيري-ر زمينه كيفيت تدريسد

كمك به افزايش آگاهي عمـومي دربـاره ضـرورت توجـه بـه      -3-8

هـاي   يادگيري و مسائل مربوط بـه توسـعه ويژگـي   -كيفيت تدريس

اي اعضاي هيات علمي در سطح ملي از طرق مختلف از جمله  حرفه

  سايت شبكه



  

هاي  طراحي و توسعه چارچوبي مشترك براي توسعه ويژگي -3-9

  اي اعضاي هيات علمي در دانشگاه تهران حرفه

هاي مختلف اعضـاي هيـات    فراهم كردن زمينه تعامل گروه -3-10

  علمي با يكديگر

كمك به توسعه و نهادينه كردن فرايند ارزيـابي كيفيـت در   -3-11

ويژه در دانشگاه تهران، بـه عنـوان گـامي بنيـادي      آموزش عالي، به 

كشور از طريق بهبود فراينـد   براي بهبود كيفيت نظام آموزش عالي

  يادگيري در دانشگاه تهران-تدريس
  

 هاي شبكه فعاليت -4ماده

هـاي زيـر صـورت     هاي شـبكه، فعاليـت   به منظور دستيابي به هدف

  :گيرد مي

برقراري ارتباط با اعضاي هيات علمـي از طريـق نماينـدگان     -4-1

  ها  ها و دانشكده پرديس

هـاي مـرتبط بـا     ها و نشسـت  سازماندهي و برگزاري همايش -4-2

  هاي شبكه هدف

هاي تخصصي براي طراحـان و   ها و همايش برگزاري نشست -4-3

اي اعضـاي   هـاي حرفـه   هاي رشد و توسعه توانمنـدي  مدرسان دوره

  هيات علمي 

هـاي   برگزاري كارگاههاي آموزشـي جهـت تقويـت مهـارت     -4-4

در  تخصصي در زمينه رشد و توسعه توانمندي اعضاي هيات علمـي 

  يادگيري -فرايند تدريس 

ــا هيــات هــاي علمــي    -4-5 ــراري ارتبــاط نزديــك و مــوثر ب برق

گـذاري و   ها و نهادهـاي ملـي فعـال در سياسـت     دانشگاهي، كميته

  يادگيري دانشگاهي -گيري در زمينه كيفيت تدريس تصميم

برقراري ارتباط نزديك و موثر با نهادها و موسسـات ملـي و    -4-6

 -هاي مربوط به كيفيـت تـدريس   در زمينه پژوهشالمللي فعال  بين

  يادگيري دانشگاهي 

ايجاد سايت شبكه و حفظ مستمر كيفيت مطلوب آن بـراي   -4-7

  .هاي شبكه استفاده موثر اعضا در جهت هدف

  اعضاي شبكه -5ماده

ربـط در   هـاي ذي  ها و موسسه ها، دانشكده نمايندگان پرديس -5-1

مربـوط و  نيـز رئـيس هـر يـك از      دانشگاه تهران، با معرفي واحـد  

هاي تخصصي هيأت مميزه دانشـگاه، بـه عنـوان اعضـاي      كميسيون

  اصلي شبكه 

به تشكيل واحـد   ،هر نماينده در پرديس يا دانشكده مربوط: تبصره

 .خواهد پرداخت) وسكĤ(سنجش كيفيت آموزش 

ــه   -5-2 ــي عالق ــات علم ــاي هي ــت   اعض ــاء كيفي ــه ارتق ــد ب   من

  نامه داخلي  گاه تهران بر اساس آيينيادگيري در دانش-تدريس

بـه وسـيله    "وسـكĤ "آيين نامه داخلي شـبكه و اداره امـور   : تبصره

كميته اجرايي شبكه تهيه و بـه تصـويب شـوراي ارزيـابي كيفيـت      

  .دانشگاه خواهد رسيد

  

  ساختار و منابع مالي شبكه -6ماده

ــكل از  -6-1 ــبكه متشـ ــاختار شـ ــف: سـ ــي، )الـ ــه اجرايـ   كميتـ

  .دبيرخانه است )ننده شبكه و جهماهنگ ك) ب

يا (يس مركز ئر: شود كميته اجرايي از افراد ذيل تشكيل مي -6-2

، سه نفر از اعضاي هيأت علمـي همكـار مركـز كـه در     )نماينده وي

هـاي   كميته ارزيـابي تـدريس هيـات علمـي و توسـعه شايسـتگي      "

وابسته به مركز عضويت دارند و نيز هماهنگ كننده  "اي آنان حرفه

  .باشد بكه كه معاون مركز ميش

هماهنگ كننده شبكه وظيفه اداره امور شـبكه را زيـر نظـر     -6-3

  .رئيس مركز بر عهده دارد

ــبكه و    -6-4 ــده ش ــگ كنن ــكل از هماهن ــبكه متش ــه ش دبيرخان

كارشناس مسئول خواهد بود و اداره امور شبكه را برعهـده خواهـد   

   .داشت

ن، هـر سـال در بودجـه    بودجه شبكه از طريق دانشگاه تهرا -6-5

  .مركز گنجانده خواهد شد

  

 وظايف كميته اجرايي شبكه -7ماده

هاي زماني  وظيفه كلي كميته اجرايي شبكه، پيشنهاد برنامه -7-1

هـاي شـبكه و پيگيـري     كوتاه مدت و بلند مدت براي تحقق هـدف 

  .تصويب آنها در شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه است

  :جرايي شبكه به شرح زير استوظايف ويژه كميته ا -7-2

هاي مصوب شـوراي ارزيـابي كيفيـت دانشـگاه در      اجراي سياست••••

 هاي شبكه جهت تحقق هدف

هـاي   ريزي و پيشنهاد اقـدامات الزم بـراي اجـراي سياسـت     برنامه••••

 مصوب شبكه

هـاي مصـوب    هاي الزم براي اجـراي سياسـت   سازماندهي فعاليت••••

 شبكه

روز نگه داشتن مطالب  و بهنظارت بر كيفيت محتواي سايت شبكه ••••

 و محتواي آن

ـ اجراي ساير امور ارجاع شده از سوي ر•••• بـا    يس مركـز در رابطـه  ئ

 هاي شبكه  هدف

يس مركز يا نماينده وي ئجلسات كميته اجرايي با حضور ر :تبصره

  .شود و حداقل دو نفر از اعضاء حداقل يكبار در هر ماه تشكيل مي

 

ده در تــاريخ ايــن آيــين نامــه در هشــت مــا -8مــاده

به طور آزمايشي براي دو سال به تصويب   12/03/1389

  .شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه رسيده است

  


