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   چكيده -1
ه آزاد اسالمي واحد قزوين و به منظور ارائه تحليلي جامع از اين پژوهش با هدف اصلي اجراي ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي رشته مهندسي مكانيك دانشگا 

هيات علمي، مديران گروهها و دانشجويان ، :در اين خصوص از جامعه آماري شامل. كيفيت موجود گروهها و پيشنهاداتي براي بهبود و ارتقاء آن انجام گرديده است
آوري شده از آمار توصيفي و استنباطي استفاده  هاي جمع جهت تجزيه و تحليل داده.فته استاطالعات الزم جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل آماري قرارگر

كيفيت آموزشي و تعيين بين  :نتيجه بررسي ارزيابي دروني گروههاي آموزشي رشته مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين نشان مي دهد كه..گرديد
رابطه وجود دارد، البته دانشجويان نسبت به مديران    ضاي هيات علمي در تعين معيارها و نشانگرها و ارتقاي سطح كيفيت گروهمشاركت اعو بين  معيارها و نشانگرها 

ت و مديري(بين ارزيابي دروني و افزايش ميزان پاسخگوئي در قبال عملكرد گروه آموزشي گروه و اعضاي هيات علمي اين رابطه را كمتر مشاهده كرده اندو همچنين  
 .ارزيابي دروني در يافتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي تاثير دارد، رابطه وجود دارد، ودر نهايت) اعضاء هيات علمي 

 
  
 
 

 5رشته مهندسي مكانيك -  4ارزيابي دروني -  3اعتبارسنجي – 2كيفيت – 1ارزشيابي آموزشي : كليدي واژه هاي

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1-Educational evaluation  
2-Quality  
3-Accreditation  
4-Internal evaluation  
5-Majoring mechanin engineer  
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 :مقدمه2- 

عالي همواره به عنوان باالترين مركز انديشه ورزي و توليد علم در جامعه محسوب شده و با حضور و فعاليت انديشـمندانه   دانشگاهها و موسسات آموزش
هاي فكري، اعتقادي، فرهنگي و سياسي جامعه نقش اساسي  متفكران، محققان، دانش پژوهان و دانشجويان در اعتالي علمي و جهت بخشيدن به حركت

وري و اسـتفاده   م آموزش عالي كشور بايد با برنامه ريزي دقيق در امور آموزشي، پژوهشي و تربيت نيروي انسـاني بـراي افـزايش بهـره    بنابراين نظا. دارند
. هاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي نيازمند شناسائي عملكرد آن است بهبود وضعيت دانشگاه در زمينه. هاي موجود در كشور تالش نمايد بهينه از سرمايه

ن عناصـر  عملكرد را به معني مجموعه فعاليت ها يا نتايج فعاليت ها تعريف كنيم، با توجه به اينكه عملكرد دانشگاه بر مبنـاي ارتباطـات تعـاملي بـي    اگر 
و  كند، شناسائي وضعيت دروني دانشگاه كه همانا شناسايي وضعيت گذشته و موجود عناصر تشـكيل دهنـده دانشـگاه    سيستم دانشگاهي تحقق پيدا مي

  .كند ماهيت ارتباطات بين آنهاست، ضرورت پيدا مي
مسـتقيم   لذا وجود نظام آموزش عالي كارآمد و اثر بخش كه پايه و اساس توسعه همه جانبه كشور است و بي ترديد با خواست، اراده، مشاركت و اهتمـام 

يگر وابستگان در تعالي كشور و بهبود مسـتمر كيفيـت آن ميسـر    جامعه دانشگاهي شامل اعضاء هيات علمي، مديران، دانشجويان و دانش آموختگان و د
ارزيابي دروني به . راهي براي تحقق اهداف مورد نظر و استقرار نظام تضمين كيفيت در آموزش عالي است) خود ارزيابي(فعاليت ارزيابي دروني . گردد مي

ه عنوان باز بيني و سنجش يا هر دو مقصد و بررسي و مشخص كـردن اعتبـار   اعتبار سنجي ب. شود عنوان مرحله اول از الگوي اعتبار سنجي محسوب مي
هـا را در   هـا و تهديـد   هاي قوت و ضعف و فرصـت  شود در فرايند ارزيابي دروني جنبه ها با استفاده از استانداردهاي از قبل تعيين شده محسوب مي برنامه
  . پردازند ها مي ها و رفع تهديدها و تبديل آنها به فرصت رصتها، استفاده از ف ها، تحكيم قوت يابند و به اصالح ضعف مي

دانشگاهها به عنوان زير نظام كالن آموزش عالي در فرآيند توسعه يك كشور به عنوان مراكزي كه به تربيـت و آمـاده سـاختن نيـروي انسـاني      رو  از اين
نقش حياتي و كليدي بر عهـده دارنـد، چـرا    . پردازند هاي مختلف مي در زمينهكارآمد، شايسته و داراي مهارت جهت پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه 

بـاالي مـردم     دارند و با توجه به نقش و جايگاه دانشگاهها و حساسيت خود به جامعه عمالً در راه توسعه گام بر مي) ها بازده(كه دانشگاهها با بروندادهاي 
از سوي ديگر امروزه محدوديت منـابع انسـاني و   . كمي و كيفي به صورت موزون و متعادل رشد نمايندنسبت به عملكرد اين نهاد، بايستي در هر دو بعد 

نگاهي به تحوالت نظام آموزشي عالي كشور در دو دهه گذشته از نظر جمعيت دانشـجوئي،  . نمايد مادي جامعه، بررسي عملكرد دانشگاهها را ضروري مي
بهبود و ارتقـاء كيفيـت مسـتلزم اسـتقرار يـك سـاز و كـار        . باشد دانشگاهها و بهبود و ارتقاء آن مي در  فيتحاكي از رشد كمي و عدم توجه كافي به كي

