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  علمی در اکثر نظامهاي دانشگاهی از اهمیت خاصـی برخـوردار اسـت و نتـایج آن                هیئت يارزشیابی عملکرد اعضا   :چکیده

  علمیهیئت ناگونی براي ارزیابی عملکرد اعضايهاي گو شیوه.شودریزي براي بهبود کیفیت استفاده تواند جهت برنامهمی

  عنوان یکـی از رویکردهـاي ارزیـابی، کـاربرد وسـیعی در نظـام آمـوزش عـالی و ارزشـیابی                     وجود داشته و ارزیابی درونی به     

علمـی در گروههـاي آموزشـی مهندسـی بـر           تئـ الیتهاي اعضاي هی  هدف این پژوهش بررسی وضعیت فع     . داردعلمی  تئهی

 بخـشهاي آمـوزش، پـژوهش و عرضـۀ     بـه علمی تئهیبه اینکه فعالیتهاي توجهبا. استاساس نتایج حاصل از ارزیابی درونی 

هاي عامـل  ا در این سه حیطه عالوه بر مالکها و نشانگره و در فرایند ارزیابی درونی عملکرد آن است خدمات تخصصی مرتبط  

 دانـشگاههاي   ةشـد د، بنابراین با استفاده از معیارهـاي ارائـه        شوررسی می بعلمی، به نحوي در سایر عوامل ارزیابی نیز         هیئت

 گزارش ارزیابی درونی موجـود در گروههـاي   50 پیشرو در این زمینه، مالکها و نشانگرهاي مرتبط با این عامل از          يکشورها

روش تحقیـق  . ر بررسی شده است   مذکو ها در سه حیطۀ   علمی این گروه  هیئترد اعضاي   آموزش مهندسی استخراج و عملک    

 38 مـالك و  10، از علمـی هیئـت  بررسی کیفیـت عملکـرد اعـضاي     براي. است ی تحلیل -  حاضر تحلیل اسنادي و فرا     مقالۀ

 داشته و نیازمنـد بـازنگري و        ها نشان داد که کیفیت عملکرد آنها تا سطح مطلوب فاصله          نشانگر استفاده شده و تحلیل داده     

؛ بر اساس نتایج مذکور پیشنهادهاي الزم براي بهبـود کیفیـت آنهـا              است رسیدن به وضعیت مطلوب      براياقدامات اصالحی   

  .ارائه شده است

  

  علمی، گروههاي تئعملکرد، هی ارزشیابی ارزشیابی، ،کیفیت :کلیدي يها  هواژ

  .آموزشی مهندسی
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  مقدمه .1

 ۀبیشتر نظامهاي آموزش عالی در کشورهاي مختلف جهان فعالیتهایی را در زمین ته گذشۀدر چند ده

سطوح دانشگاهی و ملی انجام   خدمات تخصصی درۀارزیابی و بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و عرض

تبع آن ارتقا و  فرهنگ کیفیت و بهۀعنوان رویکردي زیربنایی براي اشاعداده و از ارزیابی درونی به

 عواملی ۀدر سالهاي اخیر توجه به کیفیت آموزش مهندسی در نتیج. اندیفیت استفاده کردهتضمین ک

المللی شدن و جهانی شدن آموزش پذیري سریع، محیط کاري چندفرهنگی، بیناز قبیل تحرك

آموختگان مهندسی افزایش یافته است و به تدوین مهندسی، افزایش تعداد دانشجویان و دانش

هاي آموزش مهندسی اي در سطح جهانی براي تضمین کیفیت برنامهمعیارهاي حرفهاستانداردها و 

هاي آموزش وجوه مشترك معیارها و الزامات تضمین کیفیت و اعتباربخشی برنامه. منجر شده است

علمی، منابع مالی و خدمات پشتیبانی، فضا تئ درسی، هیۀمهندسی شامل هدفها و نتایج برنامه، برنام

این استانداردها . است آموزشی، فرایند تدریس و یادگیري، دانشجویان و سنجش و ارزشیابی و امکانات

 فراهم هاي آموزش مهندسی در ایرانتواند چارچوبی براي تضمین کیفیت و اعتباربخشی برنامهمی

  .]1[دسازن

 تولیـد  ارکنـ  در انسانی ماهر و متخصص نیروي تربیت موریتأم که اییهسازمان عنوانها بههدانشگا

عنـوان  بـه علمـی  تئـ هی اعـضاي  عملکـرد  ارزیـابی  نیازمند سازمانی هر از دارند، بیش عهده به را علم

و  قـوت  نقـاط  شـدن  آشکار باعثعلمی تئهی عملکرد ارزیابی. هستند  تولید علمةازیگران اصلی حوزب

  محـسوب  هاهـداف دانـشگا   بـه  رسـیدن  و علمـی  ۀتوسـع  ۀمقدمـ  و ه شـد اهـ بهبـود آن هاي قابلزمینه

  .]2[شودمی

شراف آنها به موضوعات مبتال به از مسائل و مشکالت گروه آموزشی و اِعلمی تئهیآگاهی اعضاي 

 آنها براي مشارکت در پرداختن به این مسائل از ۀسو و حضور فعال و داوطلبان نظام دانشگاهی از یک

به باتوجه. کنددانشگاهی معرفی میثیرگذار بر کیفیت نظام أعنوان یک عامل تسوي دیگر، آنها را به

 عالی بر سسات آموزشؤبارزترین نقش را در تعیین سطح کیفیت آموزشی معلمی تئهیاینکه اعضاي 

سسات آموزش عالی مرهون فعالیتهاي این ؤعهده دارند و روند حرکت، پیشرفت، رشد و بالندگی م

. اپذیر استنبود عملکرد آنان امري اجتنابهایی براي بهتدوین و اجراي برنامه .]3[استعناصر کلیدي 

ارزیابی  این. ترین رویکردهاي ارزیابی کیفیت، ارزیابی درونی استرایج حالیکی از معتبرترین و درعین

 اي آموزشی دانشگاههاي تابعه وزارته تاکنون در گروه1379از سال علمی تئهیبا محوریت اعضاي 

 سازي و اجراو راهبري سازمان سنجش آموزش کشور پیادهاوري با مدیریت علوم، تحقیقات و فنّ

  علمیتئهیمشغولیهاي اعضاي در واقع روح حاکم بر این رویکرد مشارکت، همدلی و دل. دشومی

ه  بهاي کلیدي واحد مربوطلفهؤ از اجبار و فشار بیرونی براي بازنمایی، بهبود و ارتقاي کیفیت مدور هب
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خود علمی تئهیرسد که در آن اعضاي رونی در قالب مراحلی به انجام میفرایند ارزیابی د. خود است

   از روي رغبت و عالقه و توجه به دانش و تجربیات ملی و،بنابراین؛ بازیگران اصلی آن هستند

از . سازداستناد میآن نتایج را قابلپیرو د و همین اعتبار این فرایند و دهنالمللی آن را انجام میبین

گرفته  در نظر اساسی عنوان یک رکنبهعلمی تئهی در ارزیابی درونی کیفیت علمی اعضاي آنجا که

دانشجویان، (عان نظام فنذيی که تمام در کنار سایر عواملاست و این کیفیت عملکردي  ]4[شده

 ، در این پژوهشکنندبررسی می) علمیتئهی اعضاي آموختگان، کارفرمایان و خودِگروه، دانشمدیران

بر آن شدیم تا با استفاده از گزارشهاي ارزیابی درونی گروههاي آموزشی مهندسی دانشگاههاي دولتی 

 آموزشی، پژوهشی ۀگروههاي مذکور را در سه حیطعلمی تئهیمجري ارزیابی درونی، عملکرد اعضاي 

  نکته کافی، توجه به اینعلمیتئهیضرورت ارزیابی  بر کیدأت در .یمکن بررسی تخصصی خدمات ۀعرض و

هاي سسهؤم کیفیت تضمین و اعتبارسنجی ارزشیابی، ةحوز در المللیبین تحقیقات اکثریت در که است

  . ]7 و 6، 5[استعلمی هیئتگیرد، آموزش عالی یکی از عوامل مهمی که مورد توجه قرار می

کازمیتز و کالر
1

 عرف و تشخیص راعلمی هیئت اعضاي کیفیت ارزشیابی از هدف) 1986 (

 تأثیرات واندتمیعلمی هیئت اعضاي عملکرد ارزشیابی. دانندمی بهسازي آموزش و ممکن نارساییهاي

 و حقوق تعیین و ترفیع ةنحو انسانی، منابع نیازهاي آموزشی، مانند تعیین نیازهاي متعددي مطلوب

 یکی ن،امدرس ارزشیابی که معتقدند نامتخصص .]8[باشد را در پی داشتهعلمی هیئت اعضاي مزایاي

 روشهاي و لیوسا دقتیبه و اعتباريکمهم را  آن پیچیدگی علت ارزشیابیهاست و انواع تریناز پیچیده

 گرفته،کاربه هايعنوان شده است که شیوه همچنین. انددانسته ستفادهامورد گیريو اندازه سنجش

 همین به ند؛ک ارائه ايرضانهغبی و دقیق تواند اطالعاتنمی حاصل اطالعاتی منابع و ارزشیابی روش

روشهاي  .]9[شود استفاده ارزشیابی اطالعات از ترکیبی نهایی، قضاوت براي که اندکرده دلیل پیشنهاد

 آنها را به دبایعلمی هیئت اعتماد اعضاي قابلارزشیابی متعددي وجود دارد که براي ارزشیابی دقیق و

ارزشیابی ، دیرانمارزشیابی : ند ازاها عبارت  این شیوه.آیدتري به عمل  قبولکار بست تا قضاوت قابل

 تنوع وجود با .]10[علمیهیئت اعضاي یا ارزشیابی خودِ خودسنجی و ارزشیابی دانشجویان، همکاران

 شرایط در مدرسان ۀهم) آموزشی( عملکرد از رزشیابی ابراي آنها از یکهیچ موجود، ارزشیابی ايهروش

فقط مختص علمی هیئت دیگر عملکرد اعضاي از سوي .]11[مناسب نیستند کامالً و مفید متفاوت،

 ۀلفؤ در ارزیابی این مدشود و بای خدمات تخصصی را نیز شامل میۀآموزش نیست، بلکه پژوهش و ارائ

و کسب داده و علمی هیئتاین جامعیت نگاه به عملکرد اعضاي . مهم، این ابعاد را نیز در نظر گرفت

  .گیردبر و موثق از منابع متعدد در فرایند ارزیابی درونی نمود عملی به خود میاطالعات معت

____________________________________________________________________ 
 

1.Caller and Kuzmits 
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ضرورت طراحی و استقرار ساختار تضمین «در پژوهشی با عنوان ) 1386( محمدي و همکاران

 به بیان ضرورت و اهمیت توجه به کیفیت و بازنمایی مفهوم آن »هاي علوم مهندسیکیفیت در رشته

این پژوهش . ی آموزش عالی مهندسی پرداخته استو نشان دادن روند رشد کمدر آموزش مهندسی 

سپاري به فرهنگستان علوم و انجمنهاي علمی در پذیري و قدرتدر نهایت چارچوبی براي مسئولیت

پور و شهرکی. ]12[ ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی مهندسی ارائه داده استةحوز

 ارزیابی درونی چهار گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه ۀزمینر دپژوهشی ) 1389(همکاران

 مهندسی مکانیک این دانشگاه ۀطور کلی رشتهتربیت مدرس انجام داده و به این نتیجه رسیدند که ب

  یادگیري و عامل- در عامل اهداف، عامل مدیریت گروه، عامل دانشجویان، عامل تدریس

عامل امکانات و تسهیالت آموزشی، پژوهشی و . استوردار آموختگان از مطلوبیت نسبی برخدانش

مچنین ه. ]13[در سطح مطلوب ارزیابی شده استعلمی هیئترفاهی وضعیت نامطلوبی دارد و عامل 

موردي ۀ مطالع( گویی دانشگاههاعارفی و خرسندي در پژوهشی با عنوان ارزیابی درونی ضرورت پاسخ

مطلوبیت دروندادها، فرایندها و بروندادهاي این گروه ) بهشتی یدگروه مهندسی الکترونیک دانشگاه شه

 عوامل مورد ارزیابی تمامدهد ن نشان میآ ۀ که نتیجاندکردهشده ارزیابی را براساس نشانگرهاي تعیین

هاي آموزشی، ها و برنامهدانشجویان، دوره ،علمیهیئتساختار سازمانی و مدیریت، (گروه مذکور 

  .]14[ قرار داردیمطلوب در سطح نسبتاً) آموختگان دانش وري، امکانات و تجهیزاتتدریس و یادگی

از گزارشهاي ارزیابی درونی علمی هیئتژوهش حاضر ابتدا مالکها و نشانگرهاي مرتبط با عامل پر د

 تاکنون استخراج 1382 گروه آموزش مهندسی دانشگاههاي دولتی سراسر کشور از سال 50 ةییدشدأت

 ارزشیابی عملکرد اعضاي ۀو در زمینر پیشي دانشگاههاي کشورهاةشدهاي ارائهلفهؤا مپس بشد و س

 ارزیابی اعضاي براياي  و در نهایت سعی شد تا روش جامع و یکپارچهعلمی تلفیق و ترکیب شدتئهی

  ).در فهرست منابع به گروههاي آموزشی مذکور اشاره شده است( دشوارائه علمی هیئت

  

  علمیتئرزشیابی هیۀ اپیشین .2

مند نظام، به طور جامع و علمیهیئتاستفاده از ارزشیابی براي قضاوت نظام آموزش عالی و از جمله 

هاي آموزش   ارزیابی مؤسسهۀپیشین.  چندان طوالنی نداردپیشینۀ) جز در آموزش عالی آمریکابه(

دادن به بهبود کیفیت آموزش عالی یافته براي نظم  عالی در ایاالت متحده آمریکا و کوششهاي سازمان

  . گردددر آن کشور به سالهاي پایانی قرن نوزدهم و دهۀ اول قرن بیستم برمی

در حال حاضر در این کشور مجموعه استانداردهاي موردنظر در اعتبارسنجی در خصوص عوامل نظام 

اي  منهاي منطقهگیرد و ازجمله انج مورد استفاده قرار میعلمی هیئتآموزش عالی و از جمله 

توان به انجمن  برند می اي را براي ارزشیابی آموزش عالی به کار می اعتبارسنجی که چنین مجموعه
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نورث ـ سنترال دانشگاهها و مدارس آمریکا
1

 1980هاي کشورهاي اروپایی نیز در دهه .]15[ اشاره کرد

 برايم آوردن سازکار مناسبی منظور ایجاد هماهنگی در کیفیت آموزش عالی درصدد فراه به1990و 

 براي ارزشیابی 1995به این کوششها از باتوجه .]16[بهبود و تضمین کیفیت آموزش عالی برآمدند

 و انگستان، نهادهاي ،هاي آموزش عالی در برخی کشورها مثل دانمارك، فرانسه، فنالند، ایرلند مؤسسه

جنوبی و هندوستان  کشورهاي کره ۀ، تجربدر میان کشورهاي آسیایی نیز. اي تأسیس شده است ویژه

 و 17[در ارزشیابی آموزش عالی نسبت به سایر کشورها از انسجام و تداوم بیشتري برخوردار بوده است

دانشگاههاي مختلف  درعلمی هیئت  ارزشیابی اعضايگرفته، معموالً بررسیهاي صورتمطابق. ]18

در ادامه معیارها و . گیردصی را دربرمی خدمات تخصۀسه بخش آموزش، پژوهش و عرض جهان

  :شودمالکهاي مورداستفاده در ارزیابی این سه حوزه یا کارکرد ارائه می

  

  علمیهیئت يمعیارها و مالکهاي ارزیابی اعضا: 1جدول 
  خدمات تخصصیعرضۀ پژوهش آموزش تحقیقات  

  

  

  

  آرئوال

] 9[ 

  حضور کالسی -

  تسلط بر محتوا  -

  ی اي طراحهمهارت -

   محتواي دروسۀمهارتهاي عرض -

   آموزشفنّاوريکارگیري همهارت ب -

  هاي آموزشی و محتواي دروسبازبینی مستمر برنامه -

  مهارتهاي ارزشیابی آموزشی -

   استاد و دانشجوۀنحوه و میزان رابط -

  ترغیب دانشجویان به یادگیري فعال -

  مهارتهاي تحقیق  -

  کشف، ترویج و انتقال دانش  -

   مقاالت ۀارائ/ مقاله/ انتشار کتاب -

  ها همایش/ برگزاري کارگاهها -

هاي تحت راهنمایی و نامهکمیت و کیفیت پایان -

  مشاوره 

  تدوین و اجراي طرحهاي پژوهشی  -

 ها و نهادهاي تخصصیعضویت در کارگروه -

 خدمات تخصصی به گروه، ۀعرض -

  دانشکده، دانشگاه و جامعه

 یی  فعالیتهاي اجرا-

کالج سنت 

/ بندیکت

دانشگاه سنت 

   2جانز

] 20[  

  :اثربخشی تدریس

  توانایی تعریف اهداف یادگیري دانشجویان مناسب با دوره -

ثر و مــواد درســی بــراي ارتقــاي یــادگیري ؤ آموزشــی مــفنــونتلفیــق  -

  دانشجویان

  استفاده مکرر از بازخورد دانشجویان  -

ــشکد   - ــهاي دان ــداف و ارزش ــام اه ــب و ادغ ــداف و  ترکی ــا اه ــروه ب ه و گ

  روشهاي دوره 

   بهبود اثربخشی تدریس -

  دانشجو مهارت برقراري ارتباط با -

   دانشجویان در مطالب تدریسیافزایش عالقۀتوانایی  -

هـــاي جدیـــد  دورههـــاي آموزشـــی و توســـعۀطراحـــی مجـــدد دوره -

  متناسب با اهداف دانشکده و گروه

  :تحقیقات و آثار نوآورانه

 دانـش و خالقیـت مربـوط بـه     وسـعۀ کمک بـه ت  -

  رشته تحصیلی دانشجویان

ــه - ــتۀ یکپارچـ ــش رشـ ــسیر دانـ ــازي و تفـ  سـ

  هاي پژوهشیتحصیلی در راستاي زمینه

  هنرمندانه  استفاده از یادگیري محققانه یا -

هـاي علمـی یـا هنـري     تحول نوآورانـه در شـیوه   -

  دانش در یادگیري دانشجویان 

  

ــشجویان در    - ــه دانـ ــشاوره بـ مـ

  صوص رشته تحصیلیخ

   خدمات به دانشگاهۀ عرض-

   خدمات به دانشجویانۀعرض -

اي بــه  خــدمات حرفــه ۀعرضــ  -

   و جامعههاهمشاغل، حرف

  سایر خدمات عمومی -

  :ايهویت حرفه

  ویژگیهاي فردي -

  ايپیشرفت حرفه -

  موریت و دانشگاهأپشتیبانی از م -

 

امـور  کارگروه  

ــضاء  اعـــــــ

  3علمیهیئت

] 21[ 

  ها و روشهاي مناسبخشی تدریس با استفاده از شیوهاثرب -

  اثربخشی آموزشی و رهبري در کارگاههاي آموزشی -

 هاي خارجی براي آموزشدست آوردن بودجههتوانایی ب -

 فعالیـــت نوآورانــه در پـــژوهش و تحقیقـــات   -

  نوآورانه

ـ   - هـاي خـارجی   دسـت آوردن بودجـه   هتوانـایی ب

  براي پژوهش

 مدت و همایشهااي کوتاههشرکت در دوره -

اثربخشی مشاوره و راهنمایی به  -

دانشجویان کارشناسی، تحصیالت 

  آموختگانتکمیلی و دانش

هاي دست آوردن بودجههتوانایی ب -

  خارجی براي خدمات

  سسه و جامعهؤ خدمات به مارائۀ -

 

____________________________________________________________________ 
 

1. North Central Association of Colleges and Schools (NCA) 
2. College of Saint Benedict /Saint John's University( CSBSJU) 
3. Faculty Status Committee 
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ــشگاه  دانـــــ

  تگزاس

 ] 22[ 

  : اثربخشی تدریس

  مهارتهاي آموزشی -

  غیب دانشجویان به یادگیري مداومآموزش و تر -

 ارزیابی از اثربخشی تدریس -

  :اي و قدرت خالقیت پژوهش، رشد حرفه

  ارزیابی پژوهش -

  اي فعالیتهاي نوآورانه و رشد حرفه -

  انتشارات -

  اي  مشارکت در فعالیتهاي حرفه -

 

  :فعالیتهاي خدماتی

 خدمات در گروه، دانشکده و ۀارائ -

  دانشگاه 

  دمات تخصصی به جامعه   خۀارائ -

 

  

ــشگاه  دانـــــ

ــالتی  ایـــــــ

1کانزاس
 

  

] 23[ 

  

 

  محتواي دوره و سرفصلها  -

  تناسب ساختار دوره  -

  شده دانشجویی الزام حجم فعالیت -

   یادگیري ةدهند فعالیتهاي افزایش -

   محتواي دروسسطح ارائۀ -

   آزمونهاي ارزشیابی-

  سازي دورهبه  -

   کاربرد اینترنت و غیره-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  داوري مقاالت در مجالت تخصصی -

قراردادهــاي پژوهــشی  دکــسب امتیازهــا و عقــ -

  معتبر داخلی و خارجی 

هاي علمــی  همایــش مقالــه در  ۀداوري و ارائــ -

  المللی و ملی بین

  انتشار آثار علمی -

  اندیشیهاارائۀ مقاله در هم -

بــا  ررســی و نقــد کتابهــا و  اســناد مــرتبط     ب -

  فعالیت پژوهشی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

خـــدمات مربـــوط بـــه گـــروه     .1

  :آموزشی

ــف ــایی  ـ    الــ ــشاوره و راهنمــ مــ

  :دانشجویان

راهنمایی تحصیلی براي انتخاب  -

  دروس

  دن فرصت تحقیق فراهم کر -

کمک به دانشجویان براي مشارکت   -

  المللی در تحقیقات ملی و بین

  برايآموختگاندانشکمک به  -

  یافتن شغل

 و کیفیت راهنمایی کمیت -

  ها نامه پایان

  :سایر خدمات مربوط به گروه .ب

تدوین امتحانات مقدماتی و  -

 تخصصی 

ــت در  - ــارگروفعالیـ ــی کـ ه بررسـ

   آموزشهکارگروها و  نامه پایان

راهنمایی مطالعات آزاد دانشجویان  -

هاي متنوع کارگروهو فعالیت در 

  گروه 

ــه. 2 ــدمات اي و فعالیــــت حرفــ خــ

  :دانشگاهی

عضویت در انجمنهاي تخصصی،  -

 گردهمایی و نشستهاي تخصصی

  ي مقاله در نشستهاي تخصصیداور -

  ارزیابی طرحهاي پژوهشی -

هاي مرکزي  کارگروه فعالیت در  -

  علمی و دانشگاه تهیئ

  :خدمات عمومی.3

 ها تدوین مقاالت براي روزنامه -

هاي  گوها، مصاحبهوانجام گفت -

 براياي و دیگر خدمات  نهرسا

 کمک به معرفی گروه و دانشگاه

  

  

  

  

ــشگاه  دانـــــ

ــالتی  ایـــــــ

 2ساوانا
 

  

] 24[ 

  :اثربخشی تدریس

  استفاده از سرفصل محتوایی گروه و روزآمد کردن آن -

  استفاده از کتابهاي درسی و مواد آموزشی مناسب  -

  ریزي براي تدریس  آمادگی و برنامه -

  تدریس  ورددانش وسیع از موضوع م -

  طبق جدول زمانی  حضور در کالس -

  تحقق بخشیدن به اهداف آموزشی  -

  ترویج تفکر انتقادي و تحلیلی  -

  برقراري احترام متقابل در کالس  -

   در فرایند یاددهی ـ یادگیري در صورت لزومفنّاورياستفاده از  -

ــاي    ــاري و فعالیتهـ ــشی، ابتکـ ــاي پژوهـ فعالیتهـ

  :اي حرفه

ــا ویــرایش یــک کتــاب  چنــد کتــاب یــا (انتــشار ی

  ) بخشی از یک کتاب

   معتبر ۀ در مجل  چاپ مقاله-

   شهرت علمی کسب جایزه، افتخار یا -

ــی برنامــ  - ــا دور ۀطراح ــی ی ــی ة آموزش  آموزش

  جدید

 مشارکت در طرحهاي پژوهشی  -

  خدمات دانشگاهی) الف

ــاي ارگروفعالیـــــت در ک - ههـــ

ــشگاهی، دانـــــشکده  اي و  دانـــ

  سازمانی 

ــضاي هی - ــشاور اع ــم علمــی در تئ

هـــــاي دیگـــــر در دانـــــشکده

ــه ــتفاده از    زمین ــد اس ــایی مانن ه

   رایانه

وره و راهنمـایی   خـدمات مـشا  ۀارائ -

  تحصیلی به دانشجویان 

____________________________________________________________________ 
 

1. Kansas state university 
2. Savannah  State University  
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  استفاده از روشهاي مناسب براي سنجش عملکرد دانشجویان  -

   بازخورد الزم به عملکرد دانشجویان ۀائار -

  ساعات مشخص  کار در حضور در دفتر -

 داراي صالحیت شغلی استاندارد  -

ــا   - ــشکیالت یــ ــت از تــ حمایــ

ــایی    ــشجویی و راهنم ــاي دان فعالیته

  آنها 

ــضا  - ــا اع ــاري ب ــسئول يهمک  و م

هــــاي  دانــــشکده در برنامــــه 

  اي  حرفه

  خدمات اجتماعی) ب

 نماینــده و مــشاور مؤســسه در    -

 اجتماع 

ــ- ــاي  ۀ ارائــ ــدمات و مهارتهــ  خــ

  تخصصی 

  مرتبط همکاري با نهادهاي  -

ــشاور در  - ــا مــ ــخنگو یــ  داور، ســ

 فعالیتهاي آموزشی 

  

 و کیفیت ارزیابی به نیاز از آگاهی و کیفیت مدیریت ةحوز در جهانی تحوالت با همگامنیز  ایران در

 بر کشور ۀتوسع چهارم و پنجم سوم، هايبرنامه کیدأت  و باعالی آموزش نظام در آن ارتقاي و بهبود

مؤسسات  و عالی آموزش مراکز و دانشگاههاعلوم، تحقیقات و فنّاوري از وزارت  مستمر ارزیابی«

 دانشگاهها علمی اعتبارسنجی و ارزیابی موریتأم ،»اوريفنّ و تحقیقات علوم، خصوصی و دولتی پژوهشی

 اجراي راستاي  در.دش واگذار کشور آموزش سنجش سازمان به 1379سال  از عالیآموزش سساتؤم و

 و ارزشیابی تحقیقات مطالعات، مرکز در آموزشی ارزشیابی بخش مذکور زمانسا موریت،أم این

  آن مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی فعلی متعاقب و آموزشی

 ۀجامع مشارکت ۀپای بر کیفیت اعتبارسنجی و ارزیابی جهت اقدام در لزوم  و باتأسیس کرد را

 ایجاد هدف عالی را با آموزش نظام ارزشیابی ةحوز در مندنظام و علمی کشور، رویکرد دانشگاهی

 فعالیت ارزیابی تاکنون. داد قرار توجهمورد آموزشی گروه سطح در مداريکیفیت و ارزشیابی فرهنگ

  هاي اصلیلفهؤکه یکی از م ]25[درآمده اجرا به آموزشی گروه 1000در بیش از  درونی

در فرایند ارزیابی درونی پس از طی فرایندي منسجم و . است علمیتئمل هیمورد ارزیابی درونی، عا

المللی، ابتدا گزارش مقدماتی و پس از کسب نظرات  ملی و بینۀهدفمند و مبتنی بر دانش و تجرب

 گروه و نیز ۀریزي توسععنوان سندي معتبر براي برنامهگروه، گزارش نهایی بهعلمی تئهی اعضاي همۀ

 مراحل و فرایند تمامگونه که عنوان شد همان. شودهاي کاربست پیشنهادات تدوین میهتدارك زمین

یک گروه و در تعامل علمی تئهیاجراي ارزیابی درونی مبتنی بر دانش، تجربه و مشارکت اعضاي 

 اطمینان از حسن اجراي فرایند برايتنگاتنگ با بخش ارزشیابی سازمان سنجش آموزش کشور و 

  .استونی ارزیابی در

 نظام دانشگاهی، ۀنقش ارزیابی درونی در نمایان ساختن کیفیت و حفظ حیات و توسعه بتوجهبا

گروههاي آموزشی مهندسی انجام شده است تا علمی تئهیفرایند ارزیابی درونی با مشارکت اعضاي 

از علمی تئیههمگام با اجراي مراحل گوناگون آن هدف اصلی ارزیابی درونی که آگاهی یافتن اعضاي 
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در این زمینه ) 1389(پور و جمالی بررسی شهرکینتیجۀ. فراهم شود وضعیت دقیق موجود خود است،

در علمی تئهینشان داد که بین کیفیت آموزشی و تعیین معیارها و نشانگرها و بین مشارکت اعضاي 

با اطالع علمی تئهیي اعضا. تعیین معیارها و نشانگرها و ارتقاي سطح کیفیت گروه رابطه وجود دارد

اي است که آل بسنجند و این خود مقدمه خود را با وضعیت ایدهۀاز این موضوع خواهند توانست فاصل

اي عمل کنند که بتوانند سطح کیفی گروههاي آموزشی خود را ارتقا ریزیهاي آتی به گونهدر برنامه

  .]26[دهند

 هاي ارزیابی رویههمۀ تلفیقی از ةتفاد اسعلمیتئهیبهترین روش ارزیابی عملکرد اعضاي 

است؛ چراکه ) علمیتئهیارزیابی اعضاي  ـ گروه، همکاران، دانشجویان و خود ارزشیابی مدیر(

شود تا احساس رضایت، حمایت، تالش در جهت پرورش و ربط باعث می افراد ذيۀمشارکت فعال هم

به بنابراین باتوجه.  را به همراه آورد بهبود عملکرددر مجموع شخصی و افزایش شایستگی و ۀتوسع

   افرادۀ و نیز نیازمند مشارکت هماستهاي ارزیابی اینکه ارزیابی درونی به نوعی تلفیقی از رویه

     رودبه شمار میعلمی تئهی، رهیافتی مناسب براي ارزشیابی عملکرد اعضاي ؛ به همین سببربطذي

]27[.   

  

   پژوهشپرسشهاياهداف و  .3

در گروههاي آموزشی مهندسی براسـاس      علمی  تئهیبررسی وضعیت موجود اعضاي     : هدف کلی . 1. 3

موجـود در گزارشـهاي     علمـی   تئـ هینتایج حاصل از مالکها و نشانگرهاي مرتبط بـا عملکـرد اعـضاي              

  .  پیشنهاد براي بهبود کیفیت آنۀارزیابی درونی و ارائ

  

  اهداف جزئی. 2. 3

 اســتخراج مالکهــا و بــراي گروههــاي آموزشــی مهندســی بررســی گزارشــهاي ارزیــابی درونــی 

 ؛ ارزیابی هر یک از آنهاۀو نتیجعلمی تئهینشانگرهاي مرتبط با عملکرد 

 در گروههـاي   علمـی   تئـ هیو شناسایی وضعیت موجـود       درونی ارزیابی نتایج تحلیل و بنديجمع

  ؛آموزشی مهندسی

 در گروههاي آموزشیعلمی تئهی پیشنهاد براي بهبود کیفیت عملکرد اعضاي ۀارائ. 

 
   پژوهشپرسشهاي . 3. 3

                  چه مالکها و نشانگرهایی در ارزیابی درونی گروههاي آموزشی مهندسـی بـراي بررسـی کیفیـت

 استفاده قرار گرفته است؟ موردعلمی تئهی
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    در گروههاي آموزشی مهندسی براساس نتایج ارزیابی درونی چگونه         علمی  تئهیوضعیت موجود

 است؟

 ارائه کرد؟علمی تئهی بهبود کیفیت برايتوان شنهادهایی را میچه پی  

 

  روش تحقیق .4

.  از روشهاي تحلیل اسنادي و توصیفی استفاده شده است،به اهداف پژوهشتوجه، بادر تحقیق حاضر

گیري از روش تحلیل اسناديبا بهره
1

ها و اطالعات موجود و اسناد معتبر  تفسیر داده و  به بررسی

بر اساس علمی تئهیمنظور بررسی کیفیت عملکرد  مورد بحث پرداخته و بهۀه در زمینشدگردآوري

 بررسی. اي آموزشی مهندسی، از روش تحقیق توصیفی استفاده شده استهنتایج ارزیابی درونی گروه

 را تحلیل پژوهش ارزیابی منظوربه کیفی یا یکم هايیافته به رسیدن براي مدارك و اسناد تفسیر و

 گزارش ارزیابی درونی 50 پژوهش به تحلیل محتواي پرسشهايبراي پاسخ به . ]28[اد گوینداسن

 وزارت علوم، ۀ، از دانشگاههاي تابع)تا زمان انجام این پژوهش(ییدشده در گروههاي مهندسی أت

 بر تحلیل  ـنامه استفاده نشد و فراها، از پرسش  گردآوري دادهبراي. اوري پرداخته شدتحقیقات و فنّ

ي است که بر مقایسه و  آماریروش تحلیل -فرا. شده صورت گرفتروي گزارشهاي از پیش تنظیم

گیري نهایی در یک براي تصمیمو   حاصل از مطالعات و پژوهشهاي مختلف تمرکز داردترکیب نتایج

   مالکها و نشانگرهاي مرتبط و موجود در عاملتمامهمچنین . ]29[رودکار میهب مطالعه ةحوز

هاي مذکور استخراج و براساس آنها درونی گروه علمی و سایر عوامل از گزارشهاي ارزیابیهیئت

  .گیري شده استنتیجه

  

  روش و ابزار گردآوري اطالعات .5

 ارزشیابی و تضمین کیفیـت      ةآزمون این پژوهش از اعتبار محتوا برخوردار است، زیرا صاحبنظران حوز          

هاي مربوط به ارزیابی درونـی نظـارت و      نامهیید پرسش أتدوین و ت   در   و اعضاي گروه آموزشی مستقیماً    

 بر کتـاب راهنمـا و       استاي ارزیابی درونی، مبتنی     همل درخصوص گزارش  أت قابل ۀنکت. اندشرکت داشته 

آن را تدوین   مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور       که  چارچوب تدوین گزارش ارزیابی درونی      

اي رفـت و   چنـد مرحلـه  ۀتعامل کارشناسان این مرکـز در طـول یـک چرخـ     این ارتباط با  ،استکرده  

شـود کـه از اعتبـار و    یید نهـایی مـی  أاین گزارش ارزیابی درونی زمانی ت بنابر. شودبرگشتی تکمیل می  

هاي کیفی،  گیري لیکرت گزینه  در این پژوهش با استفاده از مقیاس اندازه       . سندیت الزم برخوردار باشد   

 از طریق میانگین امتیـاز پاسـخها، امتیـاز هـر نـشانگر از گزارشـهاي ارزیـابی درونـی                     دهی شده و  وزن

____________________________________________________________________ 
 

1. Documentary analysis 
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عنوان امتیاز کلی نـشانگر محاسـبه شـده         گروههاي آموزشی مهندسی استخراج شده و میانگین آنها به        

سپس درخصوص هر مالك، میانگین مجموع امتیازهاي نشانگرهاي آن نیز محاسبه و  بر اسـاس    . است

گانه به شرح زیر قرار گرفته و سطح مطلوبیت آنها تعیـین            گیري لیکرت در یک طیف سه     زهمقیاس اندا 

  : شده است

 
   مطلوب                  نامطلوب  "                                    مطلوب                 نسبتا

                                5                           66/3                         33/2                              1              

  

  :شودصورت زیر نشان داده می هبراي تعیین سطح مطلوبیت هر نشانگر امتیاز آن با طیفهاي مربوطه ب

  

  )  فراوانی مربوط به آن* امتیاز هر گزینه (

  امتیاز نشانگر= 

  )دهندگانتعداد پاسخ (

  

  

 موردارزیابی با عاملشده براي هر نشانگر، امتیاز مالکها و به سطح مطلوبیت و وزن تعیینتوجهسپس با

  :هاي زیر به دست آمده استاستفاده از رابطه

  

  دهنده مالكحاصل جمع امتیاز نشانگرهاي تشکیل

  امتیاز مالك= 

  تعداد کل نشانگرهاي مربوط به مالك

  

  

   عامل            ةندحاصل جمع امتیاز مالکهاي تشکیل ده

  امتیاز عامل= 

  تعداد کل مالکهاي مربوط به عامل

  

  هاي تحقیقیافته .6

علمی براساس نتایج ارزیابی درونـی  تئبررسی کیفیت عملکرد هی: به هدف تحقیقدر این بخش باتوجه 

  : شودهاي حاصل برحسب مورد ارائه میدر گروههاي آموزشی مهندسی، یافته
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ه مالکها و نشانگرهایی در ارزیابی درونی گروههاي آموزشی مهندسی براي بررسی چ:  اولپرسش .6.1

  مورد استفاده قرار گرفته است؟علمی تئهیکیفیت اعضاي 

 که ،همانگونه که در روش پژوهش ذکر شد، گزارشهاي ارزیابی درونی گروههاي آموزش مهندسی

شده وتحلیل رسمی شده بود، تجزیهیید أیید مرکز تحقیقات سازمان سنجش گزارش آنها تأطبق ت

تحت عنوان آموزش، پژوهش و علمی تئهیاین اساس سه دسته فعالیتهاي اصلی اعضاي  بر. است

در ادامه درخصوص هر یک از فعالیتهاي مذکور مالکها و . دش بنديۀ خدمات تخصصی تقسیمعرض

  :ه استشدنشانگرهاي موردارزیابی به شرح زیر استخراج 

  

  ش آموزش بخ.1. 1. 6

  علمیتئهی يفعالیتهاي آموزشی اعضا: 1مالك

  به ضوابط موجودتوجهتدریس اعضا در هر ترم تحصیلی باتعداد واحدهاي مورد: 1 نشانگر

  جزوات آموزشی موردنیاز گروه  درسنامه وۀمیزان تهی: 2 نشانگر

  )دروس سرویسی(تعداد واحدهاي مورد تدریس اعضا در گروههاي دیگر: 3 نشانگر

  هاي جدید علمی رشته تخصصیبا یافتهعلمی تئهی يآشنایی اعضا: 2 كمال

در فعالیتهاي آموزشـی و    علمی  تئهی يمیزان جدید بودن منابع مورداستفاده اعضا     : 1 نشانگر

  پژوهشی خود

   تخصصی خودها دربارة حوزةاز آخرین یافتهعلمی تئهیمیزان آگاهی اعضاي : 2 نشانگر

   زبانهاي خارجیۀدر زمینعلمی تئهی اعضاي میزان توانایی: 3 نشانگر

  علمیتئهی ياعضا ةمورداستفاد سیتدر يروشها :3مالك 

  تدریس در آموزشمتنوع از روشهاي  علمیتئهیمیزان آگاهی اعضاي  :1 نشانگر

  از روشهاي متنوع تدریس علمیتئهیمیزان استفاده اعضاي : 2 نشانگر

  با محتواي دروس علمیتئهی اعضاي ةفاداست میزان تناسب روشهاي مورد:3 نشانگر

   میزان تناسب روشهاي مورداستفاده با اهداف دروس:4 نشانگر

  از طرح درس براي تدریس علمیتئهی اعضاي ة میزان استفاد:5 نشانگر

  در کارگاههاي روش تدریس علمیتئهی میزان مشارکت اعضاي :6 نشانگر

  تدریس در یهاي اطالعاتی و ارتباطیاورفنّ از علمیتئهی ياعضاة استفاد: 4مالك 

 و وسـایل    اوریهـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی      فنّاز   علمـی تئـ هی میزان آگاهی اعضاي     :1  نشانگر

  آموزشیکمک
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آموزشی متناسـب بـا     ل آموزشی و کمک   یاز وسا  علمیتئهی ي اعضا ة میزان استفاد  :2 نشانگر

  محتواي دروس

  دانشجویان هايآموخته از ارزیابی: 5 مالك

  از ارزشیابیهاي تشخیصی، تکوینی و پایانی علمیتئهی ي اعضاة میزان استفاد:1 شانگرن

  بازاز آزمون کتاب علمیتئهی ي اعضاة میزان استفاد:2 نشانگر

گیـري پیـشرفت    از روشـهاي سـنجش و انـدازه        علمـی تئهی ي میزان آگاهی اعضا   :3 نشانگر

  تحصیلی

بـا محتـواي     علمـی تئـ هی اعـضاي    ةورداسـتفاد  میزان تناسب روشهاي ارزشیابی م     :4 نشانگر

  دروس

  انیدانشجو به یلیتحص شرفتیپ يهایابیارزش جینتا بازخورد: 6 مالك

  انادت میزان به موقع بودن بازخورد نتایج ارزشیابیهاي اس:1 نشانگر

هـاي بـازخورد پیـشرفت تحـصیلی بـه          از شـیوه   علمـی تئهی میزان آگاهی اعضاي     :2 نشانگر

  دانشجویان

 
  بخش پژوهش. 2. 1. 6

  علمی تئهی اعضاي پژوهشی و علمی فعالیتهاي و آثار: 7 مالك

  علمیتئهی اعضاية شدترجمه و شدهتألیف هايباکت تعداد :1 نشانگر

  علمیتئهی ياعضا توسطة شدترجمه و شدهتألیف مقاالت  تعداد:2 نشانگر

  گروه  علمیتئهی ياعضا اجراي دست در و اجراشده پژوهشی طرحهاي  تعداد:3 نشانگر

  علمیتئهی ياعضا ةشدثبت اختراعات و ابداعات  تعداد:4 نشانگر

  گروهعلمی تئهی اعضاي ةشدهاي مشاوره و راهنمایینامهتعداد پایان: 5نشانگر 

گروه و نیز   علمی  تئهیوجود فعالیتهاي علمی و پژوهشی مشترك در میان اعضاي          : 6 نشانگر

   خارج از کشوربا سایر دانشگاههاي داخل و

  انجمنها و اندیشیهاهم درعلمی تئهی اعضايمشارکت و عضویت : 8 مالك

  شدهارائه اندیشیهايهم برپایی از گروه ياعضا استقبال  میزان:1 نشانگر

  ها و کارگاههاي آموزشی براي بخشهاي خارج از گروهمیزان برگزاري دوره: 2 نشانگر

 یپژوهـش  -یعلمـ  مجـالت  ۀیـ ریتحرهیئـت  در لمیعتئهی ياعضا تیعضو زانی م :3 نشانگر

  یخارج و یداخل
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گـروه در برپـایی سـخنرانیهاي داخـل گـروه و       علمی  تئهی يمیزان مشارکت اعضا  : 4 نشانگر

  کارگاههاي آموزشی

اي بازآموزي و نشـستهاي     ه، دوره اندیشیهاهم در اعضا حضور نوع و مشارکت  میزان :5 نشانگر

  ارجخ و داخل خود در تخصصی رشتۀ

 خـارج  و داخـل  علمـی  و پژوهـشی  انجمنهـاي  در اعـضا  عضویت و مشارکت میزان :6 نشانگر

   کشور

  

   خدمات تخصصیعرضۀ. 3. 1. 6

  دانشجویان ةمشاور منظوربه گروه در علمیتئهی ياعضا حضور: 9 مالك

  شده زمانهاي اعالم  درانادت امکان دسترسی دانشجویان به اس:1 نشانگر

   مشاورهبراياعضا در گروه  اي مشخص درخصوص حضورهرنامهوجود ب: 2 نشانگر

موقـع در    مـشاوره و حـضور بـه       بـراي  اختصاص داده شـده اعـضا        هايمیزان ساعت : 3 نشانگر

   مقررهايساعت

 برخورد، نحوة (علمی  تئهی يمیزان رضایت دانشجویان از تعامل و مشاوره با اعضا        : 4 نشانگر

  )گوییپاسخ

  علمی تئهیگروهی اعضاي نبروفعالیتهاي : 10 مالك

  یافته به کار اجرایی در دانشگاه و خارج از آن اختصاصهايساعت: 1 نشانگر

سسات خـارج از    مؤگروه با سازمانها و     علمی  تئهی اعضاي   هاي مشاورة میزان ساعت : 2 نشانگر

  دانشگاه

  

ایج ارزیابی در گروههاي آموزشی مهندسی براساس نتعلمی تئهیعملکرد وضعیت :  دومپرسش .6.2

  ؟استدرونی چگونه 

در گروههاي مذکور، با استفاده از روش آماري علمی تئهیر تعیین وضعیت عملکرد اعضاي د  

، میانگین امتیازهاي هر نشانگر و سپس مالکها محاسبه و سطح پیشینتوضیح داده شده در قسمت 

روههاي آموزشی در گعلمی تئهیوضعیت موجود . مطلوبیت هر یک از آنها مشخص شده است

مهندسی براساس نتایج ارزیابی درونی و مالکها و نشانگرهاي موردارزیابی در سه بخش آموزشی، 

  .دشو ارائه می2 خدمات تخصصی در جدول ۀپژوهشی و عرض
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  علمی در گروههاي آموزشی مهندسی براساس نتایج ارزیابی درونیتئوضعیت موجود هی: 2جدول 

 سطح مطلوبیت زامتیا مالکها و نشانگرها

   مطلوبنسبتاً  33/3  بخش آموزش. الف

  مطلوب  68/3  علمیتئ هیيفعالیتهاي آموزشی اعضا: 1 مالك

 مطلوب 84/3 به ضوابط موجود تعداد واحدهاي مورد تدریس اعضا در هر ترم تحصیلی باتوجه

  مطلوبنسبتاً 46/3 جزوات آموزشی موردنیاز گروه نامه و درسۀمیزان تهی

 مطلوب 7/3 )دروس سرویسی( د واحدهاي مورد تدریس اعضا در گروههاي دیگرتعدا

  مطلوبنسبتاً 63/3  تخصصیۀهاي جدید علمی رشتگروه با یافتهعلمی هیئت يآشنایی اعضا: 2 مالك

  مطلوبنسبتاً 38/3 در فعالیتهاي پژوهشی خودعلمی تئهی ي اعضاةمیزان جدید بودن منابع مورداستفاد

  مطلوبنسبتاً 46/3  تخصصی خودةها در حوزگاهی افراد از آخرین یافتهمیزان آ

  مطلوب  06/4   زبانهاي خارجیۀدر زمینعلمی تئهیمیزان توانایی اعضاي 

   مطلوبنسبتاً  08/3  علمیهیئت ياعضا دةمورداستفا سیتدر يروشها :3 مالك

  مطلوب نسبتاً  57/3  شتدریس در آموزمتنوع از روشهاي  علمیتئهیمیزان آگاهی اعضاي 

   مطلوبنسبتاً  32/3  از روشهاي متنوع تدریس  علمیتئهیمیزان استفاده اعضاي 

  مطلوب نسبتاً  25/3  با محتواي دروس علمیتئهی اعضاي ةمیزان تناسب روشهاي مورداستفاد

   مطلوبنسبتاً  2/3  میزان تناسب روشهاي مورداستفاده با اهداف دروس

   مطلوبنسبتاً  2/3  از طرح درس براي تدریس علمیتئهی  اعضايةمیزان استفاد

  مطلوبنا  33/2  در کارگاههاي روش تدریس علمیتئهیمیزان مشارکت اعضاي 

   مطلوبنسبتاً  45/3  تدریس در آموزشی يفنّاور از علمیهیئت ياعضا ةاستفاد :4 مالك

  مطلوب نسبتاً  6/3   و وسایل کمک آموزشیيفنّاوراز  علمیتئهیمیزان آگاهی اعضاي 

با محتواي  متناسب آموزشیکمک و آموزشی وسائل از علمیتئهی عضايا ةاستفاد یزانم

  مطلوب نسبتاً  3/3  دروس

   مطلوبنسبتاً  04/3  دانشجویان هايآموخته از ارزیابی :5 مالك

  طلوب منسبتاً  07/3  از ارزشیابیهاي تشخیصی، تکوینی و پایانی  علمیتئهی ي اعضاةمیزان استفاد

   مطلوبنسبتاً  29/3  باز از آزمون کتاب علمیتئهی ي اعضاةمیزان استفاد

  مطلوب نسبتاً  04/3  گیري پیشرفت تحصیلی از روشهاي سنجش و اندازه علمیتئهی يمیزان آگاهی اعضا

  مطلوب نسبتاً  78/2  با محتواي دروس علمیتئهی اعضاي ةروشهاي ارزشیابی مورداستفادمیزان تناسب 

   مطلوبنسبتاً  14/3  انیدانشجو به یلیتحص شرفتیپ يهایابیارزش جینتا بازخورد :6 الكم

  مطلوب نسبتاً  07/3  تادان اسةآمدعملموقع بودن بازخورد نتایج ارزشیابیهاي بهمیزان به

  مطلوب نسبتاً  21/3  هاي بازخورد پیشرفت تحصیلی به دانشجویاناز شیوه علمیتئهیمیزان آگاهی اعضاي 

  مطلوب نسبتاً  92/2  بخش پژوهش. ب

  مطلوب نسبتاً  96/2  علمیهیئت اعضاي پژوهشی و علمی فعالیتهاي و آثار :7 مالك

  مطلوب نسبتاً  88/2  علمیتئهی اعضاي ةشدترجمه و شدهتألیف هايباکت تعداد

  مطلوب  69/3  علمیتئهی يعضاا ةشدترجمه و تألیفی مقاالت تعداد

  مطلوب نسبتاً  77/2  گروه علمیتئهی اعضاي اجراي دست در و اجراشده یپژوهش طرحهاي تعداد

  مطلوب نسبتاً  28/2  علمیتئهی ياعضا ةشدثبت اختراعات و ابداعات تعداد
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 سطح مطلوبیت زامتیا مالکها و نشانگرها

 مطلوب 84/3 گروهعلمی تئهیاعضاي شدة هاي مشاوره و راهنمایینامهتعداد پایان

گروه و نیز با علمی تئیه يمیان اعضا مشترك پژوهشی و علمی فعالیتهاي وجود

  نامطلوب  32/2  گروههاي دیگر دانشگاههاي داخل و خارج از کشور

   مطلوبنسبتاً  89/2  انجمنها و هاهمایش درعلمی هیئت اعضايمشارکت و عضویت : 8 مالك

هــاي بــازآموزي و نشــستهاي  دوره،هاهمایــش در اعــضا حــضور نــوع و مــشارکت میــزان

   مطلوبنسبتاً  71/2  رجخا و داخل خود در ۀتخصصی رشت

ــزان ــضویت و مــشارکت می ــاي در اعــضا ع ــارج و داخــل علمــی و پژوهــشی انجمنه  خ

  مطلوب نسبتاً  15/3  کشور

   مطلوبنسبتاً  35/3  شدهارائه اندیشیهايهم برپایی از گروه ياعضا استقبال میزان

   مطلوبنسبتاً  83/3  ها و کارگاههاي آموزشی براي بخشهاي خارج از گروهمیزان برگزاري دوره

 و یداخلــ یپژوهــش-یعلمـ  مجــالت هیـ ریتحرهیئــت در گــروه ياعـضا  تیعــضو زانیـ م

   مطلوبنسبتاً  46/2  یخارج

ــایی ســخنرانیهاي داخــل گــروه و کارگاههــاي    میــزان مــشارکت اعــضاي گــروه در برپ

  مطلوبنسبتاً 89/2 آموزشی

   مطلوبنسبتاً  15/3   خدمات تخصصیعرضۀ. ج

   مطلوبنسبتاً  27/3  دانشجویان ةمشاور منظوربه گروه در علمیهیئت ياعضا حضور :9 مالك

ــ   ي اعــضاطــرفشــده از زمانهــاي اعــالم  درانادتامکــان دسترســی دانــشجویان بــه اس

  14/3  علمیتئهی

  مطلوبنسبتاًٌ

  مطلوبنسبتاً 43/3  مشاورهبراياعضا در گروه  اي مشخص درخصوص حضوره وجود برنامه

موقـع   مـشاوره و حـضور بـه   بـراي طـرف اعـضا    شـده از دادهختـصاص  اهايمیـزان سـاعت  

 4/3  مقررهايا در ساعتهآن

  مطلوبنسبتاً

ــش ــزان رضــایت دان ــا اعــضاي  می ــشاوره ب ــهیجویان از تعامــل و م برخــورد، (علمــی تئ

 12/3 )پاسخگویینحوة 

  مطلوبنسبتاً

 وب مطلنسبتاً  03/3  علمیهیئتگروهی اعضاي برونفعالیتهاي : 10 مالك

  مطلوبنسبتاً  73/2  یافته به کار اجرایی در دانشگاه و خارج از آن اختصاصهايتساع

سـسات خـارج   گـروه بـا سـازمانها و مؤ    علمـی   تئـ هی مـشاوره اعـضاي      هايمیزان سـاعات  

  از دانشگاه

  مطلوبنسبتاً  34/3

  

. قـرار گرفتـه اسـت   ارزیابی  نشانگر مورد20 مالك و 6 باال بخش آموزش باهاي جدول  به داده باتوجه

بـا  علمـی  تئـ هیاستفاده در بخش آموزش مالك فعالیتهـاي آموزشـی اعـضاي          در میان مالکهاي مورد   

بررسی نشانگرهاي این مـالك نـشان داد کـه میـزان توانـایی              . در سطح مطلوب قرار دارد     68/3امتیاز  

ورد تدریس اعضا در هر    ، تعداد واحدهاي م   06/4  زبانهاي خارجی با امتیاز    ۀدر زمین علمی  تئهیاعضاي  

تدریس اعضا در گروههـاي   و تعداد واحدهاي مورد    84/3به ضوابط موجود با امتیاز      ترم تحصیلی باتوجه  

میزان مـشارکت اعـضاي     نشانگر  . گیرندمیدر طیف مطلوب قرار      7/3با امتیاز   ) دروس سرویسی ( دیگر

 ياعـضا  اسـتفاده  مـورد  سیتـدر  يروشـها  مربوط به مـالك      در کارگاههاي روش تدریس    علمیتئهی
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ر نـشانگرها و مالکهـاي      الزم به ذکر است سـای     .  نامطلوب ارزیابی شده است    33/2 با امتیاز علمی  تئهی

  .داردمطلوبیت نسبی  33/3بخش آموزش با امتیاز . داردمطلوبیت نسبی بخش آموزش 

تمام . ت نشانگر در گروههاي آموزشی مهندسی ارزیابی شده اس12 مالك و 2بخش پژوهش با 

هاي نامههمچنین نشانگرهاي تعداد پایان. اندمطلوب قرار گرفتهأ مالکهاي این بخش در طیف نسبت

 ةشدترجمه و تألیفی مقاالت تعداد و 84/3 با امتیاز گروهعلمی تئهی اعضاي ةشدمشاوره و راهنمایی

 وجود فعالیتهاي علمی و نشانگر. اند در سطح مطلوب ارزیابی شده69/3 با امتیازعلمی تئهی ياعضا

 داخل و خارج گروه و نیز با گروههاي دیگر دانشگاههايعلمی تئهی يپژوهشی مشترك در میان اعضا

که بیانگر است  92/2شده براي بخش پژوهش امتیاز محاسبه. است نامطلوب 33/2از کشور با امتیاز 

  .مطلوبیت نسبی این بخش است

بررسی .  نشانگر استفاده شده است6 مالك و 2تخصصی از  خدمات ۀمنظور ارزیابی بخش عرضبه

دهد تمامی  خدمات تخصصی نشان میبراي مالکها و نشانگرهاي بخش عرضۀآمده دسته بياهامتیاز

شده براي امتیاز محاسبه. دنشده در این بخش از مطلوبیت نسبی برخوردارمالکها و نشانگرهاي ارزیابی

  . لوبیت نسبی بخش مذکور استکه حاکی از مط) 15/3(این بخش 

دهد که کیفیت عملکرد در گروههاي آموزشی مهندسی نشان میعلمی تئهیارزیابی اعضاي 

 ۀ و عرض92/2 ، پژوهش33/3: امتیاز با گروههاي مذکور در سه بخش آموزشعلمی تئهیاعضاي 

 عملکرد اعضاي طور کلی کیفیتهب.  مطلوب قرار گرفته است در وضعیت نسبتا15/3ً خدمات تخصصی

  .این گروهها از سطح مطلوبیت نسبی برخوردار بوده و تا سطح مطلوب فاصله داردعلمی تئهی

در بخش علمی تئهیجز مالك فعالیتهاي آموزشی اعضاي دهد، به نشان میبااله جدول کچنان

بر این . ندخوردارنسبی بر مطلوبیت از ارزیابیمورد مالکهاي دیگر ، دارد قرار مطلوب سطح آموزش که در

 مطلوب ارزیابی شده  نسبتا13/3ًشدة به امتیاز محاسبهباتوجهعلمی تئهیاساس کیفیت عملکرد 

  . است

 

  د؟شوارائه میعلمی تئهی چه پیشنهادهایی براي بهبود کیفیت عملکرد اعضاي : سومپرسش .6.3

عملکرد اعضاي  کیفیت که داد نشان مهندسی علوم آموزشی در گروههاي مذکور گزارشهاي تحلیل

 خدمات تخصصی و ۀبراساس سه بخش آموزش، پژوهش و عرض ،که در این گروههاعلمی تئهی

 برخوردار نسبی مطلوبیت از ،اندگرفته قرار مالکها و نشانگرهاي ارزیابی درونی موردبررسی ازبااستفاده

   اصلی نکتۀ.است لوبمط به وضعیت رسیدن و بهبود جهت در اقدام و بازنگري نیازمند و بوده

ز  مطلوب و نیریزي براي بهبود وضعیت مالکها و نشانگرهاي نامطلوب یا نسبتاًخصوص برنامهدراین

 ایستایی را براي توان نقطۀبه عبارت بهتر نمی. است مالکها و نشانگرهاي مطلوب تحکیم و ارتقاي
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 از رسیدن به وضعیت پس) وب مطلنامطلوب و نسبتاً( وضعیت مطلوب قلمداد کرد، بلکه هر وضعیت

بر . گیردنظر قرار میتر مد شروع براي تعالی و حرکت به سمت وضعیت مطلوبعنوان نقطۀمطلوب به

گروههاي آموزشی مذکور براي بهبود کیفیت علمی تئهی اعضاي شدة ارائهاین اساس پیشنهادهاي

بندي و به شرح زیر  جمع خدمات تخصصیۀدر سه بخش آموزشی، پژوهشی و عرضعلمی تئهیعامل 

  :شودارائه می

 
  بخش آموزش. 1. 3. 6

  ؛به برگزاري کارگاههاي آموزشیعلمی تئهیتشویق اعضاي 

        افزایـی و   هـاي دانـش    شـرکت اعـضاي گـروه در دوره        برايفراهم آوردن شرایط و تسهیالت الزم

 ؛فرصتهاي مطالعاتی

 ؛ی و پژوهشیافزایش میزان تعامل اعضا با یکدیگر درخصوص مسائل علم 

 با یکدیگر و با سایر گروههاي همسان در داخـل و    اعضاۀو تبادل تجرب  ارتباطۀ  نیزم دنکر فراهم

 ؛خارج از کشور

 آنهـا  دانـش  دنکر روزبه و اعضا یعلم سطح ارتقاء يبرا خدمتضمن یآموزش يهادوره يبرگزار 

 ؛اوریهاي روز دنیا استفاده از فنّبراي

 از خارج همتایانشان در  يهمکار بامشترك   یآموزش يتهایفعال انجام يبرا اعضا بیترغ و قیتشو 

 ؛کشور از خارج و گروه

 منظور شرکت فعال در کارگاههاي آموزشی روش تدریسهایی بهانگیزه ایجاد الزامات و. 

  

  بخش پژوهش. 2. 3. 6

       هـاي پژوهـشی بـه اعـضاي    امتیازایجاد شرایط الزم براي اجـراي طرحهـاي پژوهـشی و اعطـاي  

 ؛اه طرحهاي پژوهشی آنرانۀمنظور باال بردن سبهعلمی تئهی

  ؛عالیتهاي پژوهشی مشترك دانشجویان انجام فۀدن زمینکرفراهم 

 دنکـر  فـراهم  منظـور  بـه  یعلمـ  يهاهمایش واندیشیها  هم در شرکت يهازهیانگ و الزامات جادیا 

  ؛نظرتبادل ۀنیزم

 ؛پ مقاالت علمی اعضاي گروههایی براي ارائه و چاایجاد الزامات و انگیزه  

 ؛یپژوهش ۀنیزم در دانشگاهها ریسا با ارتباط ۀنیزم دنکر فراهم  

 ؛کشور خارج و داخل یصنعت و یعلم يشهایهما و اندیشیهاهم در مشارکت  
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   و ابــداعات و یپژوهــش يتهــایفعال تیــتقو بــراي الزم امکانــات و التیتــسه دنکــر فــراهم 

  ؛اختراعات

 از خـارج  و گروه از خارجهمتایان   بامشترك   یپژوهش يتهایفعال جامان يبرا بیترغ و قیتشو 

 .کشور

  

   خدمات تخصصیۀعرض. 3. 3. 6

  ؛به افزایش ارتباط با صنعتعلمی تئهیترغیب اعضاي 

 ؛آنها يبرا يامشاوره يتهایفعال انجام و ییاجرا يدستگاهها با شتریب ارتباط 

 بـه  ازیـ ن کـه  یسـسات ؤم و عیصـنا  يبـرا  لمنفعهاعام یپژوهش يطرحها انجام ۀنیزم دنکر فراهم 

 ؛دارند اهگروه تخصص

 مشاوره هايساعت در حضور ۀبرنام کردن ییاجرا.  

  

  گیري بحث و نتیجه .7

نظامی از این نظام کالن به طور عنوان زیر مهندسی به م و نظام آموزشاعطور ظام آموزش عالی بهن

چالشهاي متنوعی از جمله پاسخگویی، ارزشیابی، ها و  انداز سالهاي آتی خود با دغدغه خاص در چشم

 آموزش عالی چه در سطح ملی و ۀ کسب قابلیت رقابت و حضور در عرصبرايبهبود و تضمین کیفیت 

بارزترین نقش علمی تئهیبه اینکه اعضاي توجهبا.  بوداي و جهانی مواجه خواهندچه در سطح منطقه

هایی براي بهبود عملکرد آنان امري  و اجراي برنامهرا در تعیین سطح کیفیت علمی دارند، تدوین

  گذاریهاي اصولی در این زمینه بر مبناي نتایجریزي و سرمایهبع آن برنامهتناپذیر است و بهاجتناب

دهد آمده از ارزیابی عملکرد علمی آنها، فرصت کسب مهارتها و نگرشهاي جدید را به آنها میدستبه

  .اي گام بردارندد در جهت رشد حرفهتواننکه از طریق آن می

 عملکرد اصلی یعنی فعالیتهاي آموزشی، پژوهشی و ۀ حداقل سه حیطدبایعلمی تئهیارزشیابی 

تنها به شناسایی نقاط استفاده از ارزیابی درونی نه. ارزیابی قرار دهد خدمات تخصصی را موردۀعرض

 در سه ند که عملکرد اعضاکفراهم میکند بلکه شرایطی ضعف و قوت گروههاي آموزشی کمک می

 بهبود و اصالح کیفیت آموزشی برايآمده دستهد و از نتایج بوطور جامع بررسی شه مذکور بحیطۀ

گویی به  پاسخجنبۀ از نفعان در طراحی و اجراي فعالیتهاي تضمین کیفیتمشارکت ذي. دکناستفاده 

هاي آموزش عالی نیازهاي دانشجو  این امر که برنامهتنها براي دولتها، بلکه براي تضمینکل جامعه نه

عنوان از آنجایی که گروههاي آموزشی به. ]30[داردند اهمیت ککار را بهتر برآورده می و نیروي بازار

آیند و بهبود کیفیت دانشگاهها وابسته به بهبود کیفیت گروههاي زیرنظام دانشگاهها به حساب می
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ثر در رشد کیفی نظام آموزش ؤتواند گامی ممی ی در گروههاي آموزشیآموزشی است، ارزیابی درون

 و مدیران دانشجویان، مشارکت با درونی ارزیابی که فرایندبه اینتوجههمچنین با. ]31[عالی باشد

  انجامعلمی تئهیتر از همه خود اعضاي آموختگان و مهمدانش دانشگاه، و دانشکده گروه، سايؤر

به مالکها و توجههمچنین با. ندکرا فراهم می ءام یک ارزیابی جامع از عملکرد اعضاشود، امکان انجمی

 آنان در این زمینه هايهاز تجرب استفاده معیارهاي ارزشیابی عملکرد در دیگر دانشگاههاي جهان و با

  .دست یافتعلمی تئهیتوان به یک نظام جامع ارزشیابی می

دادهاي هر نظام دانشگاهی جز مهم      عنوان یکی از درون   بهعلمی  تئهیبه اینکه اعضاي     نظردر پایان   

دادهاي نهایی هر بخـش آموزشـی     شوند، بدیهی است که برون    اعتبارسنجی هر واحد آموزشی تلقی می     

آن بخـش   علمـی   تئـ هی تولیدشده ارتباط مستقیم با کیفیت اعضاي        آموختگان و دانشِ  از جمله دانش  

 اسـاس نتیجـۀ   به نقش کلیدي این عامل در تعلیم و تربیت دانـشجویان و بر            توجهدر این راستا با   . دارند

  :دشو زیر ارائه میياهاین تحقیق، پیشنهاد

علمـی  تئـ هی اعـضاي    همـۀ در گروههـاي آموزشـی و بـا مـشارکت           مستمر   انجام ارزیابی درونی     .الف

  ؛گروههاي مجري

و ارزیابی عامل مـذکور از سـه   علمی تئهیمناسب براي ارزیابی عامل   انتخاب مالکها و نشانگرهاي.ب

  ؛ خدمات تخصصیعرضۀ آموزشی، پژوهشی و جنبۀ

بار و کاربـست   گروههاي مجري ارزیابی درونی هر چند سال یک     شدة   بررسی نتایج گزارشهاي ارائه    .پ

  .علمیتئهی ارتقاء و بهبود کیفیت عملکرد اعضاي در راهگیري  تصمیمبرايعنوان مبنایی ا بههپیشنهاد

خـدمات   سـی در سـه بخـش آمـوزش، پـژوهش و عرضـۀ             که مالکها و نشانگرهاي مـورد برر       از آنجا 

انشگاههاي کشورهاي پیشرو در  دشدة حاضر براساس تلفیق و ترکیب معیارهاي ارائه   تخصصی در مقالۀ  

شـده از گزارشـهاي ارزیـابی درونـی         با مالکهاي اسـتخراج   علمی  تئهی ارزشیابی عملکرد اعضاي     زمینۀ

  منظـور ارزیـابی جـامع از عملکـرد اعـضاي          ، اسـتفاده از آنهـا بـه       اسـت هاي آموزشـی مهندسـی      گروه

  .دشوپیشنهاد میعلمی تئهی
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