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از نظر اعضاء  و بيروني ميزان اهميت نشانگرهاي مورد استفاده در فرآيند ارزيابي دروني تعيين
هاي دولتي شهر  دانشگاه آموزشي ريزيمديريت و برنامه آموزشي هاي گروه:مورد(هيأت علمي 

 .)تهران

 
  )يتي دانشگاه تهران، تهران، ايراناستاد دانشكده روانشناسي و علوم ترب(عباس بازرگان
  )دانشيار دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، تهران، ايران(ناهيد صادقي

  ) شي دانشگاه تهرانكارشناس ارشد رشته برنامه ريزي آموز(خديجه مرادي
Email: khadije.moradi@ut.ac.ir   

  
  چكيده
ريزي ت و برنامهيآموزشي مدير هاي گروه علمي هيأت اعضاء نظر توافق و اهميت يزانم تعيين پژوهش اين انجام از هدف

 و پژوهش هدف به دستيابي براي .است دروني و بيروني ارزيابي نشانگرهاي به نسبت هاي دولتي شهر تهراندانشگاه آموزشي
 علمي هيأت اعضاي از تمامي مركب اريآم جامعه .شد استفاده تحليلي _ توصيفي روش از  پژوهشي سواالت به دادن پاسخ
 ي ها، پرسشنامه ابزار مورد استفاده در اين پژوهش براي گردآوري داده. باشد مي آموزشي ريزي هاي مديريت و برنامه گروه

 پژوهش نتايج. بكار برده شده استخي دو تحليل داده هاي حاصل از اجراي پرسشنامه روش آماري  در. محقق ساخته بود
 آموزشي هاي دروني و بيروني گروه در ارزيابي استفاده مورد گانه 77 نشانگرهاي به نسبت علمي هيات اعضاي نظر ي درباره
كه از نظر برخي از اعضاء، موارد جديدي را بايد به فهرست نشانگرهاي ارزيابي اضافه و مواردي را نيز بايد حذف  داد نشان
  .نمود

  
  :ها واژه كليد

ريزي آموزشي، اعضاي هيأت هاي مديريت و برنامههاي ارزيابي،  نشانگرهاي ارزيابي، گروهي، مالكدروني و بيرون ارزيابي
  .علمي
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  مقدمه
بدون شك آموزش عالي به واسطه نقشي كه در تربيت نيروي انساني متخصص و توليد دانش نو و ارائه خدمات دارد، از سهم 

بنابراين اتخاذ راهبردهاي كارآمد و اثربخش در جهت . رخوردار استقابل توجهي در تسريع و تسهيل توسعه پايدار كشور ب
پس حفظ، بهبود و ارتقا ءكيفيت ). 1385فرخ نژاد، (توسعه كيفي در كار توسعه كمي در آموزش عالي ضرورت دارد

يفيت در ،پاسخگويي و افزايش رقابت پذيري در عرصه ملي و بين المللي را مي توان جزء اهداف اصلي فرايند تضمين ك
  ).2001، بازرگان(آموزش عالي قلمداد كرد

هاي آموزشي هاي دانشگاهي بايد به ارزيابي كيفيت گروهدهد كه براي بهبود كيفيت نظامهاي بين المللي نشان ميتجربه
از جمله بنابراين براي هر گونه ارزيابي ). 1374بازرگان، (پرداخت و از اين طريق مشاركت اعضاء هيات علمي را جلب كرد

اما . ها و نشانگرهايي الزم است تا بر اساس آن بتوان جنبه هاي مختلف موضوع را مشخص نمودارزيابي دروني، مالك
، كثرت،گستردگي و تنوع مولفه ها و نشانگرهاي ارزيابي دروني در فرايند اجراي ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي دانشگاهي

به طوري كه اين امر در ). 1389نادري و عبداللهي، (دهدرايند را تحت تاثير قرار ميانگيزه افراد براي مشاركت در اين ف
هاي آموزشي در سراسر كشور به عنوان دغدغه اصلي در هاي انجام شده در زمينه ارزيابي دروني در گروهتجربيات و پژوهش

آيد و بهبود هاي هر دانشگاه به حساب ميليتزيرا گروه آموزشي هسته اصلي فعا. فرايند اجراي ارزيابي دروني درآمده است
هاي آموزشي آن وابسته است، بنابراين انجام فرايند ارزيابي مستمر در سطح گروه كيفيت دانشگاه به بهبود كيفيت گروه