مـورد توجـه مسـئوولين و     بحث توجه به كيفيت نظام آموزش عالي و بهبود و ارتقاء آن از رهگذر رهيافت ارزيـابي درونـي   اخيرا،.باشد مناسب ارزيابي مي
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي همگام بـا رشـد كمـي آن توسـعه نيافتـه اسـت و        1از سوي ديگر كيفيت. ار گرفته استدست اندركاران وزارتخانه قر

توانـد بـه    ها و فرآيند اجراي آن، مي با توجه به ويژگي ارزيابي دروني. همين امر مسائل و مشكالتي را براي نظام آموزش عالي كشور به همراه داشته است
  ). 24،  1381رحيمي و همكاران ، ( تواند بهبود مستمر كيفيت نظام آموزش عالي را دنبال كند بوده و هم مياين مهم پاسخگو 

ها را ترويج داده است كه خواهان تضمين كيفـي و كمـي و ضـريب اطمينـان      ها و تاكتيك قوام و دوام انتظارات كمي و كيفي بستري از بصيرتها، تكنيك
اي، همكاريهاي بـين المللـي، نـوآوري و نيـاز      ، ارائه خدمات حرفه 3، رشد كيفي 2اي ورهاي آموزشي، پژوهشي، رشد حرفهمطلقه از تحقق رسالتها و منش

نظـام   : دهد، دانشگاههائي موفق هستند كه از يك نظـام چرخـه زنـدگي دانشـگاهي يعنـي      باشد زيرا مطالعات تطبيقي آموزش عالي نشان مي آفريني مي
ايـن نظـام نقـش ارزشـيابي و اعتبـار سـنجي را       . نظام توليد و توزيع برخوردار باشند  5و اعتبار سنجي 4ظام نگهداري و ارزشيابيبرنامه ريزي و توسعه، ن

  ). 95،  1381قورچيان ،(د نماي كليدي و آن را عامل احياي زندگي دانشگاهي تلقي مي
نشده است، لذا با تالشهاي وزارت علوم و آموزش عالي و با دريافت يك رديـف  در سالهاي اخير همگام با رشد كمي دانشگاهها به كيفيت توجه چنداني  .

هاي آموزشي با هدف استقرار يك سيستم دروني تضمين كيفيت به سازمان سنجش آموزش كشور محـول گرديـد تـا     اعتباري، انجام ارزيابي دروني گروه
هاي آموزشـي، پژوهشـي و خـدمات تخصصـي در      اعضاء هيات علمي گروهها در زمينههاي منسجم و هدفمند خود ارزيابي دروني را با همكاري  با فعاليت

هاي موجود در جهت رفع آن برنامه ريزي الزم صورت پذيرد و بدين  ها و كاستي گروههاي آموزشي دانشگاهها به اجراء درآورند كه با مشخص شدن كژي
  ). 37،  1372نورشاهي ،(ئي و اثر بخشي گشوده گرددوسيله راهي مستمر به سوي تضمين كيفيتي مطلوب با حداكثر كارا

  :سئواالت پژوهش-3
  آيا بين كيفيت آموزشي وتعيين معيارها و نشانگرها رابطه وجود دارد؟ - 1
 آيا بين مشاركت اعضاي هيات علمي در تعيين معيار ها و نشانگرهاوارتقاي سطح كيفيت گروه رابطه وجود دارد؟ - 2

  نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي تاثير دارد؟آيا ارزيابي دروني در يافتن -3

                                                 
 

1-Quality  
  2-Vocation growth  

     3-Qualitative growth  
4-Evaluation Maintenace 
5-Accreditation  
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  : اهداف پژوهش -4
 "بررسي ارزيابي دروني در بهبود كيفيت آموزشي رشته مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين ": هدف اصلي اين پژوهش

ته مهندسي مكانيك دانشگاه آزاداسالمي قزوين مد زير در ارزيابي دروني براي گروههاي آموزش رش اهداف فرعيعالوه بر هدف اصلي فوق، . مي باشد
  :نظر است

  ـ بررسي و شناسايي معيارها و عوامل ونشانگرهاي ارزشيابي در گروههاي آموزشي رشته مهندسي مكانيك براي تعيين كيفيت آموزشي1
  ـ بررسي وشناسايي ميزان مشاركت اعضاي هيات علمي در تعيين معيارها و نشانگرها براي ارتقا2
  ـ بررسي و شناسايي نقاط قوت و ضعف در گروههاي آموزشي رشته مهندسي مكانيك3
  
  
  روش پژوهش-5

.  و همچنـين از روش اسـنادي و كتابخانـه اي بهـره گرفتـه شـده اسـت        2پيمايشـي از نوع  1توصيفيبا توجه به موضوع و اهداف مورد بررسي از روش 
ست تا با جمع آوري اطالعات جامع و كامل در مورد گروههاي آموزشي بخش مهندسي مكانيـك  پژوهش مورد نظر توصيفي است چرا كه در صدد بوده ا

به توصيف و صفت موجود و شناسايي مسائل و شرايط جاري در رشته مهندسي مكانيك بپردازد و به همـين لحـاظ ايـن تحقيـق از نظـر بدسـت آوردن       
زيراپژوهشـهاي  .يان انواع تحقيقات توصيفي، تحقيق حاضـر جـزء تحقيقـات پيمايشـي اسـت     باشد از م هاي مورد نياز در زمره تحقيقات توصيفي مي داده

و  پيمايشي در تنظيم و تربيت شامل جمع آوري اطالعات از گروهي از يادگيرندگان و معلمان يا اشخاص ديگري است كـه بـه نحـوي بـا فرآينـد تعلـيم      
لـورن ، بلكسـتر و همكـاران، ترجمـه     ( باشـد  روش ساختن يا حل مسائل مهم تربيتي مي تربيت مرتبط هستند و تجزيه و تحليل اين اطالعات به منظور

در يك عبارت پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقيقات كاربردي و به لحاظ جمع آوري اطالعات در زمره  ). 103،  1383ابراهيم زاده و همكاران ، 
  .تحقيقات توصيفي ـ پيمايشي قرار دارد

  پژوهشجامعه آماري -6
  : جامعه آماري در پژوهش حاضر در جدول ذيل آمده است

و مقطـع كارشناسـي ناپيوسـته در رشـته      )طراحي جامدات(جامعه آماري اين بررسي متشكل از دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته در رشته مكانيك 
گروه اين رشته هـا  در دانشـگاه قـزوين در    ان ات علمي و مديرو اعضاي هي) ماشين ابزار و قالب سازي(، ساخت و توليد )طراحي جامدات(هاي مكانيك 
  . مي باشد 1388-89سال تحصيلي 

  جامعه آماري و حجم نمونه مورد مطالعه: )1(جدول 

 مكانيك  جامعه آماري

 )طراحي جامدات(

 ساخت و توليد

  )ماشين ابزار(

  ساخت وتوليد

  نمونه  جامعه  )قالب سازي(

  نمونه  عهجام  نمونه  جامعه  نمونه  جامعه

  150  733  -   ـ  -   ـ  150  733 دانشجويان مقطع كارشناسي پبوسته

دانشجويان مقطع كارشناسي نا

  پبوسته
322  66  106  22  87  18  515  106  

  10  10  1  1  1  1  8  8  اعضاء هيات علمي

  3  3  1  1  1  1  1  1  مدير گروه

  269  1261  20  89  24  108  225  1064  جمع

  
  

                                                 
1- Descriptive 
2- Survey 
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  نمونه و روش نمونه گيري -7
اما از آنجا كه . از آنجا كه دسترسي به اعضاي هيات علمي و مديران گروه مورد بررسي امكان پذير بوده است از روش تمام شماري بهره گرفته شده است

براي . شده است لذا، به تحديد جامعه دانشجويان مبادرت. مورد مطالعه ميسر و مقرون به صرفه اقتصادي نبود) نفر 1248(دستيابي به كليه دانشجويان 
براي تعيين حجم نمونه دانشجويان با قرار دادن پـيش بـرآورد واريـانس معـادل     . تعيين حجم نمونه دانشجويان از فرمول كوكران بهره گرفته شده است

د مطالعه انتخـاب شـده   دانشجو به عنوان نمونه مور 256در فرمول كوكران، تعداد  0.05درصد و دقت احتمالي مطلوب برابر  95و سطح اطمينان  0.21
  . است

  :فرمول مورد استفاده

                                                                                              
222

22

stNd

sNt
n


  

1248N=       :حجم جمعيت دانشجويان  
5%d=           :دقت احتمالي مطلوب  

1.96t=         :95نان سطح اطمي%  
0.21s=        :بيش برآورد واريانس  

بدين صورت كه پس از كسب آمار دانشجويان و . جهت دسترسي به نمونه دانشجويان منتخب از روش نمونه گيري طبقه اي بهره گرفته شده است
از روش انتساب متناسب، حجم نمونه در اين  تعيين حجم ابتدا، با توجه به پراكندگي آنان در مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و با بهره گيري

بهره گرفته  انتساب متناسبمقاطع مشخص گرديد ، سپس براي تعيين حجم نمونه در هر مقطع به تفكيك رشته هاي مورد بررسي مجددا از روش 
) دسترسي به ليست دانشجويان ( ادهاز روش نمونه گيري تصادفي س؛  و در نهايت براي انتخاب واحد نمونه دانشجويان )1(شمارهشده است جدول 
  .استفاده شده است 

  ابزار گردآوري اطالعات - 8
  : در اين پژوهش جمع آوري اطالعات به شرح زير صورت گرفته است

  هاي داخلي ها، نشريات و فصلنامه نامه پايان استفاده از كتب ، :روش كتابخانه اي و اسنادي -الف
  .اهداف و سواالت تحقيق، محقق از سه نوع پرسشنامه محقق ساخته استفاده كرده استبا توجه به موضوع،  :روش ميداني - ب
تهيه و ) خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم(گزينه اي است؛ودر مقياس ليكرت  5سوال  20اين پرسشنامه شامل  :پرسشنامه مدير گروه- 1

  .تنظيم گرديده است
) خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم(گزينه اي است؛ودر مقياس ليكرت  5سوال  21امه شامل اين پرسشن :پرسشنامه اعضاي هيات علمي- 2 

  .تهيه و تنظيم گرديده است
تهيه و ) خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم(گزينه اي است؛ودر مقياس ليكرت  5سوال  23اين پرسشنامه شامل  :پرسشنامه دانشجويان -3 

  .تنظيم گرديده است
را در ميان جامعه  "ارزيابي دروني در بهبودكيفيت رشته مهندسي مكانيك"شايان ذكر است،محقق با بهره گيري از روش نمره گذاري تالش كرده است،

  .مورد مطالعه درجه بندي نمايد
 1نمره  "خيلي كم"و  2ره نم "كم"، 3نمره  "متوسط"، 4نمره "زياد"، 5نمره  "خيلي زياد"براي اندازه گيري اين مسئله به طيف هاي  

 .اختصاص داده شد

نفـر از دانشـجويان توزيـع گرديـد، سـپس پايـائي        30جهت تعيين ضريب اعتماد ابزار اندازه گيري، پرسشنامه بين مديران گروه، اعضاي هيات علمـي و  
  : ار اندازه گيري اين پژوهش به شرح زير استمقادير بدست آمده از محاسبه، ضريب اعتماد ابز. پرسشنامه با روش آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد

   ra=  0.83ـ پرسشنامه دانشجويان  ra ،3=    0.83ـ پرسشنامه اعضاء هيات علمي   ra    ،2=   0.80ـ پرسشنامه مدير گروه 1
كه ايـن پرسشـنامه هـا مطلـوب و     ت اين ميزان نشان دهنده همساني دروني باال بين سواالت در پرسشنامه ها مي باشد و همچنين بيانگر اين مطلب اس

