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  ؛ارزيابي دروني و نقش آن در بهبود كيفيت آموزش فني و مهندسي

  گروههاي آموزشي فني و مهندسي دانشگاه شاهد: مورد

 

  و 3محسن فرمهيني فراهاني ، 2 فرانك مختاريان ، 1 مجيد دارابي

4كوروش اسماعيلي
  

  

ت علمي گروهها در خصوص ئاي هيارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاهها فرايندي است كه در آن اعض :چكيده

كنند كه از نظر كيفيت در ابعاد مختلف در چه جايگاهي قرار دارند و پس از مشخص  و تعيين مي قضاوت عملكرد خود

بهبود منظور بهريزي  ي براي برنامهيها ده عنوان دابهدست آمده بهتوانند از نتايج كيفيت عملكرد خود، مي حشدن سط

آيند و  عنوان زير نظام دانشگاهها به حساب ميهبا توجه به اينكه گروههاي آموزشي ب ،لذا. ندكن ستفادهفعاليتهاي آينده ا

تواند ، ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي مياستبهبود كيفيت دانشگاهها وابسته به بهبود كيفيت گروههاي آموزشي 

  آوري اطالعات، تحليل و بازخورد آن ني با جمعارزيابي درو. عالي باشدگامي مؤثر در رشد كيفي نظام آموزش

گروههاي فني و از در برخي صورت گرفته با توجه به ارزيابي دروني  ،گيريهاي مديريت باشد؛ لذا تواند پشتيبان تصميممي

 سازكار بررسي .1: ييد شده براي اهدافأمهندسي دانشگاه شاهد، در پژوهش حاضر گزارشهاي ارزيابي دروني ت

 بررسي. 3؛ گروههاي مهندسي دانشگاه شاهد كيفي سطح بررسي .2 ؛گروههاي مهندسي دانشگاه شاهد در نجياعتبارس

 از ارائه شده پيشنهادهاي كاربست راهكارهاي بررسي .4 ؛كيفيت بهبود خصوص در آموزشي گروههاي پيشنهادهاي

اي و بررسي مطالعه كتابخانهروش ضر از پژوهش حا ياربه منظور اج. ه استدشتحليل  آموزشي گروههاي دروني ارزيابي

 ـگروه مهندسي برق  ييد شده ارزيابي دروني در سه گروه آموزشيأاسناد و مدارك و  نيز تحليل محتواي گزارشهاي ت

پس از بررسي پيشنهادهاي ارائه شده توسط . روه مهندسي كامپيوتر و گروه مهندسي پزشكي استفاده شدگ ،قدرت

ي دروني، پيشنهادهاي كليدي استخراج و در خاتمه چارچوبي در خصوص كاربست پيشنهادهاي گروههاي مجري ارزياب

  .ه استشدكيفيت آموزشي و پژوهش ارائه  يمذكور براي بهبود و ارتقا

  

  .ارزيابي دروني، كيفيت آموزشي، دانشگاه شاهد ،مهندسي آموزش :كليدي هاي واژه
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 مقدمه .1

. رين دعاوي ظهور دنياي مدرن استتس بيكن از شاخصدانش همان قدرت است؛ اين سخن فرانسي

از عصر فناوري اطالعات بحث كرد كه در آن قدرت و » جا شدن قدرت بهجا«الوين تافلر  نيز با تعبير 

در حال حاضر، در . است» دانش جهاني«ثروت ملل موكول و مبتني بر سهم آنها در توليد و مبادله 

توسعه و حاكميت سرزميني  ،اي راهبردي براي بقا عالي به مسئله، كيفيت آموزشمحور جامعه دانش

واسطه كشورهايي كه به فقطالمللي نيز حاكي از آن است كه  تجارب بين ].1[ملتها بدل شده است

توانند از مزاياي  اند، مي عالي مناسب از ذخاير باالي سرمايه انساني برخوردار شدههاي آموزش مجموعه

گذاري سرمايه در زمينه آموزش و توسعه نيروي انسانيكه ي ير شوند و كشورهاشدن برخوردا جهاني

  .]2[اند شدن و تعديل ساختاري متحمل شده هاي جهانيمشي بيشترين زيان را از خط نكرده،

عالي كشورها در سرتاسر جهان قرار در حال حاضر، كيفيت آموزش در دستور كار اصلي آموزش

سازي فعاليتهاي اقتصادي  عالي و جهانيل تغيير كه با گسترش آموزشدر بافت در حا. گرفته است

» رقابت«اكنون . ]3[المللي تبديل شده است به دغدغه ملي با ابعاد بيننيز عالي مشخص شده، آموزش

گذاران ديدگاههاي  از پايه ،1فينگبوم. شوند عالي محسوب ميهاي اصلي آموزش از مشخصه» كيفيت«و 

چرا  ،كيفيت آموزشي عاملي كليدي در رقابت پنهان بين كشورهاستكه عتقد است م ،مديريت كيفيت

گيري مديران،  كه كيفيت محصوالت و خدمات در هر كشور بر اساس نحوه تفكر، عمل و تصميم

صالح اولياء به [گيرد كرده اجتماع شكل مي معلمان، اقتصاددانان، مهندسان و ساير گروههاي تحصيل

و منوط به وجود  يست، كيفيت و فرايند تكوين و استمرار آن امري اتفاقي ناين دبا وجو. ]4نقل از 

جمله اعتبارسنجي است كه طي مراحل آن از  كه  استريزي شده  سازكاري منسجم و برنامهداشتن 

است تا نمايي از رويه  شدهدر مقاله حاضر نيز گيرد كه صورت ميارزيابي دروني و بيروني 

نقاط قوت و ضعف موجود آنها در و ههاي آموزشي مهندسي دانشگاه شاهد ترسيم اعتبارسنجي در گرو

  . شود بياناين فرايند 

  

  لهئبيان مس .2

گذاري شده است، پاسخگو ي كه در آن سرمايهبسيارعالي بايد در قبال منابع عمومي نظام آموزش

يكپارچگي بازارها و  ويژه در عصرمحدوديت منابع همراه با افزايش شرايط رقابتي، به. ]5[باشد

در زندگي، اقتصاد و توسعه جوامع » عاليآموزش«كه شود كه به هر اندازه  موجب مي ،شدن جهاني

  ؛آن پديدار شود» كيفيت« در خصوصنيز حساسيت شديدي  حديابد، به همان  مياهميت كانوني 

____________________________________________________________________ 
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شود، حساسيت به عالي بيشتر محل توجه و تقاضا واقع هر چه دانشگاه و آموزش ؛به بيان ديگر

در  ،لذا. ]6[يابد اعتبارسنجي، اطمينان از پاسخگويي اجتماعي و تضمين كيفيت آن نيز افزايش مي

بخش  آينده علمي و پژوهشي كشور اطمينان ،عالي مطلوب نباشدصورتي كه كيفيت مراكز آموزش

 ان علمي و تخصصتو بدونو  قابليت كيفيت پايين آموزش به تربيت نيروي انساني بي. نخواهد بود

 ي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه هاي توسعه اقتصادي، سياس شود و در نتيجه، اهداف برنامه مي منجر

محقق نخواهد شد و اين عامل نقش و در حالت كلي، اعتبار  ،استمتكي بر نيروي انساني ماهر 

   .]8[ال خواهد بردؤوجودي مراكز آموزش عالي را زير س

داند و  بهبود كيفيت آموزشي را ايجاد سازكار مناسب و كارآمد ارزيابي ميراه حل  ]23[بازرگان