بازرگان و (آموزشي گامي موثر در رشد كيفي دانشگاه و در نتيجه، ارتقا ءكيفيت نظام آموزش عالي خواهد بود 
  ). 1386،همكاران
هاي آموزشي، اعضاي هيات علمي براي ارزيابي دروني گروه خود، مجموعه درون دادها، فرايند ها و برون دادهاي در گروه

  :كنند، اين مجموعه، كه عوامل اصلي تشكيل دهنده آن عبارتند ازگروه را مشخص مي
  اهداف، جايگاه سازماني، مديريت و تشكيالت  -1
  هيات علمي  -2
  شجوياندان -3
  يادگيري _راهبردهاي ياددهي  -4
  هاي درسيهاي آموزشي و برنامهدوره -5
  دانش آموختگان -6

الزم است اين . اين عوامل بسيار كلي هستند و جمع آوري اطالعات در مورد آنها مشكل و از دقت كافي برخوردار نيست
ها يا جنبه هايي عامل است كه عبارتند از ويژگيمالك سطح خردتر . تبديل شود 1عوامل به سطوح جزئي تري يعني مالك

اما براي آشكار شدن مالك و مشخص شدن متغيرهايي كه . از پديده مورد ارزيابي كه قضاوت درباره آن انجام مي پذيرد
نگرها نشا. كنيمرا تعريف مي 2تر نموده و نشانگرها را جزئيها پرداخت، مالكبتوان بر اساس آن به جمع آوري دقيق داده

بنابراين، اين . توان به كار بردهاي مورد نظر ميها جهت قضاوت درباره مالكهايي كه براي گردآوري دادهعبارتند از مشخصه
نشانگرها مي توانند وضعيت موجود . هايي را جمع آوري كردنشانگرها تبديل به سوال مي شوند و بر اساس آن مي توان داده

براساس مطالعات و تجربيات بدست آمده و با . را نمايان كنند و تغييرات آنها را آشكار سازند و مطلوب عوامل نظام آموزشي

                                                            
1 .Criteria 
2 .Indicator 
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هاي نشانگر كه متناسب براي ارزيابي گروه 77مالك و  28ها تعداد نظرخواهي از مديران و اعضاي هيات علمي دانشگاه
  ). 1387حجازي و همكاران،(باشند، انتخاب گرديده استآموزشي دانشگاه مي

به طور كلي ارزيابي دروني فرايندي اقدام پژوهانه سيستمي است كه با قبول مسئوليت، مشاركت و خودسنجي اعضاء هيات 
ها به منظور تحقق اهداف، تضمين كيفيت و افزايش بهره وري وجه به نقاط ضعف، تهديدها و فرصتعلمي دست اندركار با ت

شود، دروني كه طي اين فرايند حاصل مي پس محصول مهم ارزيابي ).1385ميركمالي، (گروه آموزشي به عمل مي آيد
اين خودآگاهي موجب بهبود كيفيت افراد و  .ها و عوامل بازدارنده گروه آموزشي استها و ضعفها، قوتآگاهي از فرصت

  ).1387حجازي و همكاران، ( مجموعه گروه آموزشي خواهد شد
ريزي آموزشي در مورد هاي آموزشي مديريت و برنامهاز اعضاي هيأت علمي گروه در اين پژوهش برآنيم كه به نظر خواهي

ها كدام يك از نشانگرها بايد از فهرست نشانگرهاي ارزيابي نشانگرهاي ارزيابي دروني بپردازيم تا مشخص شود از نظر آن
ها و نشانگرها وان به كاهش مالكتچرا كه از اين طريق مي .دروني حذف و چه نشانگرهايي به اين فهرست اضافه شوند

  .پرداخت طوري كه به جامعيت اطالعات گردآوري لطمه اي وارد نشود
  

  پژوهش بررسي ادبيات
تر يعني  ارزيابي دروني به عنوان يكي از رويكردهاي ارزشيابي، خود بخشي از يك مدل ارزيابي گسترده : 3ارزيابي دروني

كند تا جنبه هاي  نشگاهي به منظور خود در آيينه ديدن اقدام به ارزشيابي ميدر اين مرحله نظام دا. اعتباربخشي است 
/ دانشكده/ گروه(در اين مرحله از ارزشيابي نظام دانشگاهي. ها بپردازد قوت  و ضعف خود را دريابد و به اصالح ضعف

ه هاي مورد نياز را تعيين كرده ، خود اعضاء به صورت بندي سوال هاي ارزشيابي پرداخته، روش هاي گردآوري داد)دانشگاه
  ) .1374بازرگان ، (پردازد  و پس از تحليل آنها به قضاوت درباره خود مي

ها، نشانگرها و الزامات قضاوت، تهيه و تدوين  ارزيابي دروني با مشاركت اعضاي هيأت علمي در فرايند تعيين عوامل، مالك
شود و نقش مهمي بر توسعه  قضاوت درباره كيفيت نظام آموزشي انجام مي ها و داده  ها، توصيف و تحليل ابزار گردآوري داده

توان انگيزه  با استقرار اين رويكرد ارزيابي در دانشگاه مي. هاي آموزشي و پژوهشي آموزش عالي دارد و بهبود كيفيت فعاليت
ن نقاط قوت و ضعف برنامه و و رغبت الزم را در اعضاي هيأت علمي در جهت مشاركت فعال در فرايند ارزيابي و تعيي

بنابراين، ارزشيابي دروني چنانچه از طرف  .نهادينه كردن فرهنگ ارزيابي، مسئوليت پذيري و كيفيت مداري ايجاد نمود
اعضاء هيأت علمي و كاركنان يك نظام آموزشي، پذيرفته شود و به عنوان يك ابتكار عمل از متن يك نظام با هدف تقويت و 

ت هاي درون گروهي و برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت نظام و فعاليت هاي آن نمود پيدا كند، مي تواند به حمايت از خالقي
همچنين، . تغيير وضعيت موجود و اصالح نقاط ضعف ها و بهبود و ارتقاء كيفيت نظام يا برنامه مورد ارزشيابي منجر شود

هت بهبود كيفيت آموزش عالي و استمرار و تداوم فعاليت هاي ارزشيابي دروني زمينه اي مساعد براي تغييرات الزم در ج
  .مربوط تا دستيابي به اهداف و وضعيت مطلوب فراهم مي آورد

نكته اصلي در ارزشيابي دروني رغبت و همكاري اعضاء هيأت علمي يك گروه آموزشي جهت انجام اين امور و فراهم آوردن 
باشد، از اين رو در توصيف ارزيابي دروني مي توان از آن به عنوان ساز وكاري  ميزمينه بهبود و ارتقاء واحد مورد ارزشيابي 

شان ترغيب  هاي كاري كه جامعه دانشگاهي را از طريق فرآيندهاي تعاملي مشاركتي به بررسي و ارزشگذاري واقعيت
  ).1381محمدي، (نمايد، ياد كرد  مي

                                                            
3 . Internal Evaluation  
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هاي اصلي يا با اهميت نظام براي قضاوت مورد ارزيابي كه به عنوان جنبهم هايي از نظاعبارتند از ويژگي هامالك :مالك ها
  .)1381بازرگان،(  .منظور مي شود

براي تعيين مطلوبيت يا عدم مطلوبيت   پس از تعيين عوامل ارزيابي، :تعيين نشانگرها براي هر يك از اجزاء مورد ارزيابي
اخص درون داد، فرآيند، برون داد پيامد، نشانگرهاي مربوط به هر عوامل مذكور، اعضاء كميته ارزيابي بر اساس چهار ش

   .را تعيين مي كنند) مالك(شاخص 
براي اندازه گيري و ارزيابي نحوه عملكرد و بازده آموزشي بايد سعي در تبديل خصوصيات به  :تعريف نشانگرهاي آموزشي

صيات كيفي را در قالب كميت بيان نموده و آنها را قابل استفاده از نرم هايي كه خصو. واحدهاي كمي و قابل محاسبه نمود
با توجه به نشانگرها مي توان نتايج برنامه ريزي هاي آموزشي و پژوهش هاي . بررسي و ارزيابي نمايد، نشانگر نام مي گيرد

مؤسسه آموزشي را نشانگرها مي توانند وضعيت يك . علمي و يا تحقيقات مورد نياز جامعه را بررسي و تجزيه و تحليل كرد
نشانگرها قادرند مشكالت موجود در يك مؤسسه آموزشي را مشخص . تشريح نمايند و روند تغييرات آن را بررسي كنند

هاي الزم را براي برنامه هاي آموزشي آتي انجام أثير طرح ها و پروژه ها را تعيين كنند و پيش بينينمايند، مي توانند ت
  ).1370حسيني نسب، (دهند 

جانسون، (كند ياهداف تدوين نشانگرهاي آموزشي را در سه دسته خالصه م 4جيمز جانسون :داف به كارگيري نشانگرهااه
  ):1376؛ به نقل از خورسند، 1976

  نظارت بر تغييرات در سيستم آموزشي) 1
  مشاركت در فرآيند برنامه ريزي سيستم) 2
  تسهيل امر تحقيق در سيستم آموزشي) 3

، نشانگرهاي آموزشي با توجه به موارد ذيل تعيين )1379(از نظر دكتر بازرگان و همكاران  :انگرهاي آموزشينحوه تعيين نش
  :شوند مي
) 4 و اهداف آموزشي؛) 3 ؛...هاي آموزشي و نامهقوانين و مقررات و آئين) 2؛ )ياران آموزشي(نظر اعضاي هيأت علمي ) 1

  .شرايط، محدوديت ها و امكانات گروه 
  

                                                            
4. james.N.johnstone  
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  .دهد ها و نشانگرها را به اختصار نشان مي ، مجموعه عوامل، مالك1شماره شكل 
 

  ها، و نشانگرها مجموعه  عوامل، مالك: 1شكل شماره 
هايي كه در زمينه ارزيابي دروني و بروني در نظام آموزش عالي و يا مراكز آموزشي در ايران  انجام شده  از جمله پژوهش

  :توان به موارد زير اشاره كرد مياند مربوطه را در فرآيند ارزيابي بكار برده و نشانگرهاي است 
ها و نشانگرهاي  ها، تعيين عوامل، مالك محقق با مد نظر قرار دادن تدوين و تصريح رسالت و اهداف گروه): 1381(محمدي 

ت وضع موجود با وضع مطلوب به موارد ذيل  مناسب ارزيابي، بررسي ساختار اجرايي و مطلوبيت ابعاد اصلي نظام، تعيين تفاو
هاي آموزشي  جايگاه سازماني، تشكيالت و مديريت، هيات علمي، فرآيند تدريس، يادگيري، دوره(شش عامل. رسيده است

  . نشانگر تدوين گرديده است 120مالك و  42، )مورد اجرا، دانشجويان و دانش آموختگان
 12(رزيابي دروني گروه مربوطه بر اساس مراحل ارزيابي رايج در آموزش عالي ايران پژوهشگر براي انجام ا): 1385(اسحاقي 

هاي آموزشي جهت استفاده به  پذير در گروه هاي مشخص و اندازه اقدام نموده، در فرايند انجام كار به علت نبود هدف) گام
هاي گروه آموزشي پرداخته و در  ابطه با فعاليتهاي صادر شده موجود در دانشگاه در ر ها و بخشنامه نامه مطالعه كليه آئين

درون داد، فعاليت آموزشي و پژوهشي اعضاء هيأت علمي (سال گذشته گروه در حوزه توسعه منابع  3ادامه متوسط عملكرد 
تظارات را مورد بررسي قرار داده و بر اساس آنها و با توجه به ان) برون داد(دانش آموختگان، و آثار علمي گروه ) فرآيند(

  77مالك و  28عامل،  6پژوهشگر از . هيأت علمي الزامات يا معيارهاي قضاوت را در ارزيابي دروني تعريف نموده است
  . نشانگر در كار خود استفاده كرده است

جهت انجام مرحله اول . پژوهشگر براي رسيدن به هدف خود از الگوي اعتبار سنجي استفاده كرده است): 1387(رحيمي 
 -4دانشجويان؛  -3هيأت علمي؛  -2اهداف، جايگاه سازماني، مديريت و تشكيالت؛  -1: عامل 6/ الگو ارزيابي دروني  اين
دانش آموختگان؛ مورد بررسي قرار گرفته و ميزان  -6يادگيري؛  -فرآيند ياددهي -5درسي؛  هاي آموزشي و برنامه دوره

ارزيابي (سپس در مرحله دوم . نشانگر استفاده كرده است  77مالك و  28ز مطلوبيت آنها تعيين گرديد و با توجه به عوامل ا
دانشگاهي، طي جلساتي جداگانه با افراد جامعه مورد مطالعه، نتايج ارزيابي دروني و ميزان  -، هيأت همگنان درون)بروني

  . صحت و سقم آن را مورد بررسي قرار داده است

 ارزيابي دروني

مالك 10   مالك 4   مالك3   4 4 3 

نشانگر 34   نشانگر 9   نشانگر8   نشانگر10   نشانگر 9   نشانگر 7  

اهداف،جايگاه 
سازماني،مديريت 

الت تشك

 هيأت علمي  دانشجويان دوره هاي آموزشي
 و برنامه درسي

فرايند ياددهي
 يادگيري

دانش 
 آموختگان
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 گانه  77 نشانگرهاي و گانه28 هاي مالك به را نسبت علمي هيأت اعضاي در اين پژوهش محقق نظر ):1390(رجايئان
 حاكي از آن بود كه اعضاي اين پژوهش نتايج. جويا شده است منتخب آموزشي هاي گروه دروني در ارزيابي آنان توافق مورد
 و مالك ها از كدام هيچ نابراينب .دارند نسبي توافق ديگر برخي با و موافقند نشانگرها  و ازمالك ها برخي با علمي هيأت

 ها،هدف ارزيابي، نقش مورد عامل 6 ميان در علمي هيأت همچنين اعضاي .يافت آنها نبايد كاهش مي نظر طبق  نشانگرها
  .كردند قلمداد مطلوب را عامل اين نشانگرهاي و تمام مالك ها دانند و مي برجسته را تشكيالت و مديريت سازماني، جايگاه

  
  وهشروش پژ

اندر كاران قرار اند مورد استفاده دستتونوع پژوهش با توجه به هدف پژوهش از نوع كاربردي است، چرا كه نتايج ان مي
جامعه آماري شامل كليه اعضاي هيأت علمي . باشدتحليلي مي -همچنين روش پژوهش حاضر به شيوه توصيفي. گيرد
ها شامل اين دانشگاه. (نفر بودند 38هاي دولتي شهر تهران كه به تعداد هاي مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاهگروه

به علت حجم كم جامعه، از .)، و تربيت معلم بوددند)س(هاي شهيد بهشتي، شاهد، تهران، عالمه طباطبايي، الزهرادانشگاه
پرسشنامه محقق ساخته به منظور گردآوري داده هاي الزم براي انجام پژوهش از . روش سرشماري كامل استفاده شد

خي دو براي نمونه هاي ( و آمار استنباطي) فراواني و درصد(براي تحليل سؤالهاي پژوهش از آمار توصيفي. استفاده گرديد
 .استفاده شده است) تك متغيره و خي دو براي نمونه دو متغيره

 

  هاارائه يافته
اني به منظور نمايش اجمالي و توصيفي متغيرهاي جنسيت، در اين قسمت، جداول و توزيع فراو :توصيف نمونه هاي پژوهش

 .شود رشته تحصيلي، سابقه تحصيلي، و مرتبه علمي اعضاء هيأت علمي ارائه مي
  

  توزيع فراواني و در صد جامعه مورد بررسي در پژوهش به تفكيك جنسيت:  1جدول شماره 
 كلجنسيتشرح

مردزن

 72431فراواني

6/224/770/100درصد  

همانطور . فراواني و درصد جنسيت اعضاء هيأت علمي شركت كننده در پژوهش حاضر آورده شده است 1در جدول شماره 
  .اند مرد بوده) نفر 24( 4/77ن و از اساتيد شركت كننده در پژوهش ز)  نفر 7( 6/22شود  كه مالحظه مي

  رشته تحصيليبه تفكيك  رد بررسي در پژوهشجامعه مو توزيع فراواني و درصد مربوط به:  2شماره  جدول

 شرح

رشته تحصيلي

برنامه ريزي  كل

 درسي

فلسفه تعليم و

 تربيت

مديريت

 آموزشي

آموزش و  پرورش

 تطبيقي

برنامه ريزي توسعه 

 آموزش عالي

تحقيقات 

 آموزشي

بدون 

 پاسخ

 31 4 1 41411 6فراواني

4/19درصد  9/12  2/452/32/32/3  9/12  0/100  
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توزيع فراواني و درصد  مربوط به اعضاء هيأت علمي شركت كننده در پژوهش را به تفكيك رشته تحصيلي،   2جدول شماره 
شان برنامه  ه تحصيلياز اعضاء هيأت علمي رشت) 4/19(نفر 6شود  همانطور كه  در جدول نيز مشاهده مي. دهد نشان مي

شان مديريت آموزشي  رشته تحصيلي) 2/45(نفر 14لسفه تعليم و تربيت، شان ف رشته تحصيلي) 9/12(نفر  4ريزي درسي، 
با رشته تحصيلي برنامه ريزي ) 2/3(نفر  1با رشته تحصيلي آموزش و پرورش تطبيقي، ) 2/3(نفر  1همچنين، . باشد مي

نيز به سؤال مربوطه ) 9/12(نفر  4. باشد با رشته تحصيلي تحقيقات آموزشي  مي) 2/3(نفر  1توسعه و آموزش عالي ، و 
  .اند پاسخي نداده

  يسسابقه تدربه تفكيك  جامعه مورد مطالعه پژوهش توزيع فراواني و درصد مربوط به:  3شماره  جدول

 شرح
سابقه تدريس

 كل
سال10زير   بدون پاسخسال 20باالي سال20تا16سال15تا11 

 31 3 5102 11 فراواني

5/35 درصد  1/163/325/67/9  0/100  

 

همانطور كه . توزيع فراواني و در صد اعضاء هيأت علمي به تفكيك  سابقه تدريس آورده شده است  3درجدول شماره 
سال  15تا  11از اعضاء بين ) نفر 5( 1/16سال سابقه تدريس دارند،  10از اعضاء زير ) نفر 11( 5/35شود  مالحظه مي

سال سابقه  20نفر از اعضاء باالي  2سال سابقه تدريس دارند، و باالخره 20تا  16ين نفر از اعضاء ب 10سابقه تدريس دارند، 
  . اند نفر  نيز به سؤال مربوطه پاسخ نداده 3. تدريس دارند

مرتبه علميبه تفكيك  جامعه مورد بررسي پژوهش توزيع فراواني و درصد مربوط به:  4شماره  جدول  

 شرح
مرتبه علمي

 كل
استاداردانشياستاديار

 1712231فراواني

8/547/384/60/100درصد  

همانطور كه جدول نشان . دهد هيأت را برحسب مرتبه علمي نشان ميعلمي توزيع فراواني و درصد اعضاي  4جدول شماره 
نفر  2ر، و دانشيا) 7/38(نفر  12استاديار، ) 8/54(نفر 17نفر عضو هيأت علمي شركت كننده در پژوهش  31دهد، از  مي

  .  اند استاد، بوده) 4/6(
نشانگرهاي مورد استفاده در فرآيند ارزيابي به نظر اعضاي هيأت علمي چه نشانگرهايي را بايد از فهرست : سؤال اول پژوهش

  حذف كرد؟دروني و بيروني 

ف يا عدم حذف خصوص نياز به حذر ديدگاه اعضاي هيأت علمي دپژوهش مبني بر بررسي  اولبه منظور بررسي سؤال 
پژوهش، تحليل انجام شده پيرامون اين  يها ، پس از گردآوري دادهارزيابي دروني و برونيبرخي از نشانگرهاي مرتبط با 

شماره در جدول  آزمون خي دوو نتايج آمار ) وزيع فراواني مشاهده شده و مورد انتظارت(هاي توصيفي  شاخصسوال در قالب 
   .ارائه گرديده است 5
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خصوص نياز به حذف يا عدم حذف برخي ر گاه اعضاي هيأت علمي دديد خي دو مربوط به نتايج آزمون توزيع فراواني و :  5شماره جدول 
  از نشانگرهاي مرتبط با ارزيابي دروني و بروني

 توزيع فراواني
 گويه

 خي دو تعداد
درجه 
 آزادي

سطح 
 خير بله معناداري

 17 12 مشاهده شده
29 86/0  1 353/0  

5/14 مورد انتظار  5/14  

ديدگاه اعضاي هيأت علمي در خصوص نياز به حذف يا عدم حذف در خصوص  5شماره بررسي نتايج ارائه شده در جدول 
در سطح ) x2=86/0(حاكي از آن است كه مقدار آماره بدست آمده ، برخي از نشانگرهاي مرتبط با ارزيابي دروني و بروني

معنادار بين  تفاوت و از اينرو فرض صفر مبني بر عدم وجود) sig=353/0(آماري بوده  اقد معناداريف P≥05/0معناداري 
ي اعضاي هيأت ها دگاهيدبين نتايج بيانگر آن است كه . شود يرد نم توزيع فراواني مورد انتظاربا توزيع فراواني مشاهده شده 

در جدول . توافقي وجود نداردط با ارزيابي دروني و بيروني علمي، در خصوص نياز به حذف يا عدم حذف نشانگرهاي مرتب
همراه با فراواني موارد اشاره شده ارائه  اند نمودهكه اعضاي هيأت علمي نسبت به حذف آنها اشاره  يي رانشانگرها 6شماره 

  .گرديده است
  و بيروني از نظر اعضاء هيأت علمي فراواني نشانگرهاي قابل حذف از فهرست نشانگرهاي ارزيابي دروني :   6شماره جدول 

  فراواني  نشانگرهاي قابل حذف از نظر اعضاء  رديف
  7  ميانه رتبه كنكور پذيرفته شدگان  در گروه در دوره كارشناسي ارشد  1
  7  ميانه رتبه انتخاب رشته پذيرفته شدگان در گروه در دوره كارشناسي  2
  7  روه در دوره كارشناسي ارشدميانه رتبه انتخاب رشته پذيرفته شدگان در گ  3
  5  ميانه رتبه كنكور پذيرفته شدگان در گروه در دوره كارشناسي  4
  7 تركيب هيأت علمي از نظر هيأت علمي  5
  5 مرتبه علمي مدير گروه  6
  2 رضايت دانشجويان از اساتيد  7
  2  ي گروهها تيفعالمشاركت اعضا در برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي  8
  2  دانش آموختگان  دوره دكتريتوسطي منتشرههاكتابتعدادمتوسط  9

  1  ي آموزشيهادورهتناسب تعداد پذيرفته شدگان با ظرفيت  10
  1  و ضوابط گروههانامهرعايت و پايبندي به آيين  11
  1  تركيب اعضاي هيأت علمي از نظر سابقه كار  12
  1  صيليميانگين معدل دانشجويان گروه بر حسب مقاطع تح  13
  1  ميانگين معدل دوره كارشناسي ارشد و دكتري  14
  1 دانشجويان از مدير گروهتيرضا  15
  1  و مهارت دانش آموختگاندانشسطحرضايت كارفرمايان از  16
  1  رضايت كارفرمايان از عالقه به كار، تعهد و وجدان كاري دانش آموختگان  17
  1  باطي دانش آموختگاني ارتهاييتواناكارفرمايان ازتيرضا  18
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هاي كارشناسي وكارشناسي ارشد، ميانه گردد نشانگرهاي ميانه رتبه كنكور در دوره ه ميهمانطور كه در جدول فوق مشاهد
هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد، تركيب اعضاء هيأت علمي، و مرتبه ه پذيرفته شدگان در گروه در دورهرتبه انتخاب رشت

  .باشند راي بيشترين فراواني براي حذف از فهرست نشانگرهاي ارزيابي دروني و بيروني ميعلمي مدير گروه دا
به نظر اعضاي هيأت علمي چه نشانگرهايي را بايد به فهرست نشانگرهاي مورد استفاده در فرآيند ارزيابي : سؤال دوم پژوهش

  دروني و بيروني اضافه نمود؟
خصوص نياز به افزودن يا عدم افزودن ر ديدگاه اعضاي هيأت علمي دبررسي  پژوهش مبني بر دومبه منظور بررسي سؤال 

پژوهش، تحليل انجام شده پيرامون اين  يها ، پس از گردآوري دادهارزيابي دروني و برونيبرخي از نشانگرهاي مرتبط با 
) خي دو(آمار استنباطي  يها ليو نتايج تحل) وزيع فراواني مشاهده شده و مورد انتظارت(هاي توصيفي  سوال در قالب شاخص

   .ارائه گرديده است 7شماره در جدول 
خصوص نياز به افزودن يا عدم افزودن برخي از ر گاه اعضاي هيأت علمي دديد خي دو مربوط به و نتايج آزمون  توزيع فراواني:  7شماره  جدول

  نشانگرهاي مرتبط با ارزيابي دروني و بروني

 توزيع فراواني
گويه

 خي دو تعداد
درجه 

 آزادي

سطح 

خيربله معناداري

325 مشاهده شده
28 28/17  1 000/0  

0/140/14 مورد انتظار

ديدگاه اعضاي هيأت علمي در خصوص نياز به افزودن يا عدم افزودن خصوص  در 7شماره بررسي نتايج ارائه شده در جدول 
در سطح ) x2=28/17(حاكي از آن است كه مقدار آماره بدست آمده ، برونيبرخي از نشانگرهاي مرتبط با ارزيابي دروني و 

و از اينرو فرض صفر مبني بر عدم وجود تفاوت معنادار بين ) sig=000/0(به لحاظ آماري معنادار بوده  P≥01/0معناداري 
توزيع ود تفاوت معنادار بين رد شده و فرض خالف مبني بر وج توزيع فراواني مورد انتظاربا توزيع فراواني مشاهده شده 

نتايج بيانگر آن است كه از ديدگاه اعضاي هيأت علمي . گردد يتاييد م توزيع فراواني مورد انتظاربا فراواني مشاهده شده 
كه اعضاي هيأت علمي نسبت به ي ينشانگرهافهرست   8شماره در جدول .  ي بيشتر وجود نداردنشانگرهانيازي به افزودن 

  :همراه با فراواني موارد اشاره شده ارائه گرديده است اند نمودهاشاره  افزودن آنها
  فراواني نشانگرهاي قابل افزودن به فهرست نشانگرهاي ارزيابي دروني و بيروني كيفيت از نظر اعضاء هيأت علمي :  8شماره جدول 

  فراواني  نشانگرهايي كه از نظر اعضاء ميتوان به فهرست نشانگرها افزود رديف
  1  هاي آموزشيتوجه به روابط پنهان در گروه  1
  1  ي تخصصي اعضاء هيأت علميهانشستبرگزاري  2
  1 ي توسط اعضاءالمللنيبيهاييگردهما  3
  1 نقد و بررسي علمي در گروه  4

  
  گيريبحث و نتيجه

در مورد حذف يا عدم حذف نشان داد كه در خصوص نظر اعضاء هيأت علمي  اولهاي مربوط به سؤال  بررسي نتايج داده
توان گفت كه بين  در نتيجه مي. برخي از نشانگرهاي مورد استفاده در ارزيابي دروني و بيروني، تفاوت معناداري وجود ندارد
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در  اين ميان بعضي از نشانگرها بيشترين فراواني را براي . هاي اعضاي هيأت علمي در اين باره توافقي وجود ندارد ديدگاه
ميانه رتبه انتخاب رشته  -1: باشند، نشانگرهايي از قبيل از فهرست نشانگرهاي ارزيابي دروني و بيروني دارا ميحذف شدن 

( شدگان در كنكور  ميانه رتبه كنكور پذيرفته -2؛ )در هر دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد(شدگان در گروه  پذيرفته
مرتبه علمي مدير گروه، داراي  -4تركيب اعضاء هيأت علمي؛ و  -3؛ )در هر دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

بر اين اساس اين نشانگرها در اولويت اول براي حذف از ميان . اند بيشترين فراواني براي حذف از فهرست نشانگرها بوده
نشجويان از اساتيد؛ ميزان رضايت دا -1: همچنين نشانگرهايي مانند. باشند فهرست نشانگرهاي ارزيابي دروني و بيروني مي

هاي منتشره توسط دانش  متوسط تعداد كتاب -3هاي گروه؛ و مشاركت اعضاء در برنامه ريزي، اجراء و ارزيابي فعاليت -2
در نتيجه  .گيرند دروني و بيروني قرار مي ي دوم براي حذف از فهرست نشانگرهاي ارزيابي آموختگان دروه دكتري، در مرتبه

اين . نشانگر را تقليل داد 77از نشانگرها و يا ادغام نشانگرهايي كه تا حدودي همپوشاني دارند، تعداد  توان با حذف برخي مي
  .تر كند تر و سريع تواند روند ارزيابي دروني و بيروني را آسان امر مي

هيأت علمي در مورد  نيز از آزمون آماري خي دو استفاده شد، بررسي نتايج نشان داد كه نظر اعضاءدوم براي پاسخ به سؤال 
افزودن يا نيفزودن نشانگرهاي جديد ديگري به فهرست نشانگرهايي كه در حال حاضر براي ارزيابي دروني و بيروني در 

بدين معني كه از ديد اعضاء هيات علمي نيازي به افزودن نشانگرهاي . باشد شود، معنادار مي  گروههاي آموزشي استفاده مي
به فهرست ) نشانگر( در اين ميان تعداد اندكي از اعضاء به  اضافه كردن چند مورد . نسيتجديد به فهرست مربوطه 

توجه : اند، مواردي از قبيل هاي آموزشي اشاره كرده نشانگرهاي مورد استفاده در فرآيندهاي ارزيابي دروني و بيروني در گروه
هاي علمي و تخصصي اعضاء  ر قرار دادن تعداد نشست؛ مد نظ)توسط مدير گروه( به روابط پنهان ميان اعضاء هيأت علمي

. هاي بين المللي توسط گروه؛ ايجاد جلساتي براي بحث و تبادل نظر ميان اعضاء در گروه هيأت علمي؛ برگزاري گردهمايي
سه مورد شود، از موارد پيشنهادي براي اضافه شدن به فهرست نشانگرهاي ارزيابي دروني و بيروني،  همانطور كه مالحظه مي

ها، جايگاه سازماني، مديريت و تشكيالت و مورد ديگر به عامل هيأت علمي مرتبط  مربوط به عامل اول يعني عامل هدف
هاي ديگر ارزيابي دروني و بيروني  نسبت به عامل) اهداف، جايگاه سازماني، مديريت و تشكيالت( چرا كه اين عامل . باشد مي

در . تا حدودي همسو است) 1390(نتايج پژوهش حاضر با پژوهش رجائيان. دار استت و اولويت بيشتري برخوراز اهمي
پژوهش رجائيان سعي شده است تا در نشانگرهاي مورد استفاده در ارزيابي دروني، از نظر اعضاء هيأت علمي اولويت بندي 

تر  نشانگرها كاسته شود و بر نشانگرهاي مهمتا از اين طريق با حذف يا ادغام نشانگرهاي با اولويت كمتر از تعداد . انجام گيرد
 .تأكيد شود
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