  . از قابليت اعتماد باالئي برخوردار هستندقابل اطمينان تلقي گرديده و 
) ميانگين(در بخش آمار توصيفي از مشخص كننده هاي مركزي.آوري شده از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد هاي جمع جهت تجزيه و تحليل داده

 ONE-WAY(و در بخش تحليل سواالت پژوهش از آزمون تجزيه واريانس يكطرفه ) ي، چولگي، حداقل و حداكثرانحراف معيار، كشيدگ(و پراكندگي

ANOWA(  آماريی اطالعات بدست آمده از بسته نرم  البته شايان ذكر است، به منظور تجزيه و تحليل و داده پردازي و داده.استفاده شده است
  . بهره گرفته شد ١٥SPSSافزاری  
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  گونگي انجام ارزيابي دروني در رشته مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوينـ چ9
ام و در حقيقت رشته مهندسي مكانيك، بخشي از علم فيزيك است كه با استفاده از مفاهيم پايه علم فيزيك و به تبع آن رياضي به بررسي حركت اجسـ 

رشته مهندسي مكانيك . هاي خود، طرحي نو در زمينه فن شناسي و صنعت ارائه دهد ه به نتايج بررسيكوشد با توج پردازد و مي نيروهاي وارد بر آنها مي
زيرا رشته مهندسي مكانيك در بر گيرنده تمامي علوم . ترين رشته مهندسي به شمار آورد را شايد بتوان از نقطه نظر تنوع موضوعات تحت پوشش، جامع

ستفاده از انرژي، ايجاد و تبديل حركت و انجام كار، توليد و سـاخت قطعـات و ماشـين آالت و بـه كـار گيـري مـواد        و فنوني است كه با توليد، تبديل و ا
  . باشد هاي مكانيكي، حرارتي و سياالتي مرتبط مي مختلف در ساخت آنها و همچنين طراحي و كنترل سيستم

جلسـاتي  ) مـديرگروه  -اعضـاهيات علمـي  -دانشجويان:   (با جامعه آماري كه متشكل از به منظور تجزيه و تحليل داده هاوانجام نتايج ارزيابي دروني ابتدا
 –طراحي جامـدات  (انجام ارزيابي دروني رشته مهندسي مكانيك در دانشگاه آزادقزوبن كه متشكل از سه گروه آموزشي شامل گروههاي .برقرار مي شود
باشد و همه با مديريت واحد ، هيـات علمـي و برنامـه درسـي متفـاوت از ديگـري متمـايز         يم)ابزار دقيق (ـساخت و توليد )قالب سازي(ساخت و توليد 

  . هستند سبب شد كه با ارزيابي دقيق اين گروهها بتوانيم تصوير روشني از رشته مهندسي مكانيك در اين دانشگاه ترسيم كنيم
باشد و گام بعدي با هماهنگي مـديرگروه انجـام    روش اجرايي ارزيابي دروني مي به دنبال انجام اولين گام كه آشنائي اعضاء هيات علمي با فلسفه، هدف و

در گام بعدي كه همانا تعيين و تصريح رسـالت و اهـداف گروههـاي آموزشـي     . اي در هر گروه براي ارزيابي دروني بود گرديد كه عبارت از تشكيل كميته
هـا و اهـداف    اط با اهداف و رسالتهاي خود به مشاوره و بحث نشسـتند و در نهايـت رسـالت   هاي گروهها در ارتب بود، طي جلسات جداگانه، اعضاي كميته

  هـا و اهـداف   در گام بعدي گروهها هر كدام طي جلساتي به تعيين و تصويب نشانگرهاي مورد نظر بـا توجـه بـه رسـالت    . گروه را تعيين و تصويب كردند
هاي تصويب شده در گروههاي آموزشي بسيار به هم نزديك و شـبيه بـود، نماينـدگان گروههـا طـي      با توجه به اينكه نشانگر. تدوين شده خود پرداختند

در گام بعدي ابـزار  . جلساتي مشترك به تعديل آنها پرداخته و در نهايت يك مجموعه كامل از نشانگرهاي ارزيابي مورد تصويب و تاييد نهايي قرار گرفت
پـس از انجـام يـك پـيش آزمـون و      . پرسشنامه هر زير جامعه با توجه به نشانگرهاي مصـوب تـدوين شـد   هاي  اندازه گيري طراحي گرديد يعني پرسش

در گام بعدي با اسـتفاده از نـرم افـزار    . ها در دو زير جامعه مورد نظر صورت پذيرفت ها از طريق پرسشنامه ها، گردآوري داده اطمينان از پايايي پرسشنامه
spss در گام آخر پـس از  . ها و نشانگرها مشخص گرديد جزيه و تحليل قرار گرفت و وضعيت موجود هر يك از عوامل، مالكهاي تنظيم شده مورد ت داده

ارزيـابي  تبيين روشهاي سنتي ارزيابي و عدم كفايت آنها براي حصول يك نتيجه كارآمد در بهبود كيفيت آموزشي گروهها، نتايج به دست آمده از شـيوه  
ه گرديد و نقاط ضعف و قوت گروهها در رشته مهندسي مكانيك مشخص شد  پيشـنهاداتي در جهـت بهبـود كيفيـت گروههـا و      پژوهش انجام يافته ارائ

  .نهايتاً اين رشته مهندسي ارائه گرديد
  داده هاتحليل -10

ن مسئله است كه آيا تفاوت با بهره گيري از آزمون هاي آماري مي پردازد؛ و در صدد بررسي اي پژوهشاين قسمت به بررسي تحليلي داده هاي 
  هاي موجود از لحاظ آماري معني دار است يا اينكه ناشي از خطاي نمونه گيري است؟ 

استفاده شده است؛ اين )  One-Way ANOVA(آزمون تجزيه واريانس يك طرفه ازاينرو، با توجه به سطح سنجش متغيرهاي مورد بررسي از 
نتايج به . ن گروه، اعضاي هيات علمي و دانشجويان با يكديگر در خصوص سواالت پژوهشي برآمده استمطالعه درصدد بررسي مقايسه نظرات مديرا

  : شرح زير است
  
  

  "رابطه وجود دارد؟ آيا بين كيفيت آموزشي و تعيين معيارها و نشانگرها "سوال يك پژوهش

ضاي هيات علمي و دانشجويان در خصوص بين نظرات مديران گروه، اعمحاسبه آزمون تجزيه واريانس يك طرفه  ):2(جدول 

  سوال يك پژوهشي

 F  متغيرها
محاسبه 

  شده

df  سطح معني

  داري

عدد 

  بحراني

  نتايج

مقايسه نظرات مديران گروه، اعضاي هيات علمي و

  دانشجويان در مورد سوال اول پژوهشي
24.53  

2 

266  
1%  4.61  

وجود تفاوت معني 

  دار

يك طرفه بين نظرات مديران گروه، اعضاي هيات علمي و دانشجويان در خصوص سوال يك پژوهش در  نتايج محاسبه آزمون تجزيه واريانس
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بنابراين، تفاوت . بزرگتر است% 1از عدد بحراني با سطح معني داري ) dF=2.266(با) F=24.53(محاسبه شده  Fچون .جدول فوق نشان داده شده است
هيات علمي و دانشجويان در خصوص سوال يك پژوهشي  مشاهده شده؛ بطوريكه نتايج نشان داده است، معني داري بين نظرات مديران گروه، اعضاي 

بوده  13.9 و در بين دانشجويان 21.4، در بين اعضاي هيات علمي معادل  22.0ميانگين نمره نظرات مديران گروه در مورد سوال اول برابر 
البته دانشجويان نسبت به مديران گروه و اعضاي هيات علمي اين  و نشانگرها رابطه وجود دارد، كيفيت آموزشي و تعيين معيارهابنابراين بين .است

     .رابطه را كمتر مشاهده كرده اند
رابطـه وجـود   آيا بين مشاركت اعضاي هيات علمي در تعييين معيارها و نشانگر ها و ارتقاي سطح كيفيت گـروه   "سوال دو پژوهش

  "دارد؟

بين نظرات مديران گروه، اعضاي هيات علمي و دانشجويان در خصوص  آزمون تجزيه واريانس يك طرفهمحاسبه : )3(جدول 

  سوال دو پژوهشي

 F  متغيرها
محاسبه 

  شده

df نتايج  عدد بحراني سطح معني داري  

مقايسه نظرات مديران گروه، 

اعضاي هيات علمي و 

دانشجويان در مورد سوال دو 

  پژوهشي

5.95  
2  

266  
  ود تفاوت معني داروج  4.61  1%

نتايج محاسبه آزمون تجزيه واريانس يك طرفه بين نظرات مديران گروه، اعضاي هيات علمي و دانشجويان در خصوص سوال دو پژوهش در جدول 
اين، تفـاوت  بنابر. بزرگتر است% 1از عدد بحراني با سطح معني داري ) dF=2.266(با )  F=5.95(محاسبه شده  Fچون . فوق نشان داده شده است

معني داري بين نظرات مديران گروه، اعضاي هيات علمي و دانشجويان در خصوص سوال دو پژوهشي  مشاهده شـده؛ بطوريكـه نتـايج نشـان داده     
ـ  16.4 و در بين دانشـجويان  20.7، در بين اعضاي هيات علمي معادل  22.3است، ميانگين نمره نظرات مديران گروه در مورد سوال دو برابر  وده ب

رابطه وجـود دارد، البتـه دانشـجويان      مشاركت اعضاي هيات علمي در تعييين معيارها و نشانگر ها و ارتقاي سطح كيفيت گروهبنابراين بين  .است
  .نسبت به مديران گروه و اعضاي هيات علمي اين رابطه را كمتر مشاهده كرده اند

  "؟ت و ضعف گروه آموزشي تاثير داردآيا ارزيابي دروني در يافتن نقاط قو " پژوهش سهسوال 

  پژوهشي سهبين نظرات مديران گروه، اعضاي هيات علمي و دانشجويان در خصوص سوال محاسبه آزمون تجزيه واريانس يك طرفه : )4(جدول

 F  متغيرها
محاسبه 

  شده

df  سطح معني

  داري

عدد 

  بحراني

  نتايج

مقايسه نظرات مديران گروه، اعضاي هيات علمي و 

  پژوهشي چهارويان در مورد سوال دانشج
48.41  

2  

266  
1%  4.61  

وجود تفاوت معني 

  دار

پـژوهش در   سـه نتايج محاسبه آزمون تجزيه واريانس يك طرفه بين نظرات مديران گروه، اعضاي هيـات علمـي و دانشـجويان در خصـوص سـوال      
بنـابراين،  . بزرگتر اسـت % 1از عدد بحراني با سطح معني داري )df=2.266(با)  f=48.41(محاسبه شده  Fچون . جدول فوق  نشان داده شده است

پژوهشي  مشاهده شده؛ بطوريكه نتايج نشـان   سهتفاوت معني داري بين نظرات مديران گروه، اعضاي هيات علمي و دانشجويان در خصوص سوال 
 13.4 و در بـين دانشـجويان   26.4اعضاي هيات علمي معادل ، در بين  18.3برابر  سهداده است، ميانگين نمره نظرات مديران گروه در مورد سوال 
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ات         ، ارزيابي دروني در يافتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشـي تـاثير دارد  بنابراين . بوده است ديران گروه و اعضای هي ه م دانشجويان نسبت ب
  .علمی اين تاثير را کمتر دانسته اند

  بحث و  نتيجه گيري-11   
بدين منظور با بهره گيري از روش پيمايشي از .ابي به اهداف فوق الذكر در دانشگاه آزاد اسالمي قزوين صورت گرفته استاين پژوهش به جهت دستي

از آنجا كه دسترسي به اعضاي هيات علمي و مديران گروه مورد بررسي امكان پذير بوده است از روش تمام شماري بهره گرفته شده نوع توصيفي و 
لذا،براي تعيين حجم نمونه دانشجويان از فرمول . دستيابي به كليه دانشجويان مورد مطالعه ميسر و مقرون به صرفه اقتصادي نبود اما از آنجا كه. است

  :مهمترين نتايج به شرح زير است. دانشجو انتخاب گرديد 256كوكران بهره گرفته شده است و 
سال و كليه مديران گروه مورد مطالعه داراي مدرك  44يران گروه مورد مطالعه نتايج در خصوص مديران گروه نشان داده است، ميانگين سني مد

سال و كليه اعضاي  32در مورد اعضاي هيات علمي، ميانگين سني آنان معادل  .سال  بوده است 6.7متوسط سابقه خدمت آنان معادل . دكتري بوده اند
سال بوده و همچنين در بين اعضاي هيات علمي  3.6متوسط سابقه خدمت آنان معادل . هيات علمي گروه مورد مطالعه داراي مدرك دكتري بوده اند

  .تنها يك نفر از آنان داراي سابقه تدريس در خارج از ايران بوده است
  "رابطه وجوددارد؟ آيا بين كيفيت آموزشي و تعيين معيارها و نشانگرها" در پاسخ به سوال يك پژوهش
  :زير به ترتيب منجر به نقش بيشتر كيفيت آموزشي بر تعيين معيارها و نشانگرها داشته است نظيرنتايج نشان داده است، موارد 

  :از ديدگاه مديران گروه
  ؛)درصد66.7(تناسب خيلي زياداستخدام هاي جديد هيات علمي گروه با نرخ جذب دانشجو -

  :از ديدگاه هيات علمي
  ، )درصد90(با اهداف و رسالتهاي گروهمطابقت زياد و خيلي زياد برنامه هاي توسعه گروه  -
  ؛)درصد 90(تناسب زياد و خيلي زياد تعداد دانشجويان با فضاهاي آموزشي اختصاص يافته به گروه مانند كالس درس و سالن كنفرانس -

  : از ديدگاه دانشجويان
  ،)درصد63.3(دخالت كم و خيلي كم نظر دانشجويان در تدوين و تصريح اهداف گروه -
  ).  درصد48(ب زياد و خيلي زياد تعداد دانشجويان با فضاهاي آموزشي اختصاص يافته مانند كالس درس و سالن كنفرانس تناس -

مديران گروه، اعضاي هيات علمي و دانشجويان در خصوص سوال يك پژوهش با استفاده از آزمون تجزيه بعالوه مقايسه بين نظرات 
  :ان داده استنش)  One-Way ANOVA(واريانس يك طرفه  

بنابراين، تفاوت معني داري بين نظرات مديران گروه، . رابطه وجود دارد % 1سطح معني داري  بين كيفيت آموزشي و تعيين معيارها و نشانگرها در 
  مديران گروه  اعضاي هيات علمي و دانشجويان در خصوص سوال يك پژوهشي  مشاهده شده؛ بطوريكه نتايج نشان داده است، ميانگين نمره نظرات

  .بوده است 13.9 و در بين دانشجويان 21.4، در بين اعضاي هيات علمي معادل  22.0در مورد سوال اول برابر 
البته دانشجويان نسبت به مديران گروه و اعضاي هيات علمي اين رابطه را  كيفيت آموزشي و تعيين معيارها و نشانگرها رابطه وجود دارد،بنابراين بين "

   " .در مطالعات خود نيز تائيد كرده اند) 1379(و كيذوري )1381(، محمدي )1384(اين رابطه را اسحاقي .شاهده كرده اندكمتر م
آيا بين مشاركت اعضاي هيات علمي در تعييين معيارها و نشانگر ها و ارتقاي سـطح كيفيـت گـروه    "در پاسخ به سوال دو پژوهش 

  "رابطه وجود دارد؟
ت، موارد زير به ترتيب منجر به نقش بيشتر مشاركت اعضاي هيات علمي بر تعيين معيارها و نشانگرها و ارتقاي سـطح كيفيـت   نتايج نشان داده اس

  :گروه داشته است نظير
  :از ديدگاه مديران گروه

  ،)درصد100(انتخاب مشاوريني در بخش هاي صنعتي براي پايان نامه هاي دانشجويان براي تامين نيازهاي صنعت كشور-
  ؛ )درصد100(رضايت از حمايت و تشويق دانشگاه در مورد آثار تاليفي و تصنيفي و ساير فعاليتهاي پژوهشي-

 :از ديدگاه هيات علمي

  ،)درصد100(رضايت از حمايت و تشويق دانشگاه در مورد آثار تاليفي و تصنيفي و ساير فعاليتهاي پژوهشي-
  ،)درصد90(ه در راستاي تامين نيازهاي صنعت كشوراز سوي اساتيدهدايت دانشجويان جهت انتخاب موضوع پايان نام-
  ).  درصد90(اقدام جهت تبادل اساتيد براي دوره هاي محدود در سطح ملي و بين المللي به منظور تنوع روشهاي آموزشي و تقويت بنيه علمي-

  :از ديدگاه دانشجويان
  ،)درصد56.6(فعال به منظور بهره گيري از نتايج پژوهش پايان نامه هاي دانشجويانتعامل كم يا خيلي كم گروه با مراكز صنعتي و تحقيقاتي -
  ،)درصد41.8(رضايت اندك از حمايت و تشويق دانشگاه در مورد فعاليت هاي پژوهشي-
  ).درصد34.6(ميزان استفاده موثر از امكانات كارگاهها و آزمايشگاه ها و تجهيزات آنها جهت ارتقا كيفيت آموزشي-
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مديران گروه، اعضاي هيات علمي و دانشجويان در خصوص سوال دو پژوهش با استفاده از آزمون تجزيه وه مقايسه بين نظرات بعال
  :نشان داده است واريانس يك طرفه 

پس، تفاوت .  ردرابطه وجود دا% 1بين مشاركت اعضاي هيات علمي در تعيين معيارها و نشانگر ها و ارتقاي سطح كيفيت گروه در سطح معني داري  
 معني داري بين نظرات مديران گروه، اعضاي هيات علمي و دانشجويان در خصوص سوال دو پژوهشي  مشاهده شده؛ بطوريكه نتايج نشان داده است،

  .بوده است 16.4 و در بين دانشجويان 20.7، در بين اعضاي هيات علمي معادل  22.3ميانگين نمره نظرات مديران گروه در مورد سوال دو برابر 
رابطـه وجـود دارد، البتـه      مشاركت اعضاي هيات علمي در تعييين معيارها و نشانگر ها و ارتقاي سطح كيفيت گروهبنابراين بين  "

، محمدي )1384(اين رابطه را اسحاقي .دانشجويان نسبت به مديران گروه و اعضاي هيات علمي اين رابطه را كمتر مشاهده كرده اند
   ".در مطالعات خود نيز تائيد كرده اند) 1379(وري و كيذ)1381(

  "؟آيا ارزيابي دروني در يافتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي تاثير دارد " پژوهش سهدر پاسخ به سوال 
  :ه است نظيرنتايج نشان داده است، موارد زير به ترتيب منجر به تاثير بيشتر ارزيابي دروني در يافتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي داشت

  :از ديدگاه مديران گروه
  ،)درصد66.7(اولويت بندي اهداف گروه در سطح خيلي زياد-
  ، )درصد66.7(رضايتمندي خيلي زياد از منابع مالي پژوهشي اختصاص يافته به گروه-

  :از ديدگاه هيات علمي
  ،)درصد90(اولويت بندي اهداف گروه در سطح خيلي زياد -
  ؛)درصد90(زياد از نحوه هزينه كردن منابع مالي پژوهشي در گروه رضايتمندي زياد و خيلي-

  : از ديدگاه دانشجويان
  ،)درصد75.7(مشاركت اندك اعضاي هيات علمي در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي-
  ،)درصد70.7(ايجاد اندك ساز و كارهاي الزم براي آشنايي دانشجويان با اهداف گروه -
  ).درصد52.7(يتهاي گروه رضايت اندك از اهداف و فعال-

پژوهش با استفاده از آزمون تجزيه  سهمديران گروه، اعضاي هيات علمي و دانشجويان در خصوص سوال بعالوه مقايسه بين نظرات 
  :نشان داده است واريانس يك طرفه 

فاوت معني داري بين نظرات مـديران گـروه،   پس ت. تاثير دارد% 1ارزيابي دروني در يافتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي  در سطح معني داري  
اعضاي هيات علمي و دانشجويان در خصوص سوال چهار پژوهشي  مشاهده شده؛ بطوريكه نتايج نشان داده است، ميـانگين نمـره نظـرات مـديران     

  .ه استبود 13.4 و در بين دانشجويان 26.4، در بين اعضاي هيات علمي معادل  18.3گروه در مورد سوال چهار برابر 
، دانشجويان نسبت به مديران گروه و اعضاي هيـات   ارزيابي دروني در يافتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي تاثير داردبنابراين  "

نيز تائيد شده ) 2004(و دانشگاه ايالتي وين )   2008(  اين رابطه در مطالعات دانشگاه ميشيگان . علمي اين تاثير را كمتر دانسته اند
    "  .است

    :پژوهش  پيشنهادات -12   
شناخته شد و پيشنهاداتي در راستاي بهبود  پس از بررسي وضعيت موجود،نقاط ضعف گروههاي آموزشي در رشته مهندسي مكانيك

  :مطرح گرديد ، به شرح ذيل،  كيفيت در سطح گروههاي آموزشي دانشكده
ها و كارگاههاي آموزشي و پژوهشي درباره ارزيابي آموزشي و كاربرد آن براي بهبود  هماييها و گرد به منظور بهبود كيفيت آموزشي،با برگزاري نشست- 1

به  كيفيت تدريس و يادگيري وهمچنين با به كاربردن امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي مناسب، اشتياق برخي اعضاء هيات علمي دانشگاهها را نسبت
  .برانگيخت مي توان استفاده از ارزيابي

كارگاهها بهتر است مديران گروههاي آموزشي، اعضاي هيات علمي، دانشجويان و برخي مسئووالن دانشگاهي شركت نمايند و در نهايت اقدام  در اين- 2
  .به تدوين طرح ارزيابي كيفيت آموزشي و نحوه اجراي آن در مراكز دانشگاهي و موسسات آموزش عالي نمايند

لمي، دانشگاه  ارتباطات مستقيم با مراكز و بخش هاي صنعتي كشور برقرار نموده و از مشاورين و به منظور افزايش مشاركت اعضاي هيات ع- 3
  .شود كارشناسان برجسته در اين مراكز و بخش ها دعوت به عمل آورده

صنعتي كشور و استفاده از  و بعالوه مي توان با برگزاري جلساتي با حضور اعضاي هيات علمي دانشگاه ، مشاوران و كارشناسان مراكز و بخش هاي- 4
  .راهكارها  و تجارب آنان گامي در جهت بهبود مشاركت اعضاي هيات علمي در تعيين معيارها و نشانگر ها و ارتقاي كيفيت گروه برداشت

 ذب هيات علمي نخبه ،گروه جهت تقويت بنيه علمي اعضا هيات علمي خود و ارتقا سطح آن برنامه ريزي جدي اتخاذ نمايد و بهتر است در زمينه ج-5
  .استفاده نمايدراهكارهاي مناسب از- ويا تبادل استاد در سطح ملي و بين المللي  - برقراري ارتباط با متخصيصن خارج از كشوربا
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اتيك بر عهده هاي ارزشيابي مناسب تشكيل گردد،اين گروه ها بايد وظيفه گردآوري  اطالعات را به شيوه علمي و سيستم ابتدا،در دانشگاه ها گروه- 6
را وضعف نقاط قوت )ب نمايند  اقدام به تحليل صحيح اطالعات فوق  مناسب روشهاي آماري)  الف: داشته باشند و همچنين بتوانند با استفاده از

تداركاتي تشكيل در نهايت كميته هاي  )دبا بهره گيري از روش دلفي در صدد شناسائي نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي برآيند و ) ج كنند و مشخص 
  .دست به ابتكار عمل و طرح هاي كاربردي بزنند )ي در صدد يكپارچه نمودن تالشهاي گروه ها برآمده و )ه گردد و

همچنين به صورتي صحيح و  )ب.  متناسب با اثر بخشي و كارائي فعاليتهاي گروه افزايش يابد )الف : ( منابع مالي پژوهشي اختصاص يافته به گروه - 7
  .)ه ريزي شده در گروه هزينه شودبرنام

  
  منابع و مĤخذ-13

،پايان نامه كارشناسي ارشد ، رشته برنامه ريزي ارزيابي دروني كيفيت كروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهراناسحاقي ، فاخته ؛  -١

.1385آموزشي دانشگاه تهران ، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي،  

؛ فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در  ارزيابي دروني دانشگاهي و كاربرد آن در بهبود مستمر كيفيت آموزش عالي؛ ) 1374(اس بازرگان ، عب -2

.22، ص  4و  3آموزش عالي،شماره   

.1387،) سمت(، تهران ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها  ارزشيابي آموزشيبازرگان ، عباس ؛  -3  

؛ ترجمه عيسي ابراهيم زاده و ابوالفضل فراهاني و محمدرضا  روش هاي تحقيق در علوم رفتاريستر، لورن و هيوز ،كريستينا و تايت ملكم ؛ بلك -4

.1383سرمدي ؛ انتشارات پيام نور   

.1383، تهران ، آرويج ، رويكردهاي خودارزيابي و فنون اجرايي آنجهان بين ، افشين و صادقي ، ابراهيم ؛  -5  

؛ تهران ، انتشارات سازمان مجموعه مقاالت چهل وهفتمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي كشوردهقان ، محمد علي ؛  -6

.1381سنجش آموزش كشور ،  

؛  ي كشورمجموعه مقاالت چهل و هفتمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاترحيمي ، ح و محمدي ، ر و پرند ، ك ؛  -7

.1381انتشارات سازمان سنجش آموزش كشور ،  

.1376؛ تهران ، نشر دوران ،؛ روش هاي اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي سيف ، علي اكبر  -8  

؛ رساله دكتري رشته  بررسي نظام هاي ارزيابي آموزش عالي در جهان به منظور ارائه مدل مناسب براي آموزش عاليشهركي پور ،حسن ؛  -9

.1385ديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات ،م  

، پايان نامه كارشناسي ارشد ارزيابي دروني گروه علوم كامپيوتر دانشكده علوم رياضي دانشگاه شهيد بهشتي ؛ ) 1386(عيوضي ، زهرا  -10

.دانشگاه شهيد بهشتي   

؛ پايان  رزيابي دروني به منظور بهبود كيفيت آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكيطراحي الگوي مناسب براي ا؛ )1378(فتح آبادي ، جليل  -11

.نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهران ، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي   

ارات سازمان ؛ تهران ،انتش ل و هفتمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي كشورهمجموعه مقاالت چقورچيان ، نادرقلي ؛ -12

.1381سنجش آموزش كشور ،  

. 1371؛ تهران ، مركز نشر دانشگاهي ،  ارزشيابي آموزشي ، مباني سنجش توانايي و بررسي برنامهكيا منش ، عليرضا ؛  -13  

،  بخشي تهران؛ طراحي الگوي مناسب براي ارزيابي دروني گروه پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و توان) 1378(كيذوري ، امير حسين  -14

.پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران ، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي   

. 1376؛ تهران ، مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ،  گزيده مقاالت دايرة المعارف آموزش عالي -15  
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دانشگاه صنعتي امير كبير پايان نامه كارشناسي ) كاربردي  –محض (ارزيابي دروني كيفيت گروه آموزش رياضي ؛ ) 1381(محمدي ، رضا  -16

.، دانشگاه تهران ، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي ارشد   

؛ تهران ، مركز انتشارات سازمان سنجش  مجموعه مقاالت دومين همايش ارزيابي دروني براي ارتقاي كيفيت دانشگاهيمحمدي ، رضا ؛  -17

. 1386آموزش كشور ،   

تهران،مركز انتشارات سازمان  ؛تجارت ملي و بين المللي :  راهنماي عملي انجام ارزيابي دروني در نظام آموزش عالي ايران ؛محمدي ،رضا  -18

. 1384سنجش آموزش كشور ،   

مفاهيم ، اصول ، روش ها ، ( ارزشيابي كيفيت در آموزش عاليمحمدي ، ر و فتح آبادي ، ج و يادگارزاده ، غ و ميرزا محمدي ، م و پرند ، ك؛  -19

. 1386تهران ، مركز انتشارات سازمان سنجش آموزش كشور ،  ؛) معيارها  

  . 1372، 4؛ تهران ، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي ، شماره كشور جهان 26جايگاه آموزش عالي در مقايسه با ؛ ، نسريننورشاهي -20
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