خواهد محقق  است كه واقعيت يا كيفيت آنچه مي نظرسازد كه اهميت ارزيابي از آن  خاطرنشان مي

يك نظام  خصوصنيز عقيده دارد كه اگر بخواهيم حقيقتي را در  1رانتري. دشو شود، تعيين مي

ترين هدف ارزيابي بهبود، چرا كه مهم ،يد به رويه ارزيابي آن نظام توجه كنيمبا ،آموزشي كشف كنيم

  .]9[هاي آموزشي است تضمين و تقويت كيفيت برنامه

  

  ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي .3

كيفي بودن ماهيت آموزش، سنجش و ارزيابي اثربخشي آن بسيار دشوار است، چرا كه عوامل  دليلبه

كيفيت آموزش يك موقعيت ارتباطي پويا همراه با . ]10[گذارند آن تأثير ميو متغيرهاي زيادي بر 

رفتن از انتظارات مشتري است و بهبود  خدمات، افراد، فرايندها و محيط در جهت برآوردن يا فراتر

اي  مجموعه«صورت كيفيت را به ISO 9000   .]11[مستمر فرايند را از طريق ارزشيابي به همراه دارد

ها و خصوصيات كلي كاالها و خدمات كه براي برآوردن احتياجات و پاسخگويي به تقاضاي از ويژگي

ي اعالي به معنكيفيت در آموزش ISOبا توجه به تعريف . كند تعريف مي» مشتري، با اهميت هستند

   .]12[است» توليد كاال و خدمات مطابق با تقاضاها و استانداردهاي مورد قبول مخاطب«

عالي گذشته عوامل مختلفي به افزايش توجه عمومي به كيفيت مؤسسات آموزشهاي  در دهه 

هاي كيفيت و ابزارهاي بهبود مانند ارزيابي عملكرد،  اين امر به ظهور سنجه. اند  كردهمساعدت 

 2ورثن. ]13[اي و مميزيهاي كيفيت منجر شده است اي، برنامه اعتبارسنجي، ارزشيابي مؤسسه

معرفي  3هاي ارزشيابي تخصصي رسمي ترين نوع از مجموعه شده  وان شناختهعناعتبارسنجي را به
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عناصر اين ارزشيابي برنامه داراي   يك مجموعه  عنوان اعتبارسنجي به  در اين چارچوب. كند مي

  :است

 ؛استهاي ادواري ارزشيابيدادن  سازماني كه متولي انجام. الف

 روند؛ كار ميها بهارزشيابيدادن و مكتوبي كه براي انجام استانداردها و احتماالً ابزارهاي مدون . ب

 ارزشيابيها؛دادن براي انجام ) ل يك بارمثال هر پنج ساراي ب(رنامه زماني از قبل تعيين شده ب. پ

 ؛كيفيت واحد مورد ارزشيابي بارهخبرگان متعدد به منظور قضاوت در  ياهاستفاده از نظر. پ

از ارزشيابيهاي انجام  دست آمدهه بارزشيابي بر اساس نتايج  تأثير بر وضعيت واحد مورد. پ

 .]14[شده

  

فعان، منابع در دسترس، اهداف و ويژگيهاي نظام مورد ارزيابي براي ن، ساختار، ذيزمينهتوجه به 

نگر،  دوري از ديدگاههاي جزئي. موفقيت در انتخاب چارچوب مناسب ارزشيابي اهميت بسزايي دارد

يان عناصر سازماني، محيط بيروني سازمان يا برنامه، زمان و امكانات در اختيار را نيز توجه به تعامل م

  :وجود دارداساسي  مرحلهدر فعاليت ارزشيابي آموزشي سه . ]15[نبايد از نظر دور داشت

دست اين مالكها از ارزشهاي حاكم بر نظام آموزشي به كهكردن مالكهايي براي ارزشگذاري  فراهم .1

شناخت موضوع يا پديده مورد . 2 ؛گيرد د و تدارك آنها بر پايه اصول و موازين خاصي صورت ميآين مي

مقايسه سيماي  .3 ؛آيد دست ميباره آن به آوري اطالعات دقيق و همه جانبه در نظر كه با جمع

ه ك) مطلوب يتوضع(با مالكها و معيارهاي تدوين شده) يت موجودوضع(موضوع يا پديده مورد بررسي 

در عين  .]16[شود تا ارزش آن تعيين شود پديده يا موضوع مورد بررسي محك زده مي مرحلهدر اين 

باره كيفيت آموزش، ميزان دستيابي به اهداف  قضاوت دربراي اي مساعد  حال، ارزشيابي زمينه

يابي لذا، كسي كه به ارزش. ]17[آورد آموزشي و تعيين نقاط قوت و ضعف نظام آموزشي را فراهم مي

اي مالكهاي ارزشگذاري  نيازمند آن است كه تصميم بگيرد از كدام منابع و با چه شيوه ،كند اقدام مي

دست آورد و تحليل باره موضوع يا پديده مورد بررسي را به را انتخاب كند، چگونه اطالعات الزم در

ند تا كچه مراجعي عرضه از فعاليت خود را چگونه و به  دست آمدهه بهاي  كند و در عين حال، يافته

  .]18[در جهت اعتالي وضعيت، مورد استفاده قرار گيرند

شود كه  گزارشي تنظيم مي ،و سپس گيردصورت ميارزشيابي در فرايند اعتبارسنجي ابتدا خود

ارزشيابي دروني از طريق . ]19[كنداستفاده مياز آن كميته ارزيابي بيروني براي بازديد از محل 

كنندگان مرتبط و قادر به همكاري در فعاليتهاي  ز مشاركت كاركنان داخلي و مشاركتگيري ا بهره

در مقايسه با ارزشيابي بيروني، افراد مسئول براي ارزشيابيهاي دروني اغلب . گيرد ارزشيابي صورت مي
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به شناسايي آنها و ارائه پيشنهادهاي بهبود  فقطو  رندمسئوليت رفع مشكالت را نيز برعهده دا

  .]20به نقل از [Love دپردازن مين

اي  فرايندهاي ارزيابي كيفيت دانشگاهي فعاليتهاي سازماندهي شده كه توان گفت مي ،در مجموع

آنها رويكرد دانشگاه . شوند  منظور بهبود و تضمين كيفيت آموزش و پژوهش طراحي ميبه هستند كه 

  .]21[كنند دي فاقد نظارت منوط نميو آن را به فعاليتهاي فر كنندنظام مند ميبه كيفيت را 

تفاوتها در . عالي در برخي ابعاد با يكديگر تفاوت دارندروشهاي ارزشيابي كيفيت در آموزش

وات و . استمواردي مانند تعيين مرجع ارزشيابي، چرايي، چگونگي و مقاطع زماني ارزشيابي 

نهاد  .1: اندكردهشرح توصيف ين دارزشيابي كيفيت را ب 2مدل عمومي ياجزا) 1993(1وسترهايدن

  ؛ارزشيابي بيروني توسط همتايان دانشگاهي .3 ؛اي خود ارزشيابي مؤسسه. 2 ؛كننده ملي هماهنگ

ايجاد در كشورهايي كه عنصر اول وجود دارد، سه عنصر ديگر نيز عمدتاً . گزارشهاي منتشرشده .4

  مدل، يملي كيفيت يا ساير اجزا نهاد بدوناما اين بدان معنا نيست كه در كشورهاي . اندشده

  .]22[عالي آنها وجود نداشته باشدگونه ابزاري براي ارزشيابي و تضمين كيفيت آموزشهيچ

  

  ارزشيابي كيفيت در آموزش مهندسي .4

اما با توجه به  ،توان تعريفهاي گوناگون عرضه كرد براي سنجش كيفيت در آموزش مهندسي مي

ارزيابي كيفيت  "ميزان"ندسي در دانشگاههاي مختلف، بايد هدفهاي متفاوت گروههاي آموزش مه

توان در سطح گروههاي  بنابراين، كيفيت در آموزش مهندسي را مي. گروهها را هدفهاي آنها قرار داد

ارزيابي و ) الف، ب، ج(اين امر بر پايه سه رويكرد . يدسنجآن را آموزش مهندسي تعريف كرد و 

هاي ب و ج تعريف كيفيت يك مجموعه آموزش  در رويكرد. ر استعالي استوااعتبارسنجي آموزش

. شده با استانداردهاي از قبل تعيين شدهتطابق وضعيت موجود مجموعه ياد :مهندسي عبارت است از

توان در فرايند سنجش كيفيت آموزش مهندسي در  استفاده از اين دو رويكرد ارزيابي كيفيت را مي

بر رويكرد الف يك مجموعه آموزش مهندسي  بنا. وپا مشاهده كردكشورهاي آمريكاي شمالي و ار

تطابق وضعيت موجود سيستم يادشده با هدفها يا انتظاراتي كه از آن مجموعه وجود  :عبارت است از

  .]23[دارد

مرهون توسعه تاريخي آموزش  ،هاي اعتبارسنجي امروزه در واقع، ريشه بسياري از نتايج و توسعه

اعتبارسنجي با هدف بهبود كيفيت آموزش مهندسي در اين . ستت متحده آمريكامهندسي در اياال

____________________________________________________________________ 
 

1. Van Vught and Westerheijden  

2. General Model 
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ت گرفته از چارچوب و ئدر پاسخ به چالشهاي نش 1980در سال . سال دارد 70كشور قدمتي بالغ بر 

معيارهاي خود را بازنگري   1ت اعتبارسنجي مهندسي و فناوريئمعيارهاي تجويزي اعتبارسنجي، هي

در كشور فرانسه كميسيون اعتبارسنجي . دكرارائه  2000اي جديدي را در سال و مجموعه معياره

منظور ارائه تصميماتي براي به 1934بر اساس قانون سال  ،كه قدمتي ديرينه دارد 2براي مهندسي

رتبه رسمي  كميسيون يك مرجع عالي. نظام آموزش به سرعت در حال تغيير فرانسه ايجاد شده است

 ،تقالل است كه اعتبارسنجي در سطح علوم مهندسي را به عهده دارد؛ البتهبا رعايت اصل اس

ت اعتبارسنجي ئهي .]24[شود عالي انجام ميوسيله وزارت آموزشپشتيباني مالي كميسيون به

سازي  هاي كارشناسي مهندسي و فراهم منظور اعتبارسنجي برنامهبه 1965در سال  3مهندسي كانادا

در  .]25[تأسيس شد اين كشوراي در  براي اعطاي مدرك مهندسي حرفه الزامات تحصيلي مناسب

. تأسيس شد 1999در نوامبر سال  4ت اعتبارسنجي براي آموزش مهندسي ژاپنئكشور ژاپن نيز هي

ت يك سازمان غير دولتي است كه از طريق همكاري نزديك با انجمنها و نهادهاي مهندسي ئاين هي

  .]26[دهد مورد بررسي و اعتبارسنجي قرار ميهاي آموزش مهندسي را  برنامه

  

  پژوهشاهداف  .5

 گروههاي مهندسي دانشگاه شاهددر  در اين تحقيق محوريت كار بر تحليل گزارشهاي ارزيابي دروني

ييد مركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور أكه به تقرار دارد 

  :شده استاف زير بررسي و براي اين منظور اهد رسيده است

 ؛درگروههاي مهندسي دانشگاه شاهد اعتبارسنجي سازكار بررسي. الف

 ؛گروههاي مهندسي دانشگاه شاهد كيفي سطح ررسيب. ب

 ؛كيفيت بهبود خصوص در آموزشي هايهگرو پيشنهادهاي بررسي. پ

هندسي دانشگاه گروههاي م دروني ارزيابي از دست آمده ه نتايج ب كاربستي راهكارها بررسي. ت

  .شاهد

____________________________________________________________________ 
 

1. Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 

2. Commission des Titres d, Ingenieurs (CTI) 

3. Canadian Engineering Accreditation Board 
4. Japan Accreditation Board for Engineering Education (JABEE) 



                                                                                                
              كوروش اسماعيلي و محسن فرمهيني فراهاني ،مجيد دارابي، فرانك مختاريان                                

                                                                                                           

 

83 

 پژوهش روش .6

 گروههاي مهندسي دانشگاه شاهد در اعتبارسنجي سازكار ،ابتدا ضمن بررسي اسناد و مدارك موجود

از روش تحقيق  گروههاي مهندسي دانشگاه شاهدكلي  كيفي سطح بررسيبراي   سپسمشخص و 

در ادامه و براي  .شودي، توصيف منچه در جامعه وجود داردآ روش ايندر  .توصيفي استفاده شد

ييد شده ارزيابي أگزارشهاي ت ، محتوا گيري از  روش تحليل بررسي اهداف سوم و چهارم با بهره

براي تشريح عيني، منظم و مقداري  تحليل محتوا .شدنددروني در گروههاي مورد بررسي تحليل 

استنتاج منظم و عيني ويژگيهاي  هتوان برود  و با استفاده از آن ميكار ميهپيامها بي آشكار امحتو

براي قضاوت در خصوص كيفيت گروههاي آموزش مهندسي با توجه به . ]27[پرداختيك متن  خاص 

هاي مورد ارزيابي و نيز با توجه به امتيازات كسب شده، ميزان مطلوبيت در سه وضعيت لفهؤم

) 5/3-5محدوده (و مطلوب 5/2- 5/3محدوده (مطلوب ، نسبتاً)5/2تر از محدوده پايين(نامطلوب

  :شده استبررسي 

  

  

  

  

گزارشهاي ارزيابي دروني سه گروه آموزشي مهندسي  در خصوص فرايند تحليل در پژوهش حاضر

 ،ييد سازمان سنجش آموزش كشور رسيده استأكه گزارش ارزيابي دروني آنها به ت ،دانشگاه شاهد

گروه  و روه مهندسي كامپيوترگ ،قدرت ـبرق گروه مهندسي  :ند ازااين گروهها عبارت. انجام شد

  .مهندسي پزشكي

 در بررسي هدف اول تحقيق مكاتبات و مستندات موجود در دفتر نظارت و ارزشيابي دانشگاه 

شد و براي بررسي ديگر اهداف تحقيق از فرايند تحليل و تركيب محتواي گزارشهاي ارزيابي مطالعه 

، گروه مهندسي كامپيوتر و گروه مهندسي پزشكي قدرت ـق مهندسي بر آموزشي گروهدروني در سه 

  .استفاده شد

  

  يافته هاي پژوهش .7

 درگروههاي مهندسي دانشگاه شاهد اعتبارسنجي سازكار بررسي: هدف اول

-گروههاي مهندسي دانشگاه شاهد شامل هفت گروه آموزشي شامل گروههاي مهندسي برق 

مخابرات، مهندسي كامپيوتر، مهندسي  ـندسي برق قدرت وكنترل، مه ـهندسي برق مالكترونيك، 

 5/2      5/3     

 مطلوب نسبتاًمطلوب   نامطلوب
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ارزشيابي دروني در اين گروهها  ياركه وضعيت اج است هندسي عمران و مهندسي صنايعمپزشكي، 

  :است 1جدول به شرح 

  ارزشيابي دروني در گروههاي مهندسي دانشگاه شاهدراي وضعيت اج: 1جدول 

 داوطلبي اعالم سال  گروه آموزشي

  ارزشيابي براي

جراي مرحله ا

  دروني ارزيابي

 جرايمرحله ا

  بيروني ارزيابي

   -  گزارش تدوين  1378  گروه مهندسي برق الكترونيك  1

قدرت  ـگروه مهندسي برق  2

  وكنترل

  مكاتبه و اعالم آمادگي  يافته خاتمه  1384

  -  گزارش تدوين  1378  مخابرات ـگروه مهندسي برق  3

  -  يافته خاتمه  1387 گروه مهندسي كامپيوتر 4

  -  گزارش تدوين  1387 گروه مهندسي پزشكي 5

  -  مقدماتي  1387 گروه مهندسي عمران 6

  -  يافته خاتمه  1387 گروه مهندسي صنايع  7

   

 اعالم گروههاي مهندسي دانشگاه شاهداز مجموع  ،شودمالحظه مي 1گونه كه در جدول همان

 بوده 1387الترين ميزان داوطلبي هم در سال و باصورت گرفته در تمام گروههاي آموزشي  داوطلبي

طرح در  رايو در سه گروه هم اجاست طرح در سه گروه به اتمام رسيده  ياراج ،همچنين. است

در زمينه  .استطرح در مرحله مقدماتي  ياردر يك گروه اج فقطقرار دارد و  گزارش تدوينمرحله 

صورت م داوطلبي و مقدمات و مكاتبات الزم اعالقدرت  ـگروه مهندسي برق ارزيابي بيروني هم در 

  .است گرفته

، مثل  را منظور داشت  دانشگاهي  نظام  از عوامل  اي مجموعه  توان مي  دروني  ارزيابي  ياردر اج

داده است   تجربه نشان... . و  ، دانشجويان ، تجهيزات آموزشي  هايها و دوره ، برنامه علمي  تئهي  اعضاي

 كردنپس از مشخص . دهد انتواند وضعيت كيفيت را نشمي  عوامل بهتر  تر اينامعگنجاندن ج  كه

مورد ارزيابي، براي هر يك از عوامل مالكهاي متناسب و مرتبط با آن عوامل انتخاب و مشخص   عوامل

ها نشانگرهايي متناسب مشخص و براي نشانگرها هم  كشود و در ادامه براي هر يك از مالمي

  شود و متناسب با نوع و محتواي سؤال و صالحيت افرادمتناسب و مرتبط انتخاب ميپرسشهايي 

مورد   كارفرمايان و  آموختگان ، دانش علمي، دانشجويان  تئهي  ربط، افرادي مثل مدير گروه، اعضايذي

  . دنگير پرسش قرار مي
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  :گيرددست آمده به شكل زير صورت ميهاي بهروند تحليل داده

در تعداد ) 1اي ليكرتدرجه 5مقياس (ال وزن هر گزينهؤحاسبه ميانگين هر سبراي م •

  ؛شود دهندگان تقسيم مي بر تعداد پاسخ ،فراوانيهاي آن ضرب و سپس

  ؛دشواالت آن نشانگر محاسبه ميؤبراي محاسبه ميانگين هر نشانگر ميانگين كل تمام س •

  شود؛رهاي آن مالك محاسبه ميبراي محاسبه ميانگين هر مالك ميانگين كل تمام نشانگ •

  شود؛براي محاسبه ميانگين هر عامل ميانگين كل تمام مالكهاي آن عامل محاسبه مي •

ه ميانگين كل تمام عاملها محاسب) ميزان مطلوبيت كل عوامل(براي محاسبه ميانگين عاملها  •

  .شودمي

، با توجه به )و نشانگرها عامل، مالك(هاي مورد ارزيابي  براي قضاوت در خصوص مؤلفه ،در نهايت

مطلوب و مطلوب ارزيابي  توان در سه وضعيت نامطلوب، نسبتاًامتيازات كسب شده، مطلوبيت را مي

هر يك از  در ادامه ضمن اشاره به عاملهاي مورد بررسي در هر يك از گروهها، سطح مطلوبيت .كرد

  .ه استعاملها هم مشخص شد
  

  يك از گروههامورد بررسي در هر  عوامل :2جدول 

  عوامل  رديف

  اي مورد بررسيهگزارش گروه

گروه مهندسي 

 قدرت ـبرق 

گروه 

مهندسي 

  صنايع

گروه مهندسي 

 كامپيوتر

 *  -  *  رسالتها و اهداف  1

 * * *  ساختار سازماني و مديريت  2

 * * *  ت علميئهياعضاي   3

 * * *  دانشجويان  4

 * * *  فرايند تدريس و يادگيري  5

 * - *  هاي آموزشي و برنامه هاي درسيدوره   6

 * * *  دانش آموختگان  7

 * * *  امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي  8

 * - *  پژوهش  9

  9  6  9  تعداد عوامل

____________________________________________________________________ 
 

آن آزمودني بايد ميزاني را كه  سنج است كه در رنسيس ليكرت طراحي شده و نوعي مقياس نگرش وسيله مقياسي است كه به. 1

كند  خنثي ارائه مي ك وضعيتي ليكرت معموالً پنج تا هفت پاسخ محتمل را با يسهامقيا  .گذارد، ابراز كند براي هر جنبه صحه مي

  .مخالف نظر، مخالف و كامالً مانند كامالً موافق، موافق، بي
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صنايع است كه گروه مهندسي در  فقطشود كه مشخص مي ،2به اطالعات جدول  توجهبا 

است و  نشدهبررسي  پژوهشو عامل  هاي درسيامههاي آموزشي و برندوره ،رسالتها و اهدافعاملهاي 

همه نُه عامل جدول بررسي و تحليل  گروه مهندسي كامپيوترو  قدرت ـمهندسي برق در دو گروه 

  :است شده
 

   تعداد مالكهاي انتخاب شده براي بررسي هر يك از عاملها : 3جدول 

  عوامل  رديف

   تعداد مالكهاي انتخاب شده

ي 
س
د
هن
 م
وه
گر

ق 
بر

  ـ
ت
در
ق

ي  
س
د
هن
 م
وه
گر

ع
اي
صن

  

ي 
س
د
هن
 م
وه
گر

تر
يو
مپ
كا

 

 5  -  5  رسالتها و اهداف  1

 9 6 9  ساختار سازماني و مديريت  2

 10 4 10  ت علميئهياعضاي   3

 10 5 10  دانشجويان  4

 4 4 3  فرايند تدريس و يادگيري  5

 6 - 6  هاي درسيهاي آموزشي و برنامهدوره  6

 7 5 7  دانش آموختگان  7

 6 2 6  انات و تجهيزات آموزشي و پژوهشيامك  8

 8 - 8  پژوهش  9

  65  26  64  تعداد مالكها

  

 گروه مهندسي برقدر دو   شود كه تعداد مالكهاي انتخاب شدهمشخص مي ،3به جدول  توجهبا  

مالك براي  26 فقطصنايع مهندسي اما در گروه  ،برابر است تقريباً گروه مهندسي كامپيوترو  قدرت ـ

  .انتخاب شده است بررسي

  گروههاي مهندسي دانشگاه شاهد كيفي سطح بررسي: هدف دوم 

ت ئهاي مختلفي كه مدير گروه، اعضاي هياز پرسشنامه دست آمدهه بهاي در فرايند تحليل داده

  ،اندكردهتكميل آن را كارفرمايان و اعضاي كميته ارزيابي دروني  آموختگاندانشعلمي، دانشجويان، 

براي  ،براي محاسبه ميانگين هر نشانگر ميانگين تمام پرسشهاي آن نشانگر ،كه ذكر شدطور همان

براي محاسبه ميانگين هر عامل  ،محاسبه ميانگين هر مالك ميانگين تمام نشانگرهاي آن مالك

ميانگين ) ميزان مطلوبيت كل عوامل(ميانگين تمام مالكهاي آن عامل و براي محاسبه ميانگين عاملها 

  .شودعاملها محاسبه مي تمام
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براي محاسبه سطح مطلوبيت هر عامل ميانگين كل آن عامل در هر سه گروه  4در جدول  

محاسبه شد و براي قضاوت در خصوص سطح مطلوبيت، با توجه به امتيازات كسب شده، مطلوبيت 

ميانگين در (مطلوب ، نسبتاً) 5/2تر از ميانگين در محدوده پايين(عاملها در سه وضعيت نامطلوب

نتايح اين تحليل در جدول . شدارزيابي )  5/3-5ميانگين در محدوده (و مطلوب) 5/2- 5/3محدوده 

  .داده شده است اننش 4

  

  سطح مطلوبيت هر يك از عاملها در گروههاي مورد بررسي: 4جدول 

  عوامل  رديف
    سطح مطلوبيت

 نا مطلوب  نسبتا مطلوب  مطلوب

 -  2,92  -  رسالتها و اهداف  1

 - 3,11  -  ساختار سازماني و مديريت  2

 - 3,33 -  ت علميئهياعضاي   3

 - 3,03 -  دانشجويان  4

 - - 3,52  فرايند تدريس و يادگيري  5

 - 3,04 -  هاي درسيهاي آموزشي و برنامهدوره  6

 - 3,33 -  دانش آموختگان  7

 - 2,75 -  امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي  8

 - 2,55 -  پژوهش  9

  -  3,05  -  ميانگين عاملها

 

در  مهندسي دانشگاه شاهدشود كه كيفيت گروههاي مشخص مي ،4به اطالعات جدول  توجهبا 

در سطح مطلوب  فرايند تدريس و يادگيريعامل مربوط به  فقطو  سطح مطلوبيت نسبي قرار دارد

ن ي، باالتر4به جدول  توجهارند؛ با ديگر عوامل مورد بررسي در سطح مطلوبيت نسبي قرار د. قرار دارد

و كمترين ميانگين هم مربوط ) 3,33(آموختگاندانشو عامل  ت علميئهيميانگين مربوط به عامل 

  .است) 2,55(پژوهش به عامل

 كيفيت بهبود خصوص در آموزشي گروههاي پيشنهادهاي بررسي: هدف سوم

 مهندسي دانشگاه شاهديت گروههاي گونه كه در قسمت پيشين بيان شد، در ارزشيابي كيفهمان

 ؛يك عامل فقط  ،عوامل مختلفي بررسي و مطلوبيت كيفي آنها مشخص شده است و در اين ميان

در سطح مطلوب قرار داشت و ديگر عوامل مورد بررسي در سطح  فرايند تدريس و يادگيرييعني  

سي به منظور تقويت نقاط گروههاي آموزشي مورد برر خصوصدر اين . مطلوبيت نسبي قرار داشتند

قوت و كاهش نقاط ضعف خود پيشنهادهايي را در چهار سطح گروه، دانشكده، دانشگاه و وزارتخانه 

  كه در ادامه اين پيشنهادها به تفكيك عاملهاي مورد بررسي و نيز سطوح اندكردهارائه 
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  وزارتخانه تعيين سطح گروه، دانشكده، دانشگاه و يعني ؛اهربط متولي اجراي اين پيشنهادذي

  .شده است
 
 

 تفكيك به(مهندسي دانشگاه شاهدگروههاي  كيفيت بهبودارائه شده براي  پيشنهادهاي: 5 جدول

  )سطوح و عوامل
  رسالتها و اهداف عامل

  سطح وزارتخانه در پيشنهاد  سطح دانشكده و دانشگاه در پيشنهاد  گروه سطح در پيشنهاد

و دانشجويان در  ناادتبرگزاري ساليانه جلسه با اس

خصوص رسالت و اهداف گروهها و جلب مشاركت 

  آنها در اين زمينه

 انتشار ساليانه مستندات رسالت و اهداف گروه 

ارائه مستندات چاپي يا اينترنتي قوانين، مقررات و 

  نياز دانشجويان جديدالورود اطالعات مورد

حمايت از تدوين اهداف گروههاي دانشكده  

 ي كالن شهر تهران و كشوربر اساس نيازها

هاي دانشكده و تصويب اهداف و برنامه

 دانشگاه بر اساس رسالت و اهداف گروهها

تصويب و انطباق رسالت و اهداف گروه با 

 هاي مليبرنامه

تصويب و انطباق رسالت و اهداف گروه با 

  گروههاي مشابه درون و برون دانشگاه

جهت دهي در تصويب رسالت و اهداف 

 هاي ملير راستاي اهداف و برنامهگروه د

معرفي رسالت و اهداف گروههاي موفق 

  )نمونه داخلي و خارجي(و پيشرو 

  

  ساختار سازماني و مديريتعامل 

  سطح وزارتخانه در پيشنهاد  سطح دانشكده و دانشگاه در پيشنهاد  گروه سطح در پيشنهاد

نامه داخلي فعاليتهاي تنظيم آيين

  وهشي گروهاداري، آموزشي و پژ

 هاي بلندمدت گروهتدوين برنلمه

اي درون و هنامه فعاليتتدوين آيين

 ت علميئهي يبرون گروهي اعضا

انتشار ساليانه ارزيابي عملكرد 

 آموزشي و پژوهشي گروه

 تنظيم و انتشار ترازنامه مالي گروه

تدوين سازكار  براي ايجاد ارتباط 

ارگانيك و فعال با گروههاي مشابه 

  نشگاههاساير دا

انتخاب يكي از اعضاي فعال گروه به 

  عنوان دبير گروه براي پيگيري امور

حمايت از تنظيم برنامه عملياتي توسعه دراز مدت گروه و برآورد 

 نيازها

 تنظيم ترازنامه مالي مستقل براي گروهها

مشاركت براي  نامه چرخش مسئوليتهاي گروه تدوين آيين

 حداكثري اعضا

 و عملكرد مديريتي گروه نظارت بر ساختار

ت علمي فعال در ئهي ياستفاده از راهكارهاي تشويقي براي اعضا

  هاي مختلفزمينه

گيري از اهداف تدوين شده در گروهها در برنامه ريزيهاي كوتاه بهره 

 مدت، ميان مدت و بلند مدت دانشكده و دانشگاه

ساير  ايجاد ارتباط گروه بابراي حمايت از تدوين سازكار مناسب 

 گروههاي مشابه در دانشگاههاي داخل و خارج

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 انتشار ساليانه نتايج ارزيابيها

ارائه استاندارد فضاي آموزشي، 

علمي، بودجه سرانه  تئكادر هي

 اهآموزش و پژوهش دانشگاه

تدوين اهداف و استراتژيهاي 

كالن و متناسب با سند چشم 

 انداز

 هاعطاي اختيارات الزم ب

  هاي مختلفه در زمينهدانشگا
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  ت علميئهيعامل 

  سطح وزارتخانه در پيشنهاد  سطح دانشكده و دانشگاه در پيشنهاد  گروه سطح در پيشنهاد

ت ئهي يجلب مشاركت بيشتر اعضا

هاي اداري، آموزشي و علمي در برنامه

 پژوهشي

 يحمايت و ارائه فرصت ارتقا به اعضا

 علمي همپاي تمام دانشگاهها تئهي

يق ترغيب و آموزش اعضا براي تشو

باالبردن كيفيت آموزشي و فعاليتهاي 

 پژوهشي

 برايت علمي ئهياعضاي استخدام 

گروه و بهبود  يتقويت آزمايشگاهها

 توان كاربردي آن

باال بردن اعتماد و روحيه در ميان 

اعضاي گروه با مشاركت فعال آنها 

  براي شادابي محيط كار

  

  

  تسهيل روال اداري فعاليتهاي تحقيقاتي اعضا

ارائه مشوقهاي الزم براي جذب  دانش آموختگان دكتري 

 ت علمي ئدانشگاههاي طراز اول به عنوان عضو هي

 علمي  تئهي يارائه فرصت مناسب ارتقا به اعضا

به  ر كمكدارائه فرصت مطالعاتي به اعضا با شرايط مناسب و سعي 

  آنها

پژوهشگر نمونه در قالب ترفيعات تشويقي و  يحمايت از اعضا

 فرصت مطالعاتي

 تشويق، ترغيب و آموزش اعضا در باالبردن كيفيت عملكرد آموزشي

نامه تشويق فعاليتهاي پژوهشي درون و برون گروهي تدوين آيين

 اعضا

قالب كادر  حمايت از جذب افراد قوي با قابليتهاي كاربردي در

 اي گروههآزمايشگاه

ايگاه، ساختار، تجهيرات و كاركنان آزمايشگاههاي تقويت ج

 تخصصي

 ت علمي در ارائه خدماتئهي ين و شخصيت اعضاأحفظ احترام، ش

ل ئت علمي در مسائايجاد فرصت براي باال بردن مشاركت اعضاي هي

  و مشكالت گروه در سطح دانشكده و دانشگاه

حمايت و ارائه فرصت براي 

 ت علمي ئهي ياعضا يارتقا

ه تسهيالت بيشتر رفاهي و ارائ

 ت علمي ئهيبه اعضاي حقوقي 

حمايت از فرصتهاي مطالعاتي 

 افزايش توان علمي براي بيشتر 

 اعضاي هيئت علمي

حمايت و استفاده از توان 

ت علمي ئتخصصي اعضاي هي

  گروهها

  

  دانشجويانعامل 

  سطح وزارتخانه در پيشنهاد  سطح دانشكده و دانشگاه در پيشنهاد  گروه سطح در پيشنهاد

نامه مناسب براي جلب تدوين آيين

هاي مشاركت دانشجويان در برنامه

 گروه

ارزيابي مستمر از پيشرفتهاي علمي 

 دانشجويان

افزايش ارتباط بيشتر بين استاد راهنما 

 و دانشجو

استفاده از اطالعات ارزيابي دانشجويان  

 از فعاليتهاي علمي و فني گروه

نشجويان گروه ن داأحفظ احترام و ش

  توسط اعضا

عنوان همكار استفاده از دانشجويان به

پژوهشي براي افزايش خودباوري در 

  كاربرديـ  هاي تحقيقيايجاد برنامه

دانشجويان  برتر  ياهاستفاده از نظر

در برخي از ) هاي اول وروديرتبه(گروه

 ريزي آموزشي گروهبخشهاي برنامه

 

 

  

 هاي گروهركت دانشجويان در برنامهحمايت از تدوين آيين نامه مشا

 دانشجويانبه افزايش تسهيالت رفاهي، آموزشي و پژوهشي 

 موفق و ارائه مشوقهاي مالي وعلمي براي دانشجويان سختكوش

 شدگانافزايش كيفي پذيرفته براي جذب دانشجويان بومي 

  حمايت مالي و معنوي از آورندگان مقام در مسابقات علمي رسمي

كارهاي پژوهشي در ميان يافتن بودجه مشخص براي انجام اختصاص يك 

  مند دانشجويان مستعد و عالقه

  براي فعاليتهاي پژوهشي زمينه ايجاد 

نامه حمايت از تدوين آيين

مشاركت دانشجويان در 

 فعاليتهاي گروه

حمايت مالي و معنوي از 

آورندگان مقام مناسب در 

 مسابقات علمي رسمي

ان كيفي امكان انتخاب دانشجوي

دانشگاه در مقاطع باالتر 

 تحصيلي 

ارائه تسهيالت و حمايت از 

دانشجويان با اعطاي كمكها و 

  تسهيالت
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  فرايند تدريس و يادگيريعامل 

  گروه سطح در پيشنهاد

  

  سطح وزارتخانه در پيشنهاد  سطح دانشكده و دانشگاه در پيشنهاد

ريزي كالسها، ارزيابي مداوم برنامه

 درسي و امكانات آموزشيريزي برنامه

افزايش ساعات تدريس دروس مهم  

  دوره

براي تقويت علمي  اهاي كارارائه برنامه

 دانشجويان ضعيف

گيري يك فرايند نظارتي براي كاربه

ارزيابي مستمر از كيفيت تدريس 

 گروه اداناست

برگزاري كارگاههاي روش تدريس و 

  گروه انادتارزيابي براي اس

 اي موضوعي تدريس و روش ارزيابيلوژيهوارائه متد

 انادتاحتساب رضايت دانشجويان در تشويق مادي و معنوي اس

  اهتدوين برنامه ارزيابي  از دوره

ت علمي و بهره ئهاي ياددهي اعضاي هيارزيابي مستمر شيوه

  برداري از نتايج آنها

همكاري در برگزاري كارگاههاي روش تدريس و ارزيابي براي 

 در اين كارگاهها ه هاامكان تبادل تجرب كردنفراهم و نيز  انادتاس

سنجش ميزان رضايت دانش آموختگان از  برايتدوين ضوابط 

  كيفيت آموزشي گروه

ليف و ترجمه أحمايت از ت

ثر ؤعنوان ابزار مكتاب به

 آموزش

ارزيابي براي تشكيل كميته اي 

از قرايند تدريس در دانشگاهها 

  و ارائه راهكارها و رفع موانع

 

  

  دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسيعامل 

  سطح وزارتخانه در پيشنهاد  سطح دانشكده و دانشگاه در پيشنهاد  گروه سطح در پيشنهاد

 هاي جديد بينر ايجاد دورهدسعي 

 اي متناسب با اهداف گروهرشته

ي دروس براي اارتقاي محتو

 پاسخگويي به نيازهاي جامعه

ري در نظر گرفتن نيازهاي فك

  هاي درسيدانشجويان در برنامه

ميزان  تدوين برنامه ارزيابي دروس و

 نامه تحصيليپايان تدوين ثير آنها درأت

  

 هاي گروهها سازي خروجيهاي الزم دورهازي و استانداردسمدل

  ارزيابي از گروهها از نظر ميزان قبولي دانشجويان در مقاطع باالتر

براي  نظاميحمايت از ايجاد 

ها به  نيازهاي روز دورهانتقال 

وزارت و بهبود مداوم مفاد 

 هابرنامه

ها با ارائه تغذيه فكري رشته

سير جديد علوم و خروجيهاي 

 پنجموردنياز طي يك دوره 

 ساله

هدايت و راهنمايي دانشگاه با 

هاي جديد و معرفي دوره

دانشگاههاي موفق همراه برنامه 

  اجرايي آن

  دانش آموختگانعامل 

  سطح وزارتخانه در پيشنهاد  سطح دانشكده و دانشگاه در پيشنهاد  گروه سطح در دپيشنها

  دانش آموختگان ايجاد انجمن

 آموختگاندور با دانش راهاز ارتباط 

 گيرندگان وخدمت ديدگاههايحصول 

 ذينفعان

 آوري مستمر اطالعات از عملكرد آنهاجمع

معرفي پيشرفت دانشگاه و دانشجويان به 

  وختگاندانش آم

دعوت از دانش آموختگان براي اظهار نظر 

 هاي گروهدر خصوص برنامه

  

 آموختگانو ارتباط با دانش دانش آموختگانحمايت از ايجاد انجمن 

 آموختگانآوري مستمر اطالعات عملكرد دانشحمايت از جمع

 آموختگانگيرندگان و ذينفعان دانشخدمت ديدگاههاياخذ 

 وفق و كارآآموختگان متشويق دانش

و داشتن برنامه منظم ارتباط با  دانش آموختگانهمكاري در ايجاد انجمن 

  دانش آموختگان

ايجاد مركز ارائه سرويس اينترنتي 

 دانش آموختگانانجمنهاي 

دانش ايجاد بانك اطالعاتي 

ن كشور به تفكيك آموختگا

 دانشگاهها

مداوم پيشرفتهاي علمي  ماعال

 شگاهگروه به دان دانش آموختگان

تخصيص درصدي از سهميه 

 به ارشد گروه دانشجويان كارشناسي

دانشجويان كارشناسي داراي 

  علميتوليدات 
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  امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشيعامل 

  سطح وزارتخانه در پيشنهاد  سطح دانشكده و دانشگاه در پيشنهاد  گروه سطح در پيشنهاد

تجديد و به روزكردن منابع، كتب و 

 كتابخانه مجالت

استفاده از جديدترين و بهترين 

 تجهيزات روز در دانشگاه

 افزايش امكانات كامپيوتري و

 زمان دسترسي هر روزهمدت

ايجاد زيرساخت قوي و كارآي 

 ارتباطاتي با تسهيالت ويژه

افزايش تسهيالت دسترسي 

 دانشجويان به مفاد جديد علمي 

ارزيابي نحوه كار آزمايشگاهها و 

  يت دانشجويانبررسي رضا

حمايت از تجديد و به روز كردن منابع، كتب و مجالت كتابخانه و 

 تسهيل دسترسي به آنها

حمايت و همكاري از افزايش سايتهاي تخصصي، توان و تعداد 

 كامپيوترها و قابليت زيرساخت ارتباطي

نياز  كمي و كيفي تجهيزات و اقالم مورد يمين منابع ارتقاأت

 آموزشي و پژوهشي

 تخدام كارشناسان مجرب آزمايشگاهي و كارگاهي در دانشكدهاس

 ايجاد آزمايشگاههاي تخصصي و سايت خاص گروه با تجهيزات نوين

تخصيص و اعطاي تسهيالت مالي به گروهها به تناسب ميزان 

 عملكرد و توليد علم

داده شده براي  ياههمكاري با گروه در انعكاس و پيگيري پيشنهاد

  ي و پژوهشي مناسبايجاد فضاي آموزش

 ـافزايش حمايت و همكاري به منظور توسعه امكانات آموزشي 

  پژوهشي

تخصيص امكانات و تجهيزات 

 هاي كاربرديپروژه

تدوين ضوابط دقيق به منظور 

تخصيص اعتبار و بودجه براي 

 دانشگاهها

اختصاص اعتبار الزم به منظور 

توسعه امكانات آموزشي و 

 پژوهشي

  

  پژوهشعامل 

  سطح وزارتخانه در پيشنهاد  سطح دانشكده و دانشگاه در پيشنهاد  گروه سطح در شنهادپي

تدوين استراتژي گروه براي پژوهش و 

 تحقيقات

تشكيل گروههاي تحقيقاتي براي ارائه 

 صنعتي مشاوره و خدمات علمي و

تشويق و پذيرش فعاليتهاي تحقيقاتي 

 درون و برون دانشگاهي 

حهاي حمايت مالي و معنوي طر

 هدفمند پژوهشي مراكز تحقيقاتي

 برگزاري كنفرانسهاي علمي و صنعتي

 تقويت نشريه علمي و فني دانشكده

هايي با قدرت نامهحمايت مالي از پايان

حل مشكالت كشور و نيز توليد انبوه 

 محصول 

هاي نامههدفمندكردن موضوع پايان

 تحصيلي دانشجويان

هاي تحصيلي به نامههدايت پايان

  نياز وضوعات كاربردي موردم

 تسهيل، تشويق و پذيرش فعاليتهاي تحقيقاتي و خدمات صنعتي 

 افزايش هدفمند طرحهاي پژوهشي در راستاي قطب شدن

 معنوي از مركز تحقيقات مهندسي و فناوري رشته حمايت مالي و

 ت علمي در ارزيابي طرحهاي پژوهشيئشركت نماينده عضو هي

  و پژوهشي موضوعي رشته تشكيل گروههاي تحقيقاتي

 تقويت همكاري با مراكز صنعتي و كاربردي

 صنعتي حمايت و برگزاري كنفرانسهاي علمي و

 داراي فعاليتهاي علمي و كاربردي باال يتشويق و حمايت از اعضا

 تشويق و حمايت از پژوهشگران نمونه گروهها و دانشكده و دانشگاه

 معرفي به گروهكشور موضوع رشته و تعيين نيازهاي كالن

 ساخت و توليد محصوالت هدفمند حاصل از نتايج پژوهش

 انتخاب افراد پژوهشگر براي تصدي مشاغل پژوهشي

 ت علمي پژوهشگرئهي أن و احترام اعضايحفظ ش

  

افزايش بودجه ريالي و ارزي 

 پژوهشها

تخصيص بودجه مجزا به 

 پژوهشهاي كاربردي

حمايت از ايجاد مراكز 

 رشتهتحقيقاتي موضوعي 

فعال  يمعرفي و تشويق اعضا

 پژوهشي با موضوعات بديع

 ايجاد مراكز پژوهشي بين

طرحهاي  يارجاي ارشته

 كشوركالن

ايجاد استاندارد تصدي پستهاي 

  پژوهشي و تحقيقاتي 

تعيين و معرفي نيازهاي 

 كشورپژوهشي كالن
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   آموزشي گروههاي دروني يارزياب از حاصل پيشنهادهاي كاربست راهكارهايبررسي : هدف چهارم

جز با همت و تالش  است كه پيشبرد اهداف هرگروه و رسيدن به درجات ترقي مطلوب آنهاواضح 

توان اذعان داشت در خصوص پيشنهادهاي ارائه شده مي ،لذا .نيستمضاعف همان گروه امكان پذير 

م و پيگيريهاي ضروري را انجام جامه عمل پوشاندن به پيشنهادها، خود گروه بايد اقدامات الز برايكه 

اي تمام سعي شايسته است كه مدير گروه با پذيرش مسئوليت سرپرستي چنين كميته ،بنابراين. دهند

براي بهبود كيفبت  ،لذا. به كار ببردپيشبرد و رسيدن تا وضعيت مطلوب به منظور و تالش خود را 

ي پياده شدن پيشنهادهاي ارائه شده اتخاذ ن راهكارهايي براشود مسئوالآموزشي گروهها پيشنهاد مي

ص اطور خت علمي دانشگاه و بهئهياعضاي ن ترتيب كه ابتدا فرهنگ خود ارزيابي در سطح ديكنند، ب

ت ئهي يپيشنهادهاي ارائه شده كه اعضابر اجرايي كردن و  نهادينه شوددر گروههاي مجري طرح 

و به تبع آن حمايت و همت مدير گروه در أكيد شود اند، تكردهييد أبررسي و تآن را علمي گروه نيز 

  . گذار خواهد بودثيرأاين زمينه بسيار مهم و ت

كميته اجراي پيشنهادهاي طرح "عنوان  بااي  شود در سطح دانشگاه كميتهپيشنهاد مي ،همچنين

   .و متولي پيگيري اجراي اين پيشنهادها در سطوح گروههاي مختلف باشدشود تشكيل  "ارزيابي

  :مبتني بر اين پيشنهاد

پيشنهادها  كردن عملي به مقيد را خود ارزيابي، مورد گروههاي ياعضا تك تك اول وهله در •

  .بدانند

شود تشكيل كميته پيگيري اجراي نتايج با همكاري هر يك از اعضاي گروه كه توصيه مي •

آنها قرار عنوان يكي از محورهاي جلسات هفتگي گروهها در دستور كار اين موضوع به

كليه پيشنهادهاي ارائه شده در سطح گروه و  كردنگيرد، به طوري كه در نهايت، عملي 

 ردانشگاه و وزارتخانه ب ،ارائه شده در سطح دانشكده ياهپيگيري در زمينه ساير پيشنهاد

  .عهده اين كميته باشد

دانشگاه است،  عهده دانشكده و رو اجراي پيشنهادها ب كردنوظيفه عملي آنكه به ه ا توجب •

و  وددر سطح دانشگاه تشكيل ش "كميته مركزي ارزيابي دروني"شود توصيه مي ،لذا

 ،ارتباط مؤثري با گروههاي تخصصي دانشكده ها از يك طرف و با وزارتخانه از طرف ديگر

اين كميته بايد قادر باشد در  ،همچنين. پيگيري اجراي پيشنهادها داشته باشد براي

ئوليتها و اختيارات مديران گروههاي آموزشي بازنگري و به دانشكده و خصوص وظايف، مس

دن آنها تدابير الزم را كروزارتخانه در جهت عملي  الزم است ،بنابراين. گروهها ابالغ كند

به تناسب فعاليت و درجه لياقت آنها  زمينهبه افراد شاخص در اين  ،همچنين. ندكاتخاذ 
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هداياي ارزشمند و تسهيالت  ،دنشودر دانشگاه مي كه باعث تقويت و پيشرفت كيفيت

 .شغلي مناسب داده شود

 

  نتيجه گيري .8

در    سازد تا به وسيله آنايجاد يك نظام ارزشيابي كيفيت آموزش ابزاري براي دانشگاه فراهم مي

هاي مناسب را براي اصالح خود گزينه ونقاط قوت و ضعف خود را معين و فعاليتهاي خود بازنگري 

  آنها ترين يكي از متداولكه  الگوهاي متفاوتي عرضه شده است  براي ارزشيابي آموزشي . ندكتخاب ان

الگوي .  ، الگوي اعتبار سنجي استشودمياستفاده از آن كه بيش از ساير الگوها در نظامهاي آموزشي 

  : اعتبار سنجي در آموزش عالي داراي دو مرحله است

گويند، مرحله آغازين الگوي ارزشيابي نيز ميبي دروني كه به آن خودارزشيا: ارزشيابي دروني .الف

اقدام به ارزشيابي » خود در آينه ديدن «در اين مرحله نظام دانشگاهي به منظور . سنجي استاعتبار

هدف ارزشيابي . يابد و به اصالح نقاط ضعف بپردازدهاي قوت و ضعف خود را درجنبه  كند تامي

ت اعضاي هيئت علمي براي بهبود كيفيت، كمك به خود تنظيمي امور توسط دروني جلب مشارك

اعضاي هيئت را با توجه به اينكه ارزشيابي دروني . خود اعضا و بهبود كيفيت نظام آموزشي است

موجود با  يتدهد تا كيفيت آموزشي را بر اساس تطابق وضعبه آنها امكان مي هند،دعلمي انجام مي

هاي تعيين شده گام بردارند و استاندارد  اهداف و جهتين شده تصوير كنند و در استانداردهاي تعي

هدف اصلي و  ،لذا ؛هبود كيفيت هموار سازندبه منظور براه را براي ايجاد يك برنامه توسعه در آينده 

عمده ارزشيابي دروني بهبود كيفيت آموزشي و پژوهشي، احساس تعهد و مسئوليت در مجموعه نظام 

ي، جلب مشاركت اعضاي هيئت علمي در فرايند ارزشيابي دروني، نمايان ساختن نقاط قوت و آموزش

  . ايجاد يك زبان مشترك است ،ضعف نظام آموزشي و رفع نقاط ضعف و در نهايت

يندي است كه اسنجي فرعنوان گام دوم الگوي اعتباره ارزشيابي بيروني ب: ارزشيابي بيروني .ب   

در نظام آموزشي انجام ) الزامات(از نظام براي بررسي رعايت حداقل كيفيت  توسط كارشناسان خارج

است كه جامعه علمي براي اطمينان از كيفيت يك نظام نظر ضرورت ارزشيابي بيروني از آن . گيردمي

هدف ارزشيابي بيروني . طلبدرا نيز مي 1ييد همگنانأآموزشي عالوه بر نتايج ارزشيابي دروني، ت

المللي در زمينه ارزشيابي نشان تجارب بين. عالي در برابر ذينفعان استظامهاي آموزشپاسخگويي ن

دهد كه تلفيق خود ارزشيابي و بازبيني كارشناسان خارجي دو سنگ بناي هر ارزشيابي موفق در مي

 كنند، ضمن بررسيكارشناسان بيروني از آنجا كه از خارج به سيستم نگاه مي. نظام آموزش عالي است

____________________________________________________________________ 
 

1. Review Peer  
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گزارش ارزشيابي دروني، مناظر جديدي از فرصتها و امكانات را كه از منظر داخلي مورد توجه قرار 

  .گشايندفرا روي دست اندركاران مياست، نگرفته 

ارزيابي   ،ارزيابي شروع و اراج ايبر كار، اساس و مبنا سنجياعتبار الگوي در كه گفت توانمي ،مجموع در

  :از جمله ،داشته باشد دنبال به گروه اعضاي براي را مثبتي هايپيامد تواندمي مرا اين كه چرا ،است دروني

  ؛آگاهي دقيق از اهداف گروه آموزشي •

  ؛ت علمي به گروه آموزشيئافزايش تعهد و دلبستگي اعضاي هي •

  ؛فرصتها و ي نقاط قوت و ضعفيجامع و شفاف از عملكرد گروه و شناسا يارائه تحليل •

  ؛ييوتقويت فرهنگ پاسخگ •

  ؛كمك به خود تنظيمي امور گروه آموزشي •

  ؛حمايت از بهبود مستمر كيفيت •

 .ي نظام آموزشييافزايش اثربخشي و كارا •

  .هاي آن كمك كرد توان به بهبود عملكرد گروه آموزشي و برنامهدر قالب اجراي اين طرح مي

و به اعضاي گروه  ساختم ارزيابي از عملكرد گروه آموزشي فراه  توان سازكاري را برايميهمچنين، 

  .ها، روند بهبود كيفيت مستمر  را دنبال كنند گري در برنامه د تا با خود تحليلكركمك 
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