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ارزیابی  درونی  گروه مهندسی عمران دانشگاه مالیر با استفاده از الگوي 

CIPP 

  

  2حیدرلومریم مرندي  و1 زادهعلی ایمان

  

است  نظام اعضاي خود توسط دانشگاهی و کیفیت گروههاي علمی نظام وضعیتمطالعۀ  یندافر درونی ارزیابی :چکیده 

ارزیابی درونی گروه مهندسی عمران  حاضر پژوهش  هدف.وزش عالی باشددر نظام آم تحولی ساززمینه تواندکه می

 این به. است  راهکارهایی براي آنۀو ارائ دانشگاه مهندسی عمران گروه کیفیت بهبود و توسعه دانشگاه مالیر در جهت

  : شاملعامل تهف موردمطالعه، گروه درونی ارزیابی ، برايCIPP الگوي هايلفهؤمالك قرار دادن م از پس ر،منظو

 غیردرسی؛ و درسی هايبرنامه و آموزشی هايدوره ـ4 دانشجویان؛ ـ 3 ؛علمیتئهیـ 2 سازماندهی؛ و مدیریت :هدفها ـ1

 مورد بررسی و ارزیابی قرار پژوهشی و آموزشی تجهیزات و امکاناتـ 7 ختگان؛آمونشداـ 6 یادگیري؛ و یاددهی فرایندـ 5

 یا یک گیريهانداز با هاگویه این از کدام هر .شد رفته گنظر در گویه 182 و مالك 47 فوق لعوام ارزیابی نظورمبه. گرفت

 ابزارهاي .شد استفاده پیمایشی ـ توصیفی تحقیق روش از آن در  واست کاربردي نوع از پژوهش .بود همراه متغیر چند

هاي پژوهش یافته. دبو الزم هايدادهتحلیل  و بازبینه ، مصاحبه،نامهپرسش شامل اطالعات آوريجمع براي مورداستفاده

 عوامل ارزیابی درونی گروه عمران دانشگاه ۀ قرار داشت، بقیمطلوبی که در سطح ،علمیتئجز عامل هیهدهد بنشان می

 ارتقاي داشت؛ قرار مطلوب نسبتاً سطح در گروه موجود وضعیت در ،به عبارت دیگر . قرار نداردمطلوبیدر وضعیت  مالیر

  .است گروه ریزانبرنامه و دانشگاه نؤالمس سوي از نواقص رفع مستلزم گروه کیفیت

  

  ، مهندسی عمران دانشگاه مالیرCIPP ، الگويکیفیت درونی، ارزیابی  :کلیدييها  هواژ

  

____________________________________________________________________ 
 

 aliimanzadeh@yahoo.com  )نویسنده مسئول. (ي آموزشی دانشگاه مالیر، مالیر، ایرانریز آموزش و  برنامهاستادیار  فلسفۀ .1

    marndim@yahoo.com دانشجوي دکتري برنامه درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 2
  

  )28/5/1395: مقاله دریافت (

 )26/11/1395: مقاله پذیرش(

DOI: 10.22047/ijee.2017.59672.1402 



  CIPP       ارزیابی درونی گروه مهندسی عمران دانشگاه مالیر با استفاده از الگوي 

  

120

 مقدمه .1

  فراوانی درتالشهاي اخیر سالهاي در. است آموزشی از ارزیابی استفاده ۀسای در عالی آموزش کیفیت مستمر ارتقا

ی نظامهاي ییکی از ضروریات پویا. است آمده عمل به کشورها از بسیاري در عالی آموزش کیفیت يارتقا جهت

  (Vanhoof & Petegem, 2007) گیرد به دو صورت درونی و بیرونی انجام میآموزشی ارزیابی است که عمدتاً

 روشها کارگیرياز به  استعبارتعالی  آموزش مدیریت کارکردهاي از یکی نوانعبه ارزشیابی

 آوريجمع گیري،تصمیم و وص کیفیتدرخص قضاوت براي استانداردها تعیین شامل قضاوت و جووجست 

 یا برنامه اثربخشی و سودمندي کیفیت، تعیین ارزش، براي استانداردها گرفتن کار به و مرتبط اطالعات

 به را جاري روندهاي تغییر که شده نجاما رزشیابیا نقش در زیادي تغییرات گذشته، دهۀ دو در. مؤسسه

 کیفی، و یروشهاي کم از استفاده درونی، ارزشیابی بر ارزشیابی در جدید روندهاي .است داشته دنبال

محورنظریه ارزشیابی
1
 ارزشیابی و اوريفنّ از ابزارهاي استفاده ارزشیابی، فرایند در آموزشی یاران مشارکت ،

 علمی،هیئت عضو دانشجو، سنجش براي عالی آموزش در ارزشیابی این اساس، بر .نددار تأکید عملکرد

 ارزشیابی از استفاده اما است، شدهمی استفاده گذشته از ... و یادگیري و تدریس و آموزشی، درسی هايبرنامه

 از پس). 1392 ،بازرگان( ندارد طوالنی چندان پیشینۀ عالی آموزش نظام عوامل کیفیت بارةدر براي قضاوت

 در کیفیت ارزشیابی روشهاي گرفت، قرار توجه مورد خدمات و کاال تولید در ن،آ بهبود و کیفیت آنکه مفهوم

 تواندمی درونی ارزشیابی).  2007 ان،هم (یافت راه عالی آموزش به تدریجبه کرده و پیدا توسعه  دانشگاهها

 سازيشبیه ۀوسیلبه امور خودتنظیمی هايسازوکارایجاد  ل،مسائ حل و یافتن سازمانی، یادگیري براي مبنایی

   .گیرد قرار استفاده مورد پایدار مسائل براي جایگزین حلهايراه جويوو جست کارگزاران میان در انعکاس بحثها،

بخشی به خود بیش براي کیفیت) 1394 زاده،ایمان( مدارعنوان سازمانهاي یادگیرنده و دانشدانشگاهها به

 انتظار آنها از و اندجامعه منفصل عقل دانشگاهها. نیازمند استفاده از رویکرد ارزیابی هستند ز هر سازمان دیگرا

 عملکرد کیفیت بتوانند که است آن امر این ۀالزم .کنند دانایی ایفا بر مبتنی توسعه راهبري نقش که رودمی

 میسر بیرونی و درونی ارزیابی با کار این ؛ نندبرسا عمومی به قضاوت را خویش اعتبار و کنند رصد را خود

). 1387 فراستخواه،( دانشگاههاست آموزشی گروههاي توسط درونی ارزیابی زمینه این در نخست گام و شودمی

 واحد هر مطلوب عملکرد  ـبازدارنده عوامل و فرصتها ضعفها، قوتها، که است آن پی در درونی ارزیابی

 صورتبه که ،فرایند این صحیح اجراي از ناشی هايداده. شوند شناسایی  ـآموزشی گروه معموالً  ـدانشگاهی

 کیفیت بهبود نیز وراهبردي  ریزي برنامه براي اطمینانی قابل منبع شود، می عرضه درونی ارزیابی گزارش

 .است دانشگاهی و سازمانی واحد هر عملکرد

____________________________________________________________________ 
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 ارتقاي دیگر سوي از و است آموزشی گروههاي عملکرد ارزیابی دنبالبه سو یک از درونی ارزیابی فرایند

 به متقابل صورتبه دو این و است درونی ارزشیابی ۀتوسع ارزشیابی بیرونی اصلی شرط دانشگاهی کیفیت

 عبدالهی، و نادري( کنندمی کمک تخصصی خدمات ۀعرض و تحقیق و کیفیت تدریس بهبود گویی،پاسخ

  و گروه فعالیتهاي راهبردي ریزي برنامه،اهداف به ابیتیدس میزان ةدربار ت قضاوارزیابی درونی درباب. )1389

، نبازرگا(ثیرگذار باشد أ تشود برداشته دبای گروه راهبردي اهداف به یابیدست براي که گامهایی شناسایی

2007.(  

 مناسب يگوهالا یا لگوهاا زيبومیسا یا حیاطر ممستلز يیگرد امقدا هر از پیش شیزموآ شیابیارز منجاا

) اهــهنشگادا( عالی زشموآ تمؤسسا و کزامر در ي آنکلید و مهم نقش بهتوجهبا یابی ارز.ستا شیابیارز

 اوانفر دبررکا الیـع زشموآ يهامنظا شیابیارز در که لگوهاییا از یکی آنها بین در که دارد ديمتعد يلگوهاا

  .ستا CIPP شیابیارز يلگوا ،شتهدا

بیمکه استافل، CIPPگوي ارزیابی لا
1

تواند در بخشهاي مختلف صنعتی، می ، بنیانگذار اصلی آن است

گرا در ارزیابی  این مدل یک مدل سیستمی و کل(Eseryel, 2002)کار برده شود هب ...موزشی و آبهداشتی، 

 ارزیابی وتحلیل وسسات آموزشی و تربیتی است و عناصر یک نظام آموزشی را بهتر از مدلهاي دیگر تجزیهؤم

  .(Karatas & Fer, 2009) دکنمی

موقعیت یا بافت ةواژ چهارالتین  اول وفحر از CIPP انعنو
2
داددرون ،

3
یندافر ،

4
وردهافرو 

5 
 همدآ دست  به

 رـیز يرـگیتصمیم عنو رچها در را نتصمیمگیرندگا و انمدیر که دارد چوبیرچا شیابیارز يلگوا ینا .ستا

  :کندمی کمک

 شیزموآ افهدا تعیین ايبر منطقی زمینۀ یک دنکر همارـف شیابیارز ینا فهد: بافت از شیابیارز 

  . ستا

 رمنظوبه منابع از دهتفاـسا چگونگی ةربادر زنیاردمو تطالعاا مرحله ینا در: داددرون از شیابیارز 

 ماـنظ ياییهاناتو ماهیت داد،درون از شیابیارز ضمن. دوـشمی آوريجمع برنامه افهدا به ستیابید

  مشخص بافت از شیابیارز نتیجۀدر که ،فیادـها هـب نسیدر ايبر هبالقو راهبردهاي و شیزموآ

 . شودمی تعیین زـنی ،دـناهشد

____________________________________________________________________ 
 

1. Stufflebeam 
2. Context 
3. Input 
4. Process 
5. Product 
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 یاآ: دشو داده پاسخ یرز اردمو نظیر ییسشهاپر به تا دمیشو کوشش مرحله ینا در: یندافر از شیابیارز 

 تیاتغییر چه ؟نددار ارقر آن موفقیت راه سر بر نعیاوم چه ؟تـسا نشد دهپیا لحا در خوبیبه برنامه

  ؟است وريضر

 نتایج سپس.  چیستهمدآستدبه نتایج که دشومی مشخص مرحله ینا در: وردهافر از شیابیارز 

سیف،  (دمیشو مشخص قعیوا نتایج و راتنتظاا بین ةبطرا و دشومی مقایسه برنامه فهدا با حاصل

1392 .(  

   با طراحی و اجرا نشان راCIPP موضوع نمودار زیر ارتباط مراحل مدل ارزشیابی براي روشن شدن این

  .دهدمی

  
 CIPP (Tseng et al., 2010)چارچوب مدل : 1نمودار 

 
 وملز رتصودر تا دوشمی شتهاگذ نگیرندگاتصمیم رختیاا در زمال تطالعاا ،نتایج کامل سیربر از پس

 يلگوا از دهستفاا ةعمد لیلد. دشو يتصمیمگیر آن در تجدیدنظر یا آن ساختن متوقف ،برنامه مۀادا ةربادر

 مینۀز در را طالعاتیا انتومی لگوا ینا کمکبه ایرز ؛ستا آن بیشتر دبررکا و جامعیت CIPP شیابیارز

 نیز و ییاجرا يهاحطر و عملیاتی ياـهبرنامه مطلوبیت ه،نشگادا سعۀتو مۀبرنا افهدا مطلوبیت

 پیشرفت و دبهبو يگیرتصمیم و یتاهد رمنظوبه توسعه ةبرنام ايجرا از لحاص نتایج مطلوبیت

 يلگوا که ستا معتقد سیف. آورد ستد به هنشگادا آن نظرردمو زدهبا کسب و نشگاهیدا فعالیتهاي

  و انمدیر به کمک شقصد که ستا مدیریت بر مبتنی شیابیارز يلگوهاا از برخاسته CIPPشیابیارز

 ،هاداددرون ةربادر آن در که دارد تأکید سیستمی دیکررو یک بر لگوا ینا. ستا نتصمیمگیرندگا

 بر مبتنی دیکررو از حاصل شیابیارز يلگوهاا مخاطب ،حقیقتدر. دمیشو يتصمیمگیر هادادونبر و یندهاافر

 ن،تصمیمگیرندگا يستههااخو را شیابیارز ،فعالیت رمنظوبه و هستند نگیرندگاتصمیم ارههمو یریتمد

 )1986 (بیماستافل (Worthen & Sanders, 1991) کنندمی تعیین ثربخشیا يهاکمال و طالعاتیا يهازنیا

 عبارتیبه ،بازده یا محصول به نه دارد توجه فرایند به که داندمی چرخشی فرایندي راCIPP ارزشیابی الگوي

 مختلف مراحل در CIPP الگوي از استفاده .برنامه اثبات نه داندمی اصالح و بهبود را ارزشیابی هدف ترینوي مهم
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 براي را برنامه ۀادام یا اصالح برنامه و بازسازي فرصت ،)تراکمی ارزشیابی(ارزشیابی  نوع چهار از یک هر اجراي

 پرسشهاي یکی از نقاط قوت این مدل توانایی آن در طراحی .کندبرنامه فراهم می اندرکارانتدس و مجریان

  (Hakan & Sevalb, 2011) استیند برنامه ابراي ارزشیابی نقاط کلیدي فرموردنیاز ارزیابان 

ژانگ
1 

تواند   که می،نگر و جامععنوان یک الگوي کلبه CIPP الگويکید کردند که أت)  2011(و همکاران 

 اثربخش بارةگیري در بازخورد و تصمیمۀجانبه بررسی کند و قادر به ارائ و همهمندنظامصورت هیک برنامه را ب

از منظر وولمن .شود بهبود مستمر برنامه است، در این زمینه توصیه میبرايارها ک راهۀبودن برنامه و ارائ
2
 

هاي آموزشی، سیاستهاي آموزشی، گروههاي علمی، ساختار  در ارزیابی درونی برنامهCIPPالگوي ) 2006(

 خصوصیات برجسته این مدل مطابق ،درنتیجه .تواند مثمرثمر باشدنظام آموزشی و سیاستهاي کالن علمی می

د در تحقیقات متعدد وشمی، سبب استگیري پذیري، انسجام و راهنماي تصمیمکه شامل جامعیت، انعطاف

  .شود آموزشی معرفی ۀعنوان بهترین مدل ارزشیابی برنامبه

 ی،مل سطح در هم و یلالملبین عرصۀ در هم اخیر دهۀ دو در دهدمی نشان گرفتهانجام بررسی پژوهشهاي

است و در ایران و جهان تحقیقات  آن هايبرنامه و عالی آموزش به بخشیکیفیت در مهم روشی درونی ارزیابی

  . انجام شده استCIPPزیادي با استفاده از الگوي 

چو
3

  نتایج .شده پرداختندبه ارزیابی آموزش الکترونیکی ارائه الگواین با استفاده از ) 2009( و همکاران 

الگو یعنی  عامل چهار از سه عامل حداقل وجود جامع، رویکرد این ایجاد براي که دهدمی نشان پژوهش این

 .داد ضروري استزمینه، فرایند و برون

ه یوركنشگادر دا
4

 CIPPشیابی ي ارزلگوري از اپرستازش موي آهابرنامهب چورسی چاربراي  نیز بر

پژوهش نشان از ضعف عامل فرایند و زمینه در آموزش پرستاري است و هاي این یافته. سته اشدده ستفاا

  (Singh, 2009)زیرساختهاي الزم و روشهاي تدریس در این دانشگاه باید بازنگري 

 جامعه و بهداشت روان دانشگاه  درونی گروه پرستاري،در ارزیابی) 1389( خسروان و همکاران پژوهش

هاي  هاي آموزشی و برنامه رسالتها، اهداف و جایگاه سازمانی و دوره که دهدنشان می گناباد پزشکی علوم

 و امکانات یاددهی، ـ علمی، دانشجویان، راهبردهاي یادگیريعامل هیئت نسبتاً مطلوبآن گروهها درسی 

  .بودمطلوب مجموع وضعیت گروه در حد  و درمطلوب حد در آموختگان دانش و آموزشی تجهیزات

____________________________________________________________________ 
 

1. Zhang, G. 
2. Wollmann 
3. Cho et al. 
4.York 
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نشان داد که وضعیت گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتري ) 2011 ( کشاورزۀنتایج مطالع

یند اهاي درسی و فر  اما برنامه؛بخشرضایتآموختگان  علمی و دانشدانشگاه تهران در عامل دانشجویان، هیئت

  . بودبخشرضایت تا حدودي یادگیري ـ یاددهی 

 دانشگاه جراحی و داخلی پرستاري درونی گروه ارزیابی درخصوص )1382( پژوهش رفیعی و همکاران

 گروه تجهیزات گروه، مدیر مالکهاي از امتیازات حاصل کل میانگین که داد نشان نیز رفسنجان علوم پزشکی

 ساختار هايدر حیطه و داده اختصاص خودهب را» خوب «ۀرتب  گورمن،بنديرتبه معیار بهباتوجه ن،دانشجویا و

 دانشجویان همچنین .بود بخشرضایت از بیش نتیجه علمیي هیئتاعضا پژوهشی عملکرد و مسئولیت و

 و منابع اکثر دانشجویان دید از لیکن د؛کردن ارزیابی قوي را گروههاي آموزشی اعضاي آموزشی عملکرد گرچها

  .بود ضعیف حد در بخشها تجهیزات

 يلگوس اساابران توکه چگونه میست این اهش حاضر وصلی پژ امسئلۀ، ین مقدمه ابرمبنايین ا بنابر

CIPP  آورد؟عمل  به عمران و معماري دانشگاه مالیر ةاز گروه مهندسی عمران دانشکدامع شیابی جارزیک 

 مالیر دانشگاه کار به شروع با همزمان  ی است کههایرشته اولین از یکی مالیر دانشگاه عمران مهندسی گروه

 را خود فعالیت ساختمان عمومی کارهاي ـ عمران رشتۀ کاردانی عمقط در دانشجو پذیرش با 1380 سال از

. شد عمران مهندسی ۀرشت در دانشجو پذیرش مجوز اخذ به موفق گروه این ،1386 سال در. دکر آغاز رسماً

 مهندسی یعنی دیگر مقطع و رشته دو در فوق هاي رشته بر عالوه ،اخیراً دانشگاه کیفی و یکم ۀتوسع دنبالبه

. دکر پذیرش دانشجو دکتري مقطع در بعد سالهاي در  و)ارشد کارشناسی و کارشناسی مقطع (سازه ـ عمران

 در  ـشبانه و روزانه  ـدکتري و ارشد کارشناسی و کارشناسی مقاطع در دانشجو 511 از بیش حاضر حال در

 نبوده از دانشگاه مالیر و  دانشجو در این رشتتعداد بااليبه باتوجه. هستند تحصیل مشغول آموزشی گروه این

تواند تصویر روشنی از  در این گروه علمی، میویژهیک از گروههاي این دانشگاه بهارزیابی درونی در هیچ

لذا براي دستیابی به این امر هدف اصلی این پژوهش ارزیابی درونی گروه . فعالیتهاي این گروه علمی ارائه دهد

 و تدوینی بررسی ئ بود که با بررسی اهداف جزگروه کیفیت بهبود و سعه توعمران دانشگاه مالیر در راستاي

 فرایندي عوامل کیفیت گروه؛ ارزیابی آموزشی سیستم داديدرون عوامل کیفیت گروه؛ ارزیابی اهداف تصریح

 پیشنهادهاي و راهکارها ۀگروه؛ ارائ آموزشی سیستم داديبرون عوامل کیفیت گروه؛ ارزیابی آموزشی سیستم

  .شود محقق میداديبرون و فرایندي دادي،درون عوامل از یک هر موجود وضع بهبود و توسعه براي زمال

 

  ژوهش پاهداف .2

 گروه ضعف و قوت نقاط دنکرآشکار  منظوربه درونی ارزیابی الگوي اجراي پژوهش این انجام از اصلی هدف

  :اند گرفته قرار مدنظر زیر اهداف فوق هدف به رسیدن براي که مالیر است دانشگاه کارشناسی مهندسی عمران

 ؛مهندسی عمران گروه اهداف تصریح  
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 ؛عمران گروه مهندسی ارزیابی براي مناسب نشانگرهاي و مالکها عوامل، تعیین  

  ؛عمران گروه مهندسی) دادبرون یند،افر داد،درون (کیفیت مختلف هايجنبه کردن آشکار 

 پیشنهادهاي ارائۀ و مطلوبوضعیت  با آن ۀمقایس و بازرگانی مدیریت گروه موجود وضعیت شناسایی 

 .عمران گروه مهندسی کیفیت ارتقا و بهبود براي الزم

  

 پژوهشروش  .3

 که حیث این از  .است کاربردي نوع از  وپیمایشیـ  توصیفی ی؛توصیف روشهاي بر مبتنی پژوهش این روش

 بهبود براي آن نتایج از طرفی از و شده پرداخته فمختل ابعاد از گروه ویژگیهاي توصیف به ژوهش پاین در

  ،هـمینز املـش CIPP يوـلگا ۀـگانرچها ايزـجا راـک ینا ايبر .شودمی استفاده گروه موجود وضعیت

 انمدیر نظر سساابر لیهاو يهااردستاندا سپس ،شدند تقسیم جزئیتر يهامؤلفه به دادونبر و یندافر داد،درون

 اربزا لیهاو يهااردستاندا سساا بر ،بعد مرحله در. شد ینوتد علمیتئهی يعضاا و وهگر انمدیر ه،نشگادا

  .شدند اجرا و حیاطر يگیرازهندا
  

 آماري ۀجامع .4

 از که بودگروه مهندسی عمران دانشگاه مالیر  موردنیاز، هايداده گردآوري براي موردمطالعه آماري ۀجامع

 :بود شده تشکیل هاجامعهرزی این

 ؛وهگر مدیر 

 گروه؛ علمیهیئت ياعضا 

 ؛مهندسی عمران ۀرشت کارشناسی ةدور دانشجویان تمام 

 ؛آموزشی گروه گذشتۀ هايدوره در کارشناسی ةدور آموختگاندانش  

 آموختگانکارفرمایان دانش.   
  

 گیرينمونه روش و نمونه حجم .5

 چون مدیر. است شده ادهاستف کامل سرشماري روش ازعلمی هیئت و اعضاي گروه مدیر ۀزیرجامع بارةدر

 بارة در. مدیر گروه فعلی مالك عمل قرار گرفت،ن گروه بودنداهم علمیهیئت از اعضاي  پیشینگروههاي

 .گرفتند قرار سرشماري مورد و داشته مشارکت اطالعات تکمیل براي  نفر10 علمیهیئت ياعضا ۀجامعزیر

دکتري و امکان  آموختۀدانش چونشد سی میدانشجویان کارشناشامل فقط  دانشجویان ۀجامعرزی نمونۀ

 وجود  دانشجویان موردارزیابیۀنمون آموختۀدانش به دلیل نبودنهاي ارزیابی درونی لفهؤارزیابی برخی از م

  ۀزیرجامعو  مهندسی عمران )تورودیهاي متفاو (کارشناسی دانشجوي 67 شاملاین نمونه نداشت؛ 

 .کارشناسی  قطعم ۀموختدانش 30  است؛آموختگاندانش
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 در که بود شده داده عودت نامهپرسش 7 آموختگاندانش کارفرمایان ۀزیرجامع ارسالی براي ۀنام پرسش20 از 

  .گرفت قرار استفاده مورد نتایج تحلیل
  

 پژوهش ابزارهاي فنی ویژگیهاي و پژوهش ابزارهاي .6

  : از نداعبارت شد استفاده آنها از اطالعات گردآوري براي که گیريهانداز ابزارهاي از ايمجموعه

 اياعضبراي  لیکرت مقیاس اساسبر پاسخ ۀبست صورتبه پرسشهاییساخته با  محققۀنامپرسشـ  الف

   ؛ و کارفرمایانآموختگانشدان دانشجویان، علمی،هیئت

    ؛گر خودمحقق بودکه مصاحبه  فعلی گروهمدیریافته با سازمان نیمهۀمصاحب ـ ب 

   .کتابخانه تجهیزات و فضا نۀبازبیج ـ 

و  علمیهیئت ۀنامشپرس ربارةد کرونباخ آلفاي ضریب ۀمحاسب SPSS افزارمنر از استفاده با اطمینانراي ب

 به 93/0و  81/0 و 91/0و  89/0 مقادیر ترتیبهبآموختگان و کارفرمایان انجام پذیرفت که ، دانشدانشجویان

و مدیر  گروه عمرانان ادتاختیار سه تن از اس در شده تدوینۀنامپرسش صوري، روایی تعیین  براي.آمد دست

اتفاق این  آنها بهۀریزي درسی همان دانشگاه قرار گرفت و همگروه فعلی عمران و دو نفر از اعضاي گروه برنامه

 .  ها را قبول داشتندنامهپرسش

 هاداده گردآوري منابع و پژوهش ابزارهاي :1 جدول

 هاداده گردآوري منبع  ارزیابیمورد عوامل یا عامل  سنجش ابزار  ردیف

  

 علمیهیئت ۀنامشپرس  1

  

  علمی هیئت

 پژوهش گروه سازماندهی و مدیریت

و  درسی هايبرنامه و آموزشی هايدوره

 غیردرسی

 یادگیري ـ یاددهی فرایند

  پژوهشی و آموزشی تجهیزات و امکانات

  علمیهیئت ياعضا

 هدفهاي سنجش مۀناپرسش  2

  گروه

  علمیهیئت ياعضا  گروه اهداف و رسالت انداز،مچش

3 

  

 مدیران یافتۀنسازمایمهنۀ مصاحب

 گروه

 
  

 گروه مدیر

 گروه سازماندهی و مدیریت

  پژوهشی و آموزشی تجهیزات و امکانات

 گروه مدیران

  

 دانشجویان ۀنامپرسش  4

  

 گروه پژوهش سازماندهی و مدیریت

 غیر  و درسی هايبرنامه و آموزشی هايدوره

 درسی

 
  

 دانشجویان
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 یادگیري ـ یاددهی فرایند

 پژوهشی و آموزشی تجهیزات و امکانات

  

  

 موختگانآشدان ۀنامپرسش  5

  

  موختگان آشدان

 آموزشی هايهدور

  

  موختگانآشدان

  مسئوالن ۀنامپرسش  6

 آموختگانشدان

  

 موختگانآشدان

 آموزشی هايهدور

  

 و مستقیم مسئولین

  موختگانآشدان کارفرمایان

  

7  

 تجهیزات و  امکاناتبازبینۀ

  پژوهشی و آموزشی

 پژوهشی و آموزشی تجیزات و مکانات

  

  کتابخانه نیمسئول

  

) 4 (دیاز ،)3(متوسط ، )2( کم ،)1 (کمخیلی [لیکرتی سمقیا سساابردر این پژوهش  هانامهپرسش از امهرکد 

 هر مطلوبیت شاخص تا شد داده کاهش قسمت 3 به سپس قسمتی پنج سمقیا. نداهشد ینو تد)]5( دیازخیلیو 

 بیشتر و بمطلو نسبتاً 23/3 تا 66/1 ،بنامطلو وانعن به66/1 از کمتر ةنمرامل  عهر در ینابنابر. دشو مشخصعامل 

  . شد یابیارز بمطلو 23/3 از

 و درونی ارزیاب کارگروه تشکیل با و درونی بیارزیا هدف و فلسفه با اعضا  از آشنا کردن پس حاضر پژوهش در

 متناسب گروه اهداف تصریح و تدوین ،ارزیابیدمور عوامل ةدربار توافق ضمن طرح بنديزمان و وظایف کلی تقسیم

 تعریف عامل آن مالکهاي وانعنهب عامل هر ةعمد ویژگیهاي از ايمجموعه ۀ بعدمرحل در .گرفت صورت نمودار با

 الکهام از یک هر براي مناسب نشانگرهاي سپس. شد شناسایی عامل 7 براي مالك 47 بر بالغ درمجموع که دش

 هر به مربوط مالکهاي و عاملها 2 جدول .شد شناسایی نشانگر 182 تعداد عامل 7 براي جموعرمد که دش تدوین

  این گیرياندازه ابزارهاي و مشخص نشانگرها به مربوط یازردنمو هايداده بعد ۀمرحل در .دهدیم نشان را عامل

 ،شد بنديطبقه و آوريجمع الزم اطالعاتقبل  لۀمرح در شدهتدوین ابزارهاي براساس .شد تدوین و طراحی هاداده

 ارزیابی نهایی گزارش نهایتاً و شد تدوین مقدماتی گزارش ،گرفت قرار تحلیلوهتجزی مورد شدهيگردآور هايداده

 از هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه پژوهش این در. دش آماده مقدماتی گزارش از صلحا بازخورد مبنايرب درونی

 براي و است شده استفاده هاگزینه) گذاريارزش (دهیوزن روش) درصد و میانگین فراوانی، (توصیفی آمار روشهاي

 و مطلوب نسبتاً ،مطلوب سطح سه در قضاوت طیفهاي از عوامل و مالکها نشانگرها، ،پرسشها درخصوص قضاوت

  .است شده استفاده نامطلوب
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  ارزیابی مالکهاي و عوامل : 2 جدول

 عاملها

  

  مالکها

  گروه اهداف

  آموزشی گروه فعالیتهاي از ارزیابی و ریزيبرنامه سازکار

  گروه مدیر اختیارات و مسئولیتها وظایف،

  هگرو مصوبات و هانامهآئین

  آن در اعضا حضور و گروه جلسات تشکیل ۀبرنام

  گروه فعالیتهاي ریزيبرنامه در گروه ياعضا مشارکت

  گروه آموزشی فعالیتهاي سازماندهی و ریزيبرنامه در گروه استقالل

  گروه اعتباري و مالی منابع

  آن ویژگیهاي و گروه مدیر انتخاب سیاستهاي

  گذشته لسا سه در گروه ۀتوسع روند

  آینده سال پنج براي گروه ۀتوسع ۀبرنام

  سازماندهی و مدیریت اهداف،

 
  

  گروه از خارج با تعامل و گروهیبرون فعالیتهاي

  کار سابقه و علمی ۀمرتب لحاظ از علمیتئهی توزیع و ترکیب

  علمیتئهی ياعضا آموزشی فعالیتهاي

  یاندانشجو با مشاوره براي گروه در علمیتئهی ياعضا حضور

  گروه علمیتئهی اعضاي میان علمی اطالعات و تجربه تبادل چگونگی

  گروه علمیتئهی اعضاي پژوهشی فعالیتهاي

  گروه علمیتئهی اعضاي مطالعاتی فرصتهاي

  خارجی هايزبان به تسلط

 ی علم تئهی ياعضا

  

  رایانه به تسلط

  دانشجویان توزیع و ترکیب

  دانشجویان پذیرش ةنحو

 دانشجویان تحصیلی تپیشرف

  علمی تئهی اعضاي با دانشجویان ۀرابط

  آن  کار بازار و تحصیلی ۀرشت به نسبت دانشجویان آگاهی و عالقه

  گروه فعالیتهاي و هاهبرنام ةدربار دانشجویان نظر

  دانشجویان 

 
  

  دانشجویان پژوهشی فعالیتهاي

  آموختگاندانش  آموختگاننشدا تحصیل ادامه

  آموختگاندانش توانایی و مهارت دانش، قابلیت سطح ةدربار کارفرمایان نظر  
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  آموختگاندانش شغلی سرنوشت

  آموختگاندانش علمی آثار و هاهمقال

  درسی و آموزشی هايمهبرنا رةدرباآموختگان دانش نظرات

  

  تحصیل از فراغت از پس گروه باآموختگان دانش ارتباط

  تدریس روشهاي و الگوها

  آموزشی وسایل و منابع از استفاده

  تحصیلی پیشرفت ارزشیابی

  فرایند تدریس و یادگیري

  بازخورد از استفاده

  آن اهداف و آموزشی هايدوره

  گروه انسانی منابع و مادي امکانات با تحصیلی هايرشته تناسب

  هاهدور یدرس ۀبرنام بازنگري ضرورت

  جامعه و فرد نیازهاي به نسبتها هدور درسی هايبرنامه پذیريقباطان

 هايبرنامه و آموزشی هايدوره

 درسیغیر و درسی

 
  

  برنامهقفو و کارورزي فعالیتهاي

  اداري و آموزشی فضاهاي

  رسانیعاطال سیستم و کتابخانه

  ايهرایان خدمات و امکانات

  آزمایشگاهها و کارگاهها

 و آموزشی تجهیزات و امکانات

  پژوهشی

  

  

  آموزشیککم وسایل

 

  

  هایافته .7

 عمران ةمهندسی عمران دانشکد گروه کیفیت مختلف هايجنبه کردن آشکار ارزیابی این انجام از اصلی هدف

 و منابع و محدودیتها همچنین و دانشگاه اهداف و رسالتها براساس که است بوده و معماري دانشگاه مالیر

 در هدف تعیین مدل نیز و بودند پرداخته ارزیابی انجام به که روههاییگ تجربیات به مراجعه با و گروه امکانات

 داديبرون اهداف و فرایندي اهداف دادي،درون اهداف وزةح سه در اهداف تدوین به راهبردي ریزيبرنامه

 ۀگوی 182 مالك 47 تعداد که گرفت قرار ارزیابی مورد عامل 7 براي محقق شدن اهداف سپس و پرداختیم

  ارائه زیابیرا مورد عوامل از یک هر براساس گروه در درونی ارزیابی نتایج شد، ارزیابی و تدوین طراحی

  .دوشمی

 سازماندهیت و مدیری، اهداف 

 بررسی مورد و شناسایی نشانگر 35 و مالك 12 گروه سازماندهی و مدیریت اهداف، عامل سنجش منظوربه

  را هدفهایی آموزشی گروه اعضاي هرچند هک دش مشخص صورت تحلیل مبنايرب که گرفت قرار

 سند لذا، د؛بو نشده تعریف مدون و صریح هدفها این ههاوگر دیگر همانند اما، ؛داشتند نظر در ضمنی طورهب
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 هايمصاحبه براساس همچنین .دنیام دست به، باشد داشته گیرياندازه قابلیت که ،گروه هدفهاي از مشخصی

 ت؛اس نسبی گروه اهداف تدوین در علمیتئهی اعضاي مشارکت انمیز که شد مشخص گرفتهصورت

 تشکیل براي اعضا گروه جلسات ۀبرنام خصوصرد .شیآموز فعالیتهاي تنظیم در گروه اعضاي اختیار همچنین

 و گروه اعضاي اطالع به تحصیلی ترم هر آغاز ازکه پیش  اندده کرتهیه مدون ايبرنامه گروه جلسات

 ۀتوسع دربارة. است مطلوب گروه جلسات در علمیتئهی اعضاي حضور میزان وهعالبه. درسمی دانشجویان

 اعتبارات لحاظ از .است آمده عمل به گروه سوي از هاییبینیپیش ايرشته رویکرد باویژه به گروه فعالیتهاي

 مالی اعتبار زا گروه و خوردنمی چشم به مطلوبی وضعیت گروه براي مشخص بودجه محل بینیشپی و مالی

 گروه مدیر انتخاب سیاستهاي بارةدر. نیست برخوردار برسد، گروه اطالع به کهينحوهب یافتهصتخصی پیش از

 کامالً و قانونی سازکار این به نسبت گروه عمل ةنحو تاکنون و دارد وجود صیمشخ سازکار آن ویژگیهاي و

 .است شده تعیینص و مشخ انتخابی صورتهب نیز وهگر مدیریت زمانتمد و انتخاب ةشیو .است بوده مطلوب

 کامالً آموزشی کار سابقه و رتبه مدرك، لحاظ از ة پیشیندور سه طی گروه مدیر فردي ویژگیهاي ع،مجمورد

 گروه تعامل. است بوده مطلوب کامالً گروه آموزشی مدیریت روشهاي با گروه مدیران آشنایی میزان و مطلوب

 از ی،علمتئهی اعضاي بین ودجمو عاطفی و دوستی روابط استثنايه، بهدانشگا یا شکدهدان گروههاي سایر با

  .شودیم برگزار ي دانشکدههاهگرو بین مشترکی جلسات عمل در و ست ابرخوردار کافی قوت
 

 علمیتئهی عامل 

 عامل این به ربوطم هايیافته تحلیل .شد امجان نشانگر 21 و مالك 8 از استفاده با علمیتئهی عامل ارزیابی

 همچنین ت؛اس 16 به 1 کارشناسی هايهدور در دانشجویان به علمیتئهی اعضاي نسبت که دهدمی نشان

 % 60 .است کارشناس ارشد و دانشجوي دکتري 3و  استادیار 7 شامل گروه علمیتئهی اعضاي علمی ۀمرتب

  اعضاي ی، کهتخصص کتابهاي تعداد متوسط. نددار بیشتر و سال 7 کار ۀسابق گروه علمیتئهی اعضاي

 استخدامی وضعیت نظر از. است شدهترجمه یا تخصصی کتاب یک بر افزون اند، منتشر کردهگروه علمیتئهی

 در علمی تئهی اعضاي تدریس واحدهاي تعداد متوسط .هستند  آزمایشی یا پیمانیرسمی گروه اعضاي ۀهم

 زمانی فواصل در ساعت 8 گروه در حضور و مشاوره براي اختصاصی ساعات میانگین و  استواحد 14 ترم هر

 بهجهتواب آموزشی شوراي و گروه جلسات در علمی تئهی اعضاي مشارکت میزان .است شدهصمشخ  پیشاز

  و ی شدهراهنمای هاينامهنپایا تعداد .است شده ارزیابی مطلوب ،%80 بر افزون و مستمر حضور

 پژوهشی طرح 1 تا 2 بین گروه علمی تئهی اعضاي .است بیشتر و 4 روهگ علمیتئهی اعضاي شدههمشاور

 اعضاي تسلط همچنین ت؛ اس%20ة اعضا شدهاستفاد مطالعاتی فرصت متوسط .دارند اجراتدسرد یا شدهااجر

  .دش ارزیابی مطلوب رایانه با کار و ارتباطات و اطالعات اوريفنّ و انگلیسی زبان به گروه علمیتئهی
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 نشجویاندا 

 دانشجویان سن میانگین .هستند  همداناستان بومی دانشجویان% 60 حدود در جغرافیایی توزیع لحاظ از

 سال پنج طی کارشناسی ةدور دانشجویان %65. تاس سال 22 تا 18 بین کارشناسی ةدور در شدههپذیرفت

 ت؛اس بوده مطلوب نسبتاً گروه یتحصیل هايرشته در دانشجویان توزیع .اندهبود مرد آنان %35 و زن گذشته

 .دارد وجود آموزشی هايدوره ظرفیت و امکانات و شدگانهپذیرفت تعداد بین مطلوبی نسبتاً تناسب عالوههب

 .است شده ارزیابی مطلوب نسبتاً حد در دانشجویان معدل و گروه در شدههپذیرفت دانشجویان علمی ۀرتب

 موفقیت با %  90 از بیش و دارند تحصیل از انصراف و حصیلیت افت دانشجویان کل از %  10 از کمتر

 حدودي تا گروه علمیتئهی اعضاي با خود تعامل میزان لحاظ از دانشجویان .گذرانندمی را درسی واحدهاي

 میزان .است مطلوب هفته طول در مشاوره براي علمیتئهی اعضاي به دانشجویان ۀمراجع .هستند راضی

 ۀرشت معرفی رسم چندره .است %1/3 انادتاس ةمشاور و راهنمایی ةنحو از ارشناسیک دانشجویان رضایت

 جلسات نحوه از اما شده واقع توجه مورد  جدیدالورود دانشجویان و کارشناسی دانشجویان به تحصیلی

 هنگام در تحصیلی ۀرشت ماهیت از دانشجویان آگاهی میزان .است نشده حاصل کامل رضایت توجیهی

 بازار وضعیت و کارشناسی ةدور در ارشد کارشناسی ةدور از دانشجویان آگاهی میزان. است % 3 شتهر انتخاب

 حالرد خود تحصیلی ۀرشت به دانشجویان ۀعالق میزان. است % 29/2 کارشناسی ةدور در تحصیلی ۀرشت کار

 فعالیتهاي در موجود نظم گروه، مدیر از دانشجویان رضایت میزان.  قرار دارد مطلوبنسبتاًدر سطح  حاضر

 میانگین شدهذاتخا پژوهشی رویکرد به نظر .است شده برآورد مطلوب نسبتاً گروه آموزشی تصمیمات و گروه

  .است شده ارزیابی نامطلوب پژوهشی طرحهاي در ایشان مشارکت
 

 غیردرسی و درسی هايبرنامه و آموزشی هايدوره 

 انجام گویه 21 و مالك 5 از استفاده با غیردرسی و درسی هايبرنامه و آموزشی هايدوره عامل ارزیابی

 هايبرنامه تناسب گروه اعضاي :هستند شرح این به عامل این ارزیابی از حاصل نتایج ترینممه .پذیرفت

 و دانشجویان از دریافتی بازخوردهاي بهد که باتوجهکننمی ارزیابی ضعیف را جامعه و فرد نیازهاي با درسی

 هايبرنامه پذیريفانعطا همچنین ت؛اس محرز هادوره درسی ۀبرنام در بازنگري ضرورت موختگانآشدان نیز

 هايبرنامه .نیست مطلوب حد در عملی و نظري دروس و هابرنامه میان افقی و عمودي تناسب و درسی

 فقدان تعلهب و داده دست از را خود اهمیت شتهذگ سال پنج طی خصوصهب کارورزي دروس به مربوط

 به توجه .نیست برخوردار جذابیت از علمیتئهی اعضاي و دانشجویان براي دستگاهی بین هماهنگی سازکار

 تسهیالت و امکانات و نشده مطرح درسی هايهبرنام با هماهنگ و همسو تیضرورعنوان هب هنوز هاهبرنامقفو

  .است نگرفته قرار گروه اختیار در آن کردن اجرایی منظورهب الزم
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 یادگیري یاددهی فرایند 

 شرح این به آن نتایج که انجام شد گویه 20 و مالك 4 از استفاده با یادگیري ـ یاددهی فرایند عامل ارزیابی

 شده ارزیابی مطلوبنا تدریس وش رکارگاههاي در گروه علمیتئهی اعضاي مشارکت میزان هرچند .است

 کافی آشنایی جدید و سنتی تدریس روشهاي با ایشان اکثریت ۀرشت تخصصی ماهیت دلیلهب ،ت؛ امااس

 ةاستفاد .است نوین روشهاي از بیش تدریس سنتی روشهاي سمت به گرایش عمل در د،وجو این با .ددارنن

 از استفاده میزان. نیست مطلوب  چنداندانشجویان رضایتو  کارشناسی ةدور دانشجویان مشارکت از انادتاس

 بهبود دانشکده مکان در ه استشد جدید فراهم امکانات مطابق هرچند زشیآمومکک وسایل و امکانات

 و ترم شروع در تشخیصی ارزشیابی کارگیريهب .دارد فاصله انتظاردمور سطح تا هنوز اما داشته چشمگیري

 .دشومی ارزیابی مطلوب پایانی ارزشیابی
  

 آموختگاندانش 

 ی،آموختگانشدان تحصیل ادامه نسبت .است شده ارزیابی گرنشان 28 و مالك 6 مبناي بر آموختگان دانش عامل

 سرپرستان مهارتهاي سطح رضایت میزان. شد ارزیابی مطلوب نسبتاً اند،هیافت راه باالتر تحصیلی مقاطع به که

 کاري وجدان و تعهد کار، به عالقه توانایی، سطح و دانش سطح در آموختگاندانش قابلیت ةدربار کارفرمایان و

 سطح در موجود تفاوت رغمهب که است آن بیانگر امر این. شد ارزیابی مطلوب تخصصی آموختگانشدان

شده بررسیهاي انجام. است برخوردار الزم مطلوبیت از آموختگاندانش قابلیت مجموعرد کارفرمایان نظرات

 سرنوشت .است نآ نسبی مطلوبیت از حاکی آموختگاندانش سوي از منتشرشده علمی آثار میزان دربارة

 بیکار آموختگانشدان به شاغل آموختگانشدان نسبت هرچند. است تأمللقاب نکات از آموختگانشدان شغلی

 سالهاي طی در تدریجبه که سازدیم مشخص تردقیق بررسی اما دهدیم نشان را مطلوبی نسبتاً وضعیت

 سمت بهآموختگان شدان گرایش لحاظ از اما .مانندمی بیکار بیشتري تعداد و یافته تقلیل نسبت این گذشته

 وضعیت در و خوردیم چشم به نویدبخشی هايروزنه تولیدي و صنعتی واحدهاي در جذب و کارآفرینی

 کاربردي درسی، و آموزشی هايبرنامه ةدربارآموختگان شدان نظرات بررسی .است شده برآورد مطلوبی نسبتاً

 در مدون سازکار مورد در اما.  ارزیابی شد مطلوبنسبتاً درسی هايهرنامب بودن روزهب و هايهبرنام بودن

 و الزامات آموختگان، دانش با علمیتئهی اعضاي مشترك طرحهاي آموختگان،دانش تحصیل ادامه خصوص

 مطلوبیت از که است این بیانگر آموختگان دانش با ارتباط براي گروه توسط شده دیده تدارك مشوقهاي

  .نیست رداربرخو نسبی
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 پژوهشی  ـآموزشی تجهیزات و امکانات .8

 اساسی نقش .شد انجامگویه  23 و مالك 5 از استفاده با پژوهشی ـ آموزشی تجهیزات و امکانات عامل ارزیابی

 فضاهاي مالك در. است نهفته وبلمط عملکرد به نیل براي آموزش فرایند تسریع و تسهیل امر در عامل این

  عمل به اداري و آموزشی موجود فضاهاي از بهینه استفاده هرچند که داد نشان ررسیهاب اداري و آموزشی

 کتابخانه .نیست بخشترضای خود کار اتاق کیفیت و تکمی از لمیعتئهی اعضاي رضایت میزان اما، د؛آیمی

 و اينهرایا سیستم از استفاده و علمی مجالت تناسب در نسبی مطلوبیت رغمهب رسانیعاطال سیستم و

 با ايرایانه خدمات نیز و رسانیعاطال و ايکتابخانه موردنیاز فضاهاي بین الزم تناسب هنوز اطالعاتی بانکهاي

   .نیست برقرار علمیتئهی اعضاي و دانشجویان تعداد

 جدول در عوامل از یک هر نشانگرهاي و مالکها بنديعجم براساس ۀ مورداشارهگانهفت عوامل کلی نتایج

  .است شده رائها 3

 عمران گروه موردارزیابی عوامل مطلوبیت سطح و میزان: 3 جدول

 تعداد  عامل

  مالك

 میزان  گویه تعداد

  مطلوبیت

  مطلوبیت سطح

   مطلوبنسبتاً  9/2  35  12  سازماندهی و مدیریت اهداف

  مطلوب  39/3  21  8  علمیتئهی

   مطلوبنسبتاً  2/2  34  7  دانشجویان

   مطلوبنسبتاً  76/1  21  5  غیردرسی و درسی هايمهبرنا و آموزشی هايدوره

   مطلوبنسبتاً  06/2  20  4  یادگیري  ـ یاددهی فرایند

   مطلوبنسبتاً  7/1  28  6  آموختگاندانش

   مطلوبنسبتاً  89/1  23  5  امکانات و تجهیزات آموزشی

   مطلوبنسبتاً  271/2  182  47  جمع
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  میزان مطلوبیت عوامل: 3نمودار 

  

 گیريیجهتبحث و ن .9

ها نیز ی در سالهاي اخیر، توجه به کیفیت علمی این رشتههاي دانشگاهی از لحاظ کمبا رشد و گسترش رشته

  . توان از روشهاي متعددي بهره جستهاي دانشگاهی میبراي ارزیابی کیفیت رشته .رسدالزامی به نظر می

روههاي آموزش استفاده از ارزیابی درونی جانبه براي ارزیابی گ منظم و همهمند،نظامیکی از روشهاي 

  تواناییهاي  که شود می  باعث  آموزشی  گروههاي در  درونی  ارزیابی از  استفاده.  استCIPPمبتنی بر الگوي 

  ارزیابی  نوع  این ، آن بر  عالوه. آید  فراهم  گروه امور  خودترمیمی  براي الزم   شرایط و شود  شناسایی  گروه  ةبالقو

 مهیا  نفع ذي و  ربط ذي افراد برابر در  بودن گوپاسخ نیز و  عالی  آموزش امور  شفافیت  فرهنگ  که شود می  سبب

  الزامهاي  مجموعه  تدوین با  توان می شود،  انجام گروهها  درونی  ارزیابی  دانشگاهی  رشته  یک در  چنانچه. شود

 و  برونی  ارزیابی  براي  اي  مقدمه درونی  ارزیابی  انجام.  پرداختنیز   برونی  ارزیابی  به موردارزیابی  عوامل  به  مربوط

  .عالی است  آموزش در  کیفیت  ارتقاي استمرار

 طریق ازمهندسی عمران دانشگاه مالیر   گروه ضعف و قوت نقاط شناسایی راستاي در حاضر تحقیق

 گروه کارشناسی که داد نشان حاضر پژوهش نتایج. گرفت صورت  CIPPبا استفاده از الگوي  درونی ارزیابی

جز هب  است است؛شده انجام درونی ارزیابی در موردبررسی مالکهاي تمام در مالیر مهندسی عمران دانشگاه

  .بودند  برخوردار مطلوبنسبتاًاز وضعیت   بقیه مالکها،گزارش شدمطلوب  که ،علمیتئمالك هی

 در ،ارزیابیدمور مالکهