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  چكيده
بر .مهم، نقش ارزيابي انكارناپذير استدر دهه هاي اخير توجه به بهبود كيفيت در آموزش عالي به طور چشمگيري افزايش يافته است و جهت تحقق اين 

در كشورهاي مختلف در پي آن هستند كه با به كارگيري روش هاي ارزيابي،به طور مستمر به بهبود كيفيت نظام خود  نظام هاي دانشگاهياين اساس 
بهبود ،تضمين و به عنوان رويكردي زير بنايي جهت كشورهايي كه داراي تجربه موفق در اين زمينه مي باشند،از ارزيابي دروني در اين راستا  .بپردازند

درنظام آموزش عالي ايران نيز اين فرايند پژوهش هاي انجام شده ،       بنابراين با مطالعه تجربه هاي بين المللي و بر اساس. كيفيت استفاده كرده اند اعتبارسنجي
كارايي ارزيابي دروني وابسته به  اما نكته قابل توجه در اين خصوص اين است كه .آمده استدر گروه هاي آموزشي دانشگاه هاي كشور به اجرا در  1379از سال 

ال، مقاله چگونگي اجراي آن است و به عبارت ديگر آيا اجراي اين فرايند در گروه هاي آموزشي از مطلوبيت و جامعيت الزم برخوردار است؟پيرو اين سو
احصا شده از تحليل گروه آموزشي كه گزارش نهايي آنها مدون شده است را بر اساس عوامل  178دروني در حاضر به دنبال آن است تا اجراي ارزيابي 

شامل مدت زمان اجرا،ميزان مشاركت مدير و اعضاي هيات علمي گروه،عامل و مالك هاي ارزيابي مورد استفاده در ارزيابي،جامعه گزارش هاي مذكور كه 
پيشنهادها در سطوح چهارگانه نظام آموزش عالي جهت بهبود كيفيت  مي باشد را مورد بررسي قرار داده و ضمن هاي آماري مورد مطالعه و ارائه 

 .شناسايي چالش ها و مشكالت موجود،راهكارهايي را براي افزايش مطلوبيت اجراي ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي ارائه نمايد
 
 
  

  .نظام آموزش عالي ، ،ارزيابي دروني كيفيت:واژه هاي كليدي
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  مقدمه

در دهه هاي اخير با توجه به نقش حياتي نظام آموزش عالي در تربيت نيروي انساني متخصص، توليد دانش و ارائه خدمات تخصصي و از 
ضاي طرف ديگر با توجه به چالش هاي پيشروي آن از قبيل توسعه روزافزون دانشگاهها و موسسات آموزش عالي جهت پاسخگويي به تقا

بيش از پيش آموزش عالي  موسساتها و  ، توجه به كيفيت دانشگاه....اجتماعي، دانش محور شدن اقتصاد و توسعه فناوري اطالعات  و 
  . يابد ، موفقيت در دستيابي به اهداف و حداكثر كارايي و اثربخشي تحقق ضرورت يافته است تا با توجه به محدوديت منابع

جامعه، (هاي خود بپردازند، الزم است اطمينان ذينفعان خود  ها بخواهند به طور مطلوب به ايفاي مأموريت شگاهدر اين شرايط چنانچه دان
را نسبت به اين موضوع كه كوششهاي دانشگاهي از كيفيت الزم برخوردار است، جلب كنند و از ...) دولت، هيأت علمي، دانشجويان و 

ها بايد خود را  از آنجا كه ارزيابي از جمله سازوكارهاي بهبود كيفيت مي باشد،دانشگاه .ده نمايندسازوكارهاي الزم براي بهبود كيفيت استفا
  .[1] مورد ارزيابي قرار داده و شرايط ارتقاء مستمر كيفيت خود را فراهم آورند

كارگيري راهكارهاي گوناگون و به  ها و نظام هاي آموزش عالي در كشورهاي مختلف در پي آن هستند كه با به از اين رو امروزه دانشگاه
يكي از اين راهكارها استفاده از روش ارزيابي دروني است كه زيربناي اعتبارسنجي است و . طور مستمر به ارزيابي كيفيت خود  بپردازند

تضمين كيفيت در نتيجة پژوهش ها نشان مي دهد كه ارزيابي دروني به عنوان پاية اصلي نظام . كاربرد وسيعي در آموزش عالي دارد
و مي تواند در برنامه ريزي براي بهبود كيفيت گروه هاي آموزشي دانشگاهي تأثير شاياني [2]تجارب جهاني پذيرفته ونهادمند شده است

 .[3]داشته باشد

عوامل تشكيل  آوري اطالعات مناسب، مرتبط و به روز از مدرسان، دانشجويان و دانش آموختگان دربارة ارزيابي دروني عبارتست ازجمع
  .  [4]دهنده واحد آموزش عالي و به منظور قضاوت درباره كيفيت و برنامه ريزي درجهت بهبود آن

         با انتخاب عوامل،مالك ها و نشانگرها به ارزيابي)گروه آموزشي(در ارزيابي دروني خود اعضاي هيات علمي واحد سازماني آموزش عالي
كليه ذينفعان نظام مورد ي با مشاركت فعال اعضاي هيات علمي و بر اساس داده هاي جمع آوري شده از در اين گونه ارزياب.مي پردازند

فرصت ها و عوامل بازدارنده توسعه واحد ، قوت ها،ضعف ها، )مديران،هيات علمي،دانشجويان،دانش آموختگان و كارفرمايان آنان(ارزيابي
عوامل تشكيل دهنده واحد سازماني آموزش عالي به صورت براي بهبود كيفيت مستمر  سازماني آموزش عالي آشكار و پيشنهادهاي مناسبي

  . [5]گزارش ارزيابي دروني عرضه مي شود
از اين رو فرايند ارزيابي دروني كه با جلب مشاركت كليه اعضاي ذيربط و ذينفع در جهت تعيين ميزان تحقق اهداف، نارسائي ها و نقاط 

براي بهبود روش ها و افزايش بازدهي انجام مي شود، راهي است تا با تدوين سياست هاي ارتقاي كيفيت و  ضعف و قوت و اخذ آگاهانه
  .[7]و [6]تنظيمي در نظام آموزش عالي نزديك شد -و بهبود فرايند خودپذيري اجراي آن به اهدافي چون افزايش پاسخگويي و مسئوليت 

عالي و مؤسسات  ها و مراكز آموزش ارزيابي مستمر دانشگاه"سوم و چهارم توسعه كشور بر  ايه برنامه در ايران نيز با تاكيدبر اين اساس 
دانشگاه ها و موسسات آموزش علمي ،ماموريت ارزيابي و اعتبارسنجي "پژوهشي دولتي و خصوصي توسط وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

رو مسئوليت واگذار شده، سازمان سنجش بر مبناي الگوي پي.واگذار گرديد سازمان سنجش آموزش كشوربه  1379عالي از سال 
در اين راستا اين فرايند تا كنون .اعتبارسنجي نسبت به  برنامه ريزي و هدايت اجراي فرايند ارزيابي دروني در دانشگاه هاي كشور اقدام كرد

    گروه آموزشي ديگر در حال اجرا  600به  گروه آموزشي دانشگاهي به اجرا درآمده و گزارش آن تدوين شده است و در قريب 178در 
  . [8]مي باشد

است كه اگرچه امروزه ضرورت توجه به كيفيت و ارتقاء آن از رهگذر انجام ارزيابي احساس شده  نكته قابل توجه در اين خصوص اين 
امه هاي آموزشي را تضمين خواهد كرد اجرا شود، موفقيت برنطراحي و اما صاحبنظران معتقدند كه چنانچه ارزيابي كيفيت بخوبي  ،است
در گروه هاي آموزشي دانشگاه هاي كشور از روند مطلوبي  آيا اجراي ارزيابي دروني "اين نكته قابل توجه است كه بر اين اساس[9].

يت هاي صورت گرفته از چه به عبارت ديگر مولفه هاي تاثيرگذار بر روند اجراي مطلوب ارزيابي دروني كدامند؟و در فعال."برخوردار بوده است؟
  مطلوبيتي برخوردار بوده اند؟

 گروه آموزشي كه گزارش نهايي آن بطور مدون 178براي پاسخ به اين سوال، اين پژوهش درصدد است تا مطلوبيت روند اجراي ارزيابي دروني در 
بيان ضعف هاي  مورد بررسي قرار داده و با  ،ي كه از تحليل گزارش هاي مذكور استخراج شده استوجود دارد را بر اساس عوامل و مصوب

براي اين منظور با توجه به نمونه گيري هدفمند گزارش ارزيابي دروني . ْآن،پيشنهادهايي را در جهت بهبود كيفيت اجراي ارزيابي دروني ارائه نمايد
  .قرار گرفته است بررسي و تحليل گروه آموزشي يادشده مورد 50
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  )و فرايندمباني (ارزيابي دروني - 1

ها،  ارزيابي دروني نوعي ارزيابي مشاركتي است كه در آن اعضاء هيأت علمي گروه آموزشي به صورت داوطلبانه و با هدف شناخت قوت
ها و تهديدها در يك فضاي همكاري و تفاهم متقابل اقدام به بررسي، مطالعه و قضاوت در خصوص وضعيت گروه آموزشي  ها، فرصت ضعف

در اين فرايند مشاركتي اعضاء هيأت علمي به صورت علمي و . پردازند ها مي ها و تحكيم قوت و در نهايت به اصالح ضعف نمايند خود مي
مند در رابطه با عملكرد خود و ميزان تحقق اهداف گروه آموزشي و ميزان مطابقت عملكرد گروه با رسالت و اهداف دانشگاه و نيازهاي  روش

ريزي و اجراي ارزيابي دروني و همچنين پيگيري و كاربست نتايج حاصله بر عهده اعضاء  مديريت، برنامه. نمايند اي و ملي قضاوت مي منطقه
آوري عيني اطالعات  عمل پيمايشي كه با جمع - 1: گيرد بنابراين در جريان اين فعاليت ها سه اقدام عمده صورت مي. باشد هيأت علمي مي
روشهاي كيفي كه عمدتاً بر تفكر و  - 3هاست و  هاي فلسفي، هدفها و برنامه تأكيد آن بر روي جهتاقدام پژوهي كه  - 2. سر و كار دارد

    . [11]و [10]ها متمركز است  تحليل داده
ع در اندر كار و ذينف ،با مشاركت كليه افراد دست1پژوهي توان در قالب نوعي جستجوي نظم يافته به نام قدام به عبارت ديگر ارزيابي دروني را مي

  برونداديو به منظور اطمينان از تحقق اهداف و كيفيت مطلوب عوامل دروندادي،فرايندي و ) گروه آموزشي(هاي واحد سازماني آموزش عالي فعاليت
  . [12]تشكيل دهنده گروه آموزشي انجام داد

ده هاي ناشي از اجراي صحيح اين فرايند كه اين نوع ارزيابي در واقع بازتاب دروني وضعيت سازمان توسط عناصر درون سازماني است و دا
به صورت گزارش ارزيابي دروني عرضه مي شود،منبع قابل اطميناني براي برنامه ريزي استراتژيك و نيز بهبود كيفيت هر واحد سازماني 

  .[13]دانشگاهي است
) عموما گروه آموزشي(احد سازماني آموزش عاليضمنا اين ارزيابي يك رهيافت مشاركتي در ارزشيابي سيستماتيك و جامع از موسسه يا و 

از نظر .[14]محسوب مي شود كه مي تواند براي حل مسائل و ترغيب به تغيير وضع موجود در جهت بهبود و توسعه آن بكار رود
ازديد همگنان آماده مي مديريت كيفيت دروني را ترغيب مي كند، گروه را براي ب: نيز ارزيابي دروني داراي هدف سه بخشي است 2ورويجنستيجن

در  نقش بسيار مؤثري ش،بنابراين فرايند ارزيابي دروني بواسطه نتايج و پيامدهاي .[15]كند و اطالعات را براي ارزيابي بيروني فراهم مي كند
  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي آموزشي دارد كه مي بهبود و ارتقاء كيفيت گروه

  اء هيأت علمي نسبت  به ارتقاء كيفيت گروه آموزشيافزايش تعهد و دلبستگي اعض - 
با  SWOT)(3ها و تحليل آن ها و تهديد سازي عملكرد گروه براساس شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت ارائه يك تحليل جامع و شفاف - 

  .ريزي آتي گروه مشاركت اعضاء هيأت علمي به عنوان مبنايي مستند جهت برنامه
  تقويت فرهنگ پاسخگويي - 
  تقويت فرهنگ يادگيري سازماني - 
  حمايت از بهبود مستمر كيفيت - 
  دستيابي به آموزش با كيفيت مطلوب - 
  .آماده شدن جهت ارزيابي بيروني - 

آيد و بهبود كيفيـت دانشـگاه بـه بهبـود      در اين راستا الزم بذكر است از آنجا كه گروه آموزشي هسته اصلي فعاليت هاي هر دانشگاه به حساب مي
هاي آموزشي آن وابسته است، لذا بهترين و كارامدترين سطح انجام فرايند ارزيابي دروني ،در سطح گروه هاي آموزشـي دانشـگاه هـا      فيت گروهكي

تواند به عنـوان يكـي از    المللي نيز حاكي از آن است كه فرايند ارزيابي دروني به ويژه در سطح گروه آموزشي مي تجربيات بين .مي باشد
  .[16]هاي مؤثر، در تضمين كيفيت دانشگاهي نقش به سزايي ايفا نمايدسازوكار

بنابراين بر اساس مطالعات و تجربيات بين المللي ، ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي دانشگاه ها،در قالب يك چارچوب نظام دار و طي 
  .[18]و [1] مراحل زير به انجام مي رسد

 ورد ارزيابي با هدف، اصول و روش اجراي ارزيابي درونياعضاء هيأت علمي واحد مآشنايي  - 1

  بندي اجراي ارزيابي دروني تشكيل كميته ارزيابي دروني و تهيه برنامه زمان - 2
  تعيين عوامل،مالك ها و نشانگرهاي ارزيابي دروني  - 4

                                                 
1. action research  
2   . Vroeijenstijn 
3 - strengths, weaknesses, opportunities, threats   
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  تعيين الزامات براي قضاوت درباره كيفيت - 5
  ابي دروني مشخص كردن داده هاي مورد نياز براي ارزي - 6
  انتخاب يا تدوين ابزار اندازه گيري براي گرد آوري داده ها - 7
  گردآوري داده ها - 8
  مورد ارزيابي تنظيم و تحليل داده ها و قضاوت درباره كيفيت عوامل - 9

  بازنگري و تصريح هدف هاي گروه آموزشي - 10
  ي گروه آموزشي درباره  پيشنهادها تدوين گزارش مقدماتي و توزيع آن براي كسب نظر اعضاي هيات علم - 11
  .تدوين گزارش نهايي  - 12
     كه در حال حاضر براي نظام هاي دانشگاهي اين امر از طريق برگزاري  دروني  با فرايند ارزيابي  علمي  هيأت  اعضاي  از آشنايي  پس

    تشكيل آموزشي گروههر ز اعضاي هيات علمي در نفر ا 5تا  3با حضور  اي در اين خصوص  كميته.كارگاه هاي آموزشي انجام مي شود
هاي تشكيل دهنده گروه اعم از درونداد، فرايند و برونداد را به عنوان عامل ارزيابي مورد توجه  سيستمي،كليه مولفه يمي شود تا با ديدگاه

ه،الزم است حداقل شش عامل زير را براي بر اساس تجربه هاي بدست آمد. قرار دهند و مالك ها و نشانگرهاي ارزيابي را تعريف نمايند
  :تا تصويري از كيفيت گروه آموزشي حاصل شود گرددارزيابي كيفيت يك گروه آموزشي منظور 

دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي مورد )4دانشجويان ؛)3هيات علمي؛ )2هدف هاي گروه،جايگاه سازماني، مديريت و تشكيالت آن؛) 1
  . دانش آموختگان)6يادگيري ؛ - د ياددهيفراين) 5اجراي گروه؛

براي   )فرم مصاحبه،پرسشنامه و چك ليست(هاي گردآوري داده هاي الزمابزارو تصويب معيارهاي قضاوت در خصوص آنها،نشانگرها   از تدوين  پس
پس از آن داده هاي .ن و توزيع مي شودآموختگان و كارفرمايان آنان تدوي مديرگروه،اعضاي هيات علمي،دانشجويان،دانششامل جامعه هاي آماري 

هاي آماري مورد تجزيه و تحليل وتفسير قرار مي گيرند و نتيجه ارزيابي در خصوص هر نشانگر مشخص و سطح  گردآوري شده با استفاده از روش
ج ارزيابي،نقاط قوت، ضعف،فرصت نويس گزارش ارزيابي دروني شامل نتاي در ادامه پيش.شود مطلوبيت آن با توجه به معيارهاي قضاوت مشخص مي

 و تهديدهاي گروه آموزشي و پيشنهادهاي عملي براي توسعه گروه تدوين مي گردد تا براي بازبيني و اصالح در اختيار كليه اعضاي هيات علمي
ي، گزارش نهايي ارزيابي در نهايت با جمع بندي نظرات اعضاي هيات علمي پيرامون گزارش مقدمات.گروه آموزشي مورد ارزيابي قرار مي گيرد

  . شود دروني تدوين مي
  بررسي عوامل مرتبط با روند اجراي مطلوب ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي دانشگاهي - 2

همانطور كه بيان شد، ارزيابي دروني راهبردي براي بهبود مستمر كيفيت گروه هاي آموزشي است به شرط آنكه از مطلوبيت و كارايي الزم 
هدف اصلي نيست، بلكه نحوه اجراء نيز در ،در اين نوع ارزيابي فقط تدوين گزارش و ارائه نتايج كه  عنوان شده استدر اين راستا . اشدبرخوردار ب

پس از انتخاب گزارش هاي ارزيابي دروني تائيد شده ،فرايند انجام ارزيابي دروني بر اين اساس در اين پژوهش ..[11]درجه اول اهميت قرار دارد
سعي شده است تا روند اجراي ارزيابي دروني  با در ادامه .د بررسي قرار گرفته و بر آن اساس عوامل و مولفه هاي زير استخراج گرديده استمور

  :مورد بحث و بررسي قرار گيرداحصا شده توجه به مولفه هاي 
 :مدت زمان اجراي ارزيابي دروني - 1- 3

است كه مدت زمان مناسب براي اجراي ارزيابي دروني در يك گروه آموزشي و ارائه گزارش بررسي تجارب بين المللي و ملي حاكي از آن 
چرا كه طوالني شدن اجراي ارزيابي دروني ممكن است با تغيير در وضعيت اوليه و داده هاي گردآوري شده [1]آن حداكثر يكسال است

دسته مورد  بررسي قرار گرفته و نتايج  5ه هاي مورد مطالعه بر اساس بنابراين مدت زمان اجراي ارزيابي دروني در گرو.گروه همراه باشد 
  :زير بدست آمده است

 طبقه بندي مدت زمان اجراي ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي دانشگاهي به تفكيك سال:1جدول شماره

  سال و بيشتر 5  سال 4  سال 3  سال 2  حداكثر يكسال
9%  26%  31%  14%  20%  

سال طول مي كشد و مطلوبترين شرايط يعني حداكثر يكسال  3گروه هاي آموزشي اجراي ارزيابي دروني % 31ظه مي شود در همانطور كه مالح
  .سال و بيشتر به طول مي انجامد 3درصد گروه ها مدت زمان اجراي ارزيابي دروني  65به عبارت ديگردر . گروه ها اتفاق افتاده است% 9در 
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  :و اعضاي هيات علمي گروه آموزشي مشاركت مدير ميزان  - 2- 3
در اين مورد نيز بديهي است كه بهترين شرايط اجراي ارزيابي دروني آن است كه كليه اعضاي هيات علمي گروه و علي الخصوص مدير 

ه در جهت چرا كه بر جامعيت قضاوت و شناسايي نقاط قوت و ضعف گروه و نيز ارائه پيشنهادهاي سازند[14]گروه مشاركت داشته باشند
در اين راستا نيز .بهبود كيفيت آن مي افزايد، ضمن اينكه موجب افزايش تعهد افراد در بكارگيري پيشنهادهاي ارائه شده در گروه مي گردد

درصد  5/17در .درصد گروه ها مدير گروه مجري ارزيابي دروني بوده است 57بررسي گزارش هاي ارزيابي دروني حاكي از آن است كه در 
درصد گروه ها بيش از نيمي از اعضاي هيات علمي و در بقيه گروه ها  كمتر از نيمي از اعضاي  20ها همه اعضاي هيات علمي،در گروه

درصد گروهها بيش از   35همچنين از نظر تعداد افراد كميته ارزيابي دروني نيز الزم به ذكر است كه در .هيات علمي عضو كميته بوده اند
  .نفر و كمتر عضو كميته بوده اند 3آنها  درصد 65نفر و در  3

در كميته  طبقه بندي گروه هاي آموزشي دانشگاهي بر اساس درصد عضويت مدير گروه و اعضاي هيات علمي:2جدول شماره
  ارزيابي دروني

عضويت همه اعضاي   مشاركت مدير گروه
هيات علمي گروه در 
  كميته ارزيابي دروني

عضويت بيش از نيمي از 
  ات علمي در كميتهاعضاي هي

عضويت كمتر از نيمي از اعضاي 
  هيات علمي در كميته

57%  17.5%  20%  62.5%  
  :مورد استفاده در ارزيابي دروني و مالك هاي عوامل - 3- 3

اي با توجه به اينكه جامعيت ارزيابي دروني وابسته به رويكرد سيستمي و در نظر گرفتن عوامل دروندادي،فرايندي و بروندادي گروه ه
در اين راستا .آموزشي است،اين مهم نيز به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار در مطلوبيت اجراي ارزيابي دروني مورد بررسي قرار گرفته است

عامل در ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي مورد استفاده قرار گرفته كه ميزان  6بررسي گزارش هاي ارزيابي دروني نشان مي دهد كه 
  :ن در گروه هاي مورد مطالعه در جدول زير ارائه شده استاستفاده آ

  دروني در گروه هاي آموزشيعوامل ارزيابي ميزان كاربرد :3جدول شماره
 درصد استفاده از عامل هاي ارزيابي عوامل مورد ارزيابي

  در گروه هاي آموزشي
 %96 و تشكيالت مديريتاهداف،

 %96 هيات علمي

 %95 ياندانشجو

 %90 آموزشي و برنامه درسيدوره هاي 

 %96 ياددگيري -فرايند ياددهي

 %84 گاندانش آموخت

و عامل دانش آموختگان بوده % 90از  رباالتدر ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي عامل اول  5كاربرد ،همانطور كه جدول فوق نشان مي دهد
اين عوامل بر اساس مالك هاي مربوط به خود مورد ارزيابي قرار مي گيرند .ستگروه هاي آموزشي مورد استفاده قرار گرفته ا%  84در نيز 

  : كه ميزان كاربرد مالك ها نيز به تفكيك هر عامل در زير ارائه شده است
  ميزان كاربرد مالك هاي عامل اهداف و مديريت در ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي: 4جدول شماره

  درصد كاربرد ندهيعامل اهداف،مديريت و سازما رديف
34.14  اهداف   1

    مديريت گروه  2
    كاركردهاي گروه  3
    گذشته پنج سال روند توسعه گروه در  4
    آئين نامه هاي داخلي گروه و اجراي آن  5
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    گروه امكانات و تجهيزات  6
    برنامه هاي توسعه گروه   7
    هاي گروه رزيابي از فعاليتطرح مشخص برنامه ريزي و ا  8
    هاي گروه فعاليت و ارزيابي مشاركت اعضاي گروه در برنامه ريزي  9
    هاي آن ميزان رضايت اعضاي هيات علمي از گروه و فعاليت  10
    برنامه تشكيل جلسات گروه و حضور اعضا در آن  11
    ها ندهي فعاليتاستقالل گروه در برنامه ريزي ها و سازما  12
    هاي برون گروهي گروه فعاليت  13
    هاي كارآفريني نقش گروه در فعاليت  14
    بودجه و هزينه هاي گروه  15

مالك برنامه هاي توسعه . مالك مورد ارزيابي قرار گرفته است 15مطابق جدول فوق،در ارزيابي دروني عامل اهداف،مديريت و سازماندهي،
روه و مديريت گروه از بيشترين كاربرد برخوردار بوده و مالك نقش گروه در فعاليت هاي كارآفريني كمتر از ساير مالك ها مورد ارزيابي گ

  .مورد استفاده قرار گرفته استارزيابي هاي دروني گروه هاي آموزشي % 44بطور متوسط مالك هاي اين عامل در .قرار گرفته است
  در ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي هيات علميكاربرد مالك هاي عامل  ميزان: 5جدول شماره

  درصد كاربرد  عامل هيات علمي  رديف
    تركيب و توزيع اعضاي هيات علمي  1
    فعاليتهاي آموزشي  2
    فعاليتهاي پژوهشي  3
   ارتباط اعضاي هيات علمي با دانشجويان 4
    در تصميم گيري هاي گروه هيات علمي يميزان اختيارات اعضا  5
   ميزان حضور اعضا در گروه به منظور مشاوره 6
    چگونگي تبادل تجربه ميان اعضاي هيات علمي  7
   رضايت اعضا از تسهيالت و خدمات اعطايي به انها 8

از بيشترين كاربرد و مالك ارتباط  كيب و توزيع اعضاي هيات علميتر، مالك .مالك مورد ارزيابي قرار گرفته است 8، در عامل هيات علمي
ارزيابي هاي دروني % 54بطور متوسط مالك هاي اين عامل در . اعضاي هيات علمي با دانشجويان از كمترين كاربرد برخوردار بوده است

  .گروه هاي آموزشي مورد استفاده قرار گرفته است
  در ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي دانشجوياناي عامل ميزان كاربرد مالك ه: 6جدول شماره

 درصد كاربرد عامل دانشجويانرديف
 تركيب و توزيع دانشجويان  1
 نحوه پذيرش دانشجويان   2
 پيشرفت تحصيلي  3
   آگاهي و عالقه دانشجويان نسبت به رشته و بازاركار 4
   يات علميرابطه دانشجويان با اعضاي ه  5
 گروهو وظايفآگاهي دانشجويان از اهداف 6

آگاهي و عالقه مالك رابطه دانشجويان با اعضاي هيات علمي از بيشترين كاربرد و مالك مالك مورد استفاده در اين عامل، 6در بين 
  بطور متوسط  .ز كمترين كاربرد برخوردار بوده اندا گروه و وظايف آگاهي دانشجويان از اهدافو  دانشجويان نسبت به رشته و بازاركار

  .ارزيابي هاي دروني گروه هاي آموزشي مورد استفاده قرار گرفته است% 66مالك هاي اين عامل در 
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  ميزان كاربرد مالك هاي عامل دوره هاي آموزشي در ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي: 7جدول شماره
رنامه هاي درسي مورد اجراو ب دوره هاي آموزشيعامل رديف  درصد كاربرد 

32 دوره هاي آموزشي و اهداف آن  1
   ها و اهداف گروهانطباق دوره هاي گروه با رسالت 2
  29  و جامعه با نيازهاي فردو برنامه هاي درسي گروه  تناسب دوره هاي آموزشي  3
63/14 هانعطاف پذيري برنامه هاي درسي با نيازهاي فرد و جامع 4
  6/75  گروه انساني نيروي و مادي انطباق دوره با منابع و امكانات  5
   ارزيابي از دوره ها و برنامه هاي گروه  6
 نظرات اعضاي گروه درباره كيفيت دوره ها  7
  85/65 تركيب دروس از نظر انطباق با اصول برنامه ريزي درسي  8
 ارزيابي از محتواي دروس گروه  9
انعطاف پذيري برنامه هاي اين عامل مالك انطباق دوره ها با منابع و امكانات مادي و نيروي انساني گروه از بيشترين كاربرد و مالك  در

  .از كمترين كاربرد برخوردار بوده است هدرسي با نيازهاي فرد و جامع
  بي دروني گروه هاي آموزشييادگيري در ارزيا- ميزان كاربرد مالك هاي عامل فرايند تدريس: 8جدول شماره

يادگيري- ياددهيعامل فرايند  رديف درصد كاربرد 
68/92 يادگيري-ياددهي روش هاي 1
24/90  از تكنولوژي هاي آموزشي ي هيات علمياستفاده اعضا  2
   شيوه هاي ارزشيابي از آموخته ها  3
  بازخورد نتايج پيشرفت تحصيلي به دانشجويان  4

و ارزشيابي از دانشجويان  يادگيري- ياددهي روش هايدو مالك . مالك مورد ارزيابي قرار گرفته است 4يادگيري با - يند تدريسعامل فرا
بطور كلي مالك هاي اين .بيشترين كاربرد را داشته و مالك بازخورد نتايج ارزيابي به دانشجويان از كمترين كاربرد برخوردار بوده است

  .آموزشي مورد ارزيابي قرار گرفته است گروه هاي% 78در  عامل 
  ميزان كاربرد مالك هاي عامل دانش آموختگان در ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي: 9جدول شماره

دانش آموختگانعامل  رديف  درصد كاربرد 
    علمي دانش آموختگان مقاله ها و آثار  1
   ادامه تحصيل  2
  85/65 سرنوشت شغلي دانش آموختگان  3
   نظر كارفرمايان درباره دانش و توانايي دانش آموختگان  4
  85/65 ارتباط دانش آموختگان با گروه بعد از فراغت از تحصيل  5

مالك مورد ارزيابي قرار گرفته است كه دو مالك ادامه تحصيل و سرنوشت شغلي دانش آموختگان و نيز  5در عامل دانش آموختگان نيز 
  .ارتباط آنان با گروه از بيشترين كاربرد و آثار علمي دانش آموختگان كمترين كاربرد را داشته است

 جامعه هاي آماري مورد مطالعه - 4- 3

ينكه يكي از نقاط قوت ارزيابي دروني مشاركت دادن همه افراد ذينفع و ذيربط در انجام ارزيابي جامع از گروه آموزشي با عنايت به ا
لذا نظرات كليه افراد ذينفع و ذيربط گروه آموزشي مي بايست جهت بررسي كيفيت عوامل دروندادي،فرايندي و بروندادي گروه [13]است

در اين راستا بر اساس مصاحبه يا پرسشنامه داده هاي الزم در مورد متغيرهاي ارزيابي از جامعه هاي .آموزشي مورد توجه قرار مي گيرد
بديهي است گردآوري داده از كليه جامعه آماري .آماري مدير گروه،هيات علمي،دانشجويان،دانش آموختگان و كارفرمايان آنها اخذ مي گردد

از اين رو در بررسي روند اجراي ارزيابي دروني اين مورد مورد بررسي قرار گرفته است و درصد .ذكر شده بر اعتبار نتايج ارزيابي مي افزايد
  :كاربرد هريك از جامعه هاي آماري فوق در ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي به شرح زير مي باشد
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  كاربرد جامعه هاي آماري در ارزيابي دروني گروه هاي آموزشيميزان :10جدول شماره
  درصد كاربرد  آماريجامعه 

  100  مدير گروه 

  %100  هيات علمي
  %100  دانشجويان

  %87  دانش آموختگان
  %31  كارفرمايان دانش آموختگان

درصد گروه هاي آموزشي مورد مطالعه قرار  100همانطور كه مشاهده مي شود جامعه هاي مدير گروه ،هيات علمي و دانشجويان در ارزيابي دروني 
از آنجا كه وضعيت موجود  دانش .ا عامل دانش آموختگان و خصوصا كارفرمايان آنها در همه گروه هاي آموزشي لحاظ نشده استگرفته است، ام

م در آموختگان از لحاظ ادامه تحصيل در مقاطح باالتر و وضعيت شغلي و تناسب دانش و مهارت آنان با نيازهاي بازار كار نيز از جمله موارد مه
روه هاي آموزشي مي باشد و مي تواند نكات مهمي را در اين خصوص نمايان سازد و لذا در گروه هاي آموزشي كه اين مهم مورد ارزيابي كيفيت گ

  .توجه قرار گيرد و داده هاي الزم براي قضاوت درباره كيفيت آنها فراهم شود ،بر جامعيت ارزيابي دروني افزوده خواهد شد
  :بهبود كيفيتپيشنهادهاي ارائه شده در جهت - 5- 3

يكي از ويژگي ها و نتايج ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي اين است كه اعضاي هيات علمي گروه پس از ارزيابي گروه خود ،نقاط ضعف را 
ه اختيارات شناسايي كرده و در مورد عوامل يا مالك هايي كه كيفيت آنها در سطح مطلوب نبوده است ،پيشنهادهايي را ارائه مي كنند كه با توجه ب

ارائه پيشنهادها به منظور برنامه .[1]دانشگاه و وزرات متبوع طبقه بندي مي شود/دانشكده/سطوح مختلف نظام دانشگاهي در چهار سطح گروه
دروني لذا در بررسي ارزيابي .ريزي جهت بهبود كيفيت گروه بسيار حائز اهميت است و در واقع هدف غايي اجراي ارزيابي دروني بحساب مي آيد 

پيشنهادها به تفكيك درصد گروه هاي آموزشي  92گروه هاي آموزشي اين مولفه نيز مورد توجه قرار گرفته و نتيجه آن نشان مي دهد كه در 
اهم اين پيشنهادها به تفكيك عوامل مورد .كلي بيان شده اند درصد ديگر پيشنهادها  8سطوح چهارگانه و بصورت عملياتي ارائه شده و در 

  :ابي به شرح زير بوده استارزي
  نمونه پيشنهادهاي ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي دانشگاهي به تفكيك عوامل ارزيابي دروني:11جدول شماره

 سطح اقدام كننده پيشنهـــــادهاي ارائه شده 

 عامل اهداف و رسالتها
اهي اعضاي هيات علمي و تدوين و تصريح اهداف گروه به صورت جامع و در دسترس بودن آن براي آگ

 دانشجويان

  دانشكده _گروه
 دانشگاه

براي اين كار بايد هر چند وقـت يكبـار ارزيـابي    (ايجاد سازوكاري مشخص در خصوص ميزان تحقق اهداف
  )صورت گيرد

  دانشگاه - دانشكده

 عامل مديريت و سازماندهي
ح زماني كوتاه مدت، ميان مـدت و دراز  تهيه و تدوين برنامه توسعه فيزيكي و نيروي انساني گروه در سطو

 مدت با مشاركت اعضاي گروه
  دانشگاه _گروه

  دانشگاه توسعه فضاي فيزيكي و آموزشي گروه
  دانشگاه - دانشكده  ي تخصيصي به گروه با نيازهاي گروه جهت استقالل نسبي فعاليت هاي گروه متناسب كردن بودجه

و ساير بخشهاي دانشكده با دستگاههاي اجرايـي و انجـام   گروه فراهم آوري تمهيداتي براي ارتباط بيشتر 
 اي با آنها هاي مشاوره فعاليت

  دانشكده -گروه 

هاي گروه بـا اعطـاي    ريزي فعاليت ها در برنامه علمي گروه ايجاد انگيزه الزم در جهت مشاركت اعضا هيأت 
  ها در اين حوزه اختيارات بيشتر به آن

  دانشكده -گروه 

هاي همسان در داخل و خارج از كشور به منظور تشويق اعضاي هيأت علمي بـراي ارتباط با گروهبرقراري 
  ها از لحاظ آموزشي و پژوهشيهاي آنتوسعه و بهبود كيفيت توانايي

دانشكده  -گروه 
  دانشگاه
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پايبندي ايجاد الزامات و مشوقهايي در خصوص توجه اعضاي هيات علمي به آئين نامه ها و اجراي آنها و 
 كليه اعضاي گروه در اين خصوص

 دانشگاه _دانشكده 

برنامه ريزي براي تعامل گروه با ساير گروه هاي دانشكده و گروه هاي همسان در ساير دانشگاه هاي 
براي اين منظوركميته اي در درون گروه تشكيل و ضمن ايجاد يك برنامه مدون (داخل و خارج از كشور
 )افزايش اين تعامل فراهم سازند راهكارهايي را به منظور

دانشكده  -گروه 
 دانشگاه

هـا در تعيـين بودجـه گـروه و      آموزشي و دخالت دادن مديران گروه ي ها افزايش اعتبارات مالي گروه
 دانشكده

 وزارتخانه - دانشگاه

تدوين آئين نامه واحدي در خصوص انتخاب و انتصاب مديران سطوح مختلف نظام دانشگاهي و مشخص 
 نمودن معيارها و پيش بايستهاي مورد نظر در اين خصوص

 وزارتخانه

گسترش ارتباط دو وزارتخانه علوم ، تحقيقات و فناوري با آموزش و پرورش ضمن اينكه اقدامات الزم از 
سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در جهت ترويج فرهنگ مطالعه و از بين بردن شكاف موجود بين 

 .يادگيري در نظام دانشگاهي و نظام پيش دانشگاهي به عمل آيد _ سبك هاي ياددهي

 وزارتخانه

 عامل هيات علمي

هـا و   علمي مورد نياز با توجـه بـه دوره   جذب اعضا هيأتدر جهت  گروهارائه تسهيالت و اعتبارات كافي به 
  هاي داير گرايش

  وزارتخانه - دانشگاه

ارتقـاي  (شويق و تحرك اعضاي هيأت علمي بـه مراتـب بـاالتر   تهيه و تدارك الزامات و مشوق هايي براي ت
  ) سطح علمي

  وزارتخانه - دانشگاه

و نظـارت بـر حسـن     اي خدمات مشـاوره  انجام از طرف اعضاي هيات علمي براي زمان مشخصاختصاص 
  اجراي آن

  دانشگاه -گروه

  وزارتخانه _دانشگاه  هانبا جايگاه    آ توجه به شأن و منزلت اعضاي هيأت علمي و اعطاي تسهيالت و امكانات متناسب
باال بردن رفاه مالي و اجتماعي اساتيد در جهت بوجود آوردن بستر مناسب و آرام و دور از تنش هاي غيـر  

 علمي براي سوق دادن اساتيد به سمت پژوهش
  وزارتخانه - دانشگاه

رك ميـان اعضـاي هيـات    هاي آموزشـي و پژوهشـي مشـت   تدارك فرصت هاي مناسب جهت انجام فعاليت
  علمي

  دانشكده-گروه

وزارتخانه - دانشگاهتدوين سازوكاري در خصوص كاهش ساعات تدريس اساتيد  

 عامل دانشجويان

فراهم كردن شرايط الزم جهت افزايش تعامل دانشجويان با اعضاي هيات علمي جهـت انجـام فعاليتهـاي    
ي تحقيقـاتي ميـان اعضـاء هيـأت علمـي و      پژوهشي مشترك از قبيـل تـاليف ترجمـه و انجـام طـرح هـا      

  دانشجويان

  دانشكده-گروه

  گروه  رساني مناسب به دانشجويان  از اهداف و وظايف گروه و همچنين حقوق و وظائف خود اطالع
تشكيل جلسات معارفه براي دانشجويان جديدالورود و آشنا نمودن دانشـجويان بـا ظرفيتهـا و ويژگيهـاي     

ه تحصيل آنان، ضمن آشنا كردن دانشجويان بـا ويژگـي هـاي رشـته ، گـروه ،      رشته تحصيلي شان و ادام
  دانشكده و دانشگاه

  دانشكده -گروه

تشكيل جلسات منظم با حضور مدير گروه و اعضاءهيأت علمي جهت رسيدگي به مسائل و مشكالت 
دانشكده-گروهآموزشي دانشجويان  

اد پذيرفته شدگان بـا ظرفيـت دوره هـاي آموزشـي     تدوين سازوكاري به منظور متناسب ساختن تعد 
وزارتخانه - دانشگاه  گروه   

 وزارتخانه  تغيير و بازنگري و اصالح وضعيت پذيرش دانشجويان در دانشگاه ها
افزايش اختيارات قانوني گروه درتعيين ظرفيت پذيرش و انتخاب دانشـجو بـه خصـوص دانشـجويان     

وزارتخانه - دانشگاه  تحصيالت تكميلي  
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 يادگيري –عامل فرايند ياددهي 

برگزاري كارگاههاي روش هاي تدريس جهت افزايش آگاهي اعضاي هيات علمـي از روش هـاي تـدريس    
  شدن شركت اعضاي هيات علمي در آن نوين و الزامي

  دانشگاه - دانشكده 

هـا   نتايج ارزشيابي هاي پيشرفت تحصيلي به دانشجويان و استفاده از ارائه به موقع بازخورد نتايج ارزشيابي
  براي حل مسائل و مشكالت دانشجويان

  دانشكده -گروه 

تشويق و ترغيب اعضاي هيات علمي به استفاده از وسايل و مواد كمك آموزشي جهت تفهيم بهتر مطالب 
 و تحرك بيشتر در دانشجويان

 دانشكده -گروه 

رسي الزم در خصوص توانايي آنها در دقت در انتخاب اساتيدي كه دروس پايه  را تدريس مي كنند و بر
 اين زمينه اساسي و كليدي

 دانشكده -گروه 

برگزاري كارگاه هاي روش تدريس در سطح كشور براي اساتيد با دعوت از اسـاتيد مجـرب داخـل و    
 خارج از كشور

 وزارتخانه

 عامل دوره هاي آموزشي

هاي  تحصيالت تكميلي و اضافه ر دورهو درسي به خصوص د آموزشي و بازنگري در برنامه تجديد نظر
  درسي با توجه به پيشرفت علوم و كاربردي تر شدن دوره هاي آموزشيكردن دروس جديد به برنامه

دانشگاه _گروه
  وزارتخانه

بررسي و بازبيني مجدد برنامه درسي و انجام تعديل الزم در سرفصلها مطابق با نيازهاي بـازار كـار و   
بدين منظور تشكيل كميته سياست گذاري برنامـه  ( تغيير و تحوالت علمي روز جامعه ، دانشجويان ،

 )درسي در گروه ضروري مي نمايد

دانشگاه _گروه
  وزارتخانه

  وزارتخانه- دانشگاه   در سطح تحصيالت تكميليي جديدو گرايشهاهاايجاد دورهها وحذف برخي رشته يا گرايش
هاي درسي  و آموزشي به منظور ايجاد تناسب در  ها و برنامه از دورهتدوين ساز وكاري مدون براي ارزيابي 

  دروس نظري و عملي و هماهنگي بيشتر  آنها با نيازهاي جامعه
دانشگاه - دانشكده 

  وزارتخانه
 وزارتخانه مطالعه در زمينه رشته ها و گرايش هاي مورد نياز كشور و اقدام در جهت ايجاد و راه اندازي آنها

به (هاي مختلف آموزشي و پژوهشي   ها در ايجاد دوره ي جامع كه در آن وضعيت آينده دانشگاهتهيه سند
 مشخص شده باشد) اي ويژه در مورد موضوعات بين رشته

 وزارتخانه

تداوم و استمرار ارزيابي دروني در نظام آموزش عالي در هر چهار سال يك بار و اختصاص بودجه مستقل 
 آن به دانشگاه، دانشكده و گروه آموزشي به آن و بازخورد نتايج

 وزارتخانه

 عامل تجهيزات و امكانات

دانشكده –گروه   گسترش امكانات آموزشي و پژوهشي گروه متناسب با نياز اعضاي هيات علمي و دانشجويان
  دانشگاه

توجـه بـه مجهز ساختن و به روزرساني كتابخانه به كتابها و مجالت الزم بـراي رشـته هـاي موجـود و بـا      
  نيازهاي دانشجويان و اعضاي هيات علمي

  دانشكده –گروه 
  دانشگاه

  دانشكده دانشگاه-گروه  توسعه امكانات كامپيوتري و به روز شدن آن و تسهيل دسترسي به سايتهاي اينترنتي براي دانشجويان
هم نمـودن  ارتبـاطي و فـرا  _مجهز شدن دانشگاه ها و دانشكده ها در زمينه فناوري هـاي اطالعـاتي  

  ...امكانات و تخصيص امكانات كتابخانه و
  وزارتخانه

توجه جدي به افزايش پايگاه هاي اطالعاتي ومنابع الكترونيكي در سطح كتابخانه هاي دانشگاه ها و مراكز 
  علمي و پژوهشي براي پيشبرد اهداف آموزشي وپژوهشي

  وزارتخانه

 عامل دانش آموختگان

كاري دانش آموختگان با موسسات ،مراكـز علمـي و سـازمانهايي كـه نيـاز بـه        فراهم نمودن زمينه ارتباط
  تخصص گروه را دارند

  وزارتخانه - دانشگاه

اقدام جهت تشكيل انجمن دانش آموختگان و تنظيم يك برنامه منسجم براي انجمن جهت ايجاد يك 
  بانك اطالعاتي از وضعيت دانش آموختگان و ارتباط با آنان

  دانشگاه
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د ساز و كاري در جهت ارتباط مستمر دانش آموختگان با گروه و نظرخواهي از آنها در مورد كميـت و  ايجا
  كيفيت فعاليتهاي علمي گروه

  دانشگاه - دانشكده

برنامه ريزي و اجراي كالسهاي مشاوره و تقويتي براي دانشجويان سال آخر در جهت ارتقاي دانشجويان 
 توانايي هاي مورد نياز آنان كارشناسي به مقاطع باالتر و تقويت

  دانشكده –گروه 
 دانشگاه

 عامل پژوهش

  گروه  انديشيدن راه كارهايي در جهت ارتقاء توانايي هاي پژوهشي و تحقيقي در دانشجويان
  دانشكده –گروه   تالش براي برگزاري سمينارهاي داخلي و نشستهاي علمي و شركت اعضاي هيات علمي در آن

سهم قراردادهاي پژوهشي گـروه بـراي تـامين بودجـه گـروه و ارتقـاء شاخصـه هـاي          تالش براي افزايش
  پژوهشي گروه

  دانشكده –گروه 

و تحقيقاتي و حمايت مالي از طرح  براي انجام فعاليتهاي پژوهشيو اعتبار مالي ويژه اي اختصاص بودجه 
 هاي تحقيقاتي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان

 هدانشگا - دانشكده

هـاي  هـاي مطالعـاتي و كارگـاه   ايجاد تسهيالت بيشتر براي اعضاي هيأت علمي جهـت اسـتفاده فرصـت    
  تخصصي در خارج از كشور

  وزارتخانه - دانشگاه

تخصيص اعتبار الزم وكافي از طرف وزارتخانه ودانشگاه براي برگزاري سمينارها وهمايش هاي تخصصي 
  در حوزه هاي علمي

  وزارتخانه - دانشگاه

  وزارتخانه  تعريف پروژه هاي درسي و پايان نامه ها در راستاي حل مشكالت جامعه
  بحث و نتيجه گيري - 3

همانطور كه در مقدمه بيان شد،گسترش سريع آموزش عالي در چند دهه گذشته، لزوم ارتقا و بهبود كارآيي،  مسئوليت پذيري موسسات 
ديگر چالش هاي فراروي نظام هاي آموزش عالي از قبيل جهاني شدن،  ينفعان وعالي جهت پاسخ به تقاضاهاي متفاوت و متغير ذ آموزش

در بسياري از كشورها از جمله ايران، موسسات آموزش عالي را ملزم به استقرار نظام ارزيابي و تضمين كيفيت و  …اقتصاد دانش محور و
ني كه بر مشاركت مستقيم اعضاي هيات علمي در امر ارزيابي و در اين راستا ارزيابي درو. نموده است بازانديشي در اهداف و وظايف خود

ه پيمايش نظرات افراد ذيربط و ذينفع گروه آموزشي ،قضاوت درباره كيفيت دروندادها،فرايندها و بروندادها، شناسايي ضعف هاو قوتها و ارائ
بنابراين طي يك دهه گذشته . زايي داشته باشد پيشنهاد بناشده است و زيربناي نظام هاي تضمين كيفيت مي باشد،مي تواند نقش بس

  . كاربرد ارزيابي دروني در بهبود مستمر كيفيت گروه هاي آموزشي دانشگاه هاي ايران مورد توجه قرار گرفته است
بنابراين در .همچنين بيان شد كه كارامدي ارزيابي دروني در گرو توجه به نحوه اجراي آن و برخورداري از حداكثر مطلوبيت   مي باشد 

اين پژوهش، روند اجراي ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي دانشگاه ها در يك دهه اخير، بر اساس عوامل مدت زمان اجرا،ميزان مشاركت 
ر مدير و اعضاي هيات علمي گروه،عامل و مالك هاي ارزيابي مورد استفاده در ارزيابي ،جامعه هاي آماري مورد مطالعه و ارائه پيشنهادها د

نتايج بررسي موارد فوق نشان مي دهد كه در دو .مورد بررسي قرار گرفته است.سطوح چهارگانه نظام آموزش عالي جهت بهبود كيفيت  
در اين مورد نظر سنجي از اعضاي كميته ارزيابي .سوم گروه هاي آموزشي متوسط زمان اجراي ارزيابي دروني سه سال و بيشتر مي باشد

  :ت كه داليل طوالني شدن اجراي ارزيابي دروني عبارتند ازدروني حاكي از آن اس
  آگاهي ناكافي اعضاي كميته ارزيابي دروني از فرايند ارزيابي دروني - 
  عدم عضويت مدير گروه در كميته ارزيابي دروني و مشكالت مربوط به برگزاري جلسات مورد نياز و هماهنگي بين همكاران - 
  اده از نفوذ خود در تعيين مالك هاي ارزيابي درونياعمال نظر مدير گروه و استف - 
  زياد بودن تعداد مالك ها و نشانگرها - 
  تغيير مجري ارزيابي ارزيابي دروني گروه آموزشي در حين اجراي فرايند - 
يج ارزيابي دروني در اعم از حمايت هاي مالي و شغلي،عدم كاربرد نتا(عدم مشاركت اكثريت اعضاي هيات علمي به دليل نبود انگيزه كافي - 

  )  برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها



 1390ارديبهشت  - پرديس دانشكده هاي فني -انشگاه تهراند - "ارزيابي كيفيت در نظام دانشگاهي"پنجمين همايش

 12

  زمان بر بودن گردآوري داده خصوصا از دانش آموختگان و كارفرمايان آنان به دليل نبود بانك اطالعات و سيستم ارتباط مناسب با آنان - 
گ شدن توجه به امر ارزيابي كيفيت و پيگيري عدم وجود ساختار مناسب و صحيح تغييرات مديريتي در نظام دانشگاهي و كمرنگ و پررن - 

فعاليت هاي ارزيابي دروني گروههاي آموزشي و نامناسب بودن فعاليت هاي كارشناسي دفاتر نظارت و ارزيابي دانشگاه ها در رفع مشكالت 
  .  .. مجريان ارزيابي دروني از جمله نبود كارشناس مجرب در اين حوزه ،عدم تخصيص مناسب بودجه مربوطه و

نفر و كمتر عضو كميته ارزيابي دروني بوده  3درصد گروه ها  65در مورد ميزان مشاركت اعضاي هيات علمي گروه نيز نتايج نشان مي دهد كه در 
،عدم وقت كافي و منظور نشدن اين امر به عنوان ساعت موظفي كه دليل اين امر نيز عدم انگيزه و همكاري مشترك در گروه هاي آموزشي اند
  .ذكر شده است عضاي هيات علميا

هيات علمي،  ،و تشكيالت عامل اهداف،مديريت 6حاكي از آن است كه  بررسي هادر مورد عوامل و مالك هاي مورد ارزيابي نيز 
ته گروه هاي آموزشي كاربرد داش%80يادگيري و دانش آموختگان در بيش از - دوره هاي آموزشي و برنامه درسي،فرايند تدريس يان،دانشجو

رابطه دانشجويان با اعضاي هيات ،تركيب و توزيع اعضاي هيات علمي،برنامه هاي توسعه گروه،مديريت گروهمالك هاي ضمنا .است
يادگيري،استفاده اعضا از تكنولوژي هاي -روش هاي ياددهي،گروه نيروي انساني مادي و انطباق دوره با منابع و امكانات،علمي

سرنوشت شغلي دانش آموختگان و ارتباط دانش آموختگان با گروه بعد از فراغت ،ادامه تحصيل،آموخته هاشيوه هاي ارزشيابي از ،آموزشي
 .نيز در ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي از بيشترين كاربرد برخوردار بوده اند از تحصيل

     بتا مطلوبي مشاهده مي شود و در اكثراما در مورد ارائه پيشنهادها براي بهبود كيفيت در گزارش هاي ارزيابي دروني، وضعيت نس
 در اين راستا بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه براي كاربست اين پيشنهادها برنامه. ارزيابي هاي دروني اين مهم انجام شده است

  .ريزي الزم صورت گيرد
كارفرمايان آنها توجه بيشتري صورت گيرد كه بنا بر در مورد جامعه آماري نيز مي بايست در خصوص دو جامعه آماري دانش آموختگان و 

  .مي شود نظرسنجي هاي بعمل آمده اين مشكل به نبود بانك اطالعات و سيستم ارتباطي مناسب با دانش آموختگان گروه هاي آموزشي مربوط
اجراي ارزيابي دروني در گروه هاي بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده ،راهكارهاي زير جهت رفع مشكالت فوق و افزايش مطلوبيت 

  :آموزشي ارائه مي شود
 :توسعه دانش و مهارت ارزيابي دروني و ارتقا، مشاركت اعضاي هيات علمي در اجراي ارزيابي دروني از طريق - 

  نرم افزارهاي اطالع رساني و بيان اهداف و نتايج ارزيابي دروني در نظام دانشگاهي با برگزاري كارگاه هاي آموزشي،ارائه مواد و
 آموزشي و برپايي نشست هاي تخصصي به منظور تبادل تجربيات گروه هاي آموزشي در اين خصوص 

  در سطوح خرد و كالن (كاربرد نتايج و كاربست پيشنهادهاي فعاليت ارزيابي دروني در برنامه ريزي ها نظام آموزش عالي ( 

 وني از طريق حمايت هاي مالي و حرفه ايايجاد انگيزه كافي براي مشاركت در اجراي ارزيابي در 

تدوين مجموعه جامع عوامل،مالك و نشانگرهاي مهم بر اساس اجماع نظرات متخصصان دانشگاهي با رعايت اختصار در دور اول ارزيابي  - 
 دروني و تكامل آنها در دوره هاي بعدي ارزيابي دروني

 ي هم براي اجرا و هم براي كاربست پيشنهادهاتعيين بودجه مناسب و تخصيص مناسب آن به گروه هاي آموزش - 

ايجاد مراكز يا دفاتر ارزيابي كيفيت در دانشگاه ها براي تمركز بر فعاليت تخصصي ارزيابي و اعتبارسنجي با بهره گيري از مديريت  - 
ه تخصص و راهبري گروه هاي اعضاي هيات علمي با تجربه در اين حوزه، كارشناسان مرتبط،فعاليت هاي آموزشي و ترويجي و ارائه مشاور

 آموزشي در اين حوزه

  .ايجاد بانك اطالعات دانش آموختگان و سيستم ارتباطي مناسب با آنان در گروه ها آموزشي يا دانشكده ها - 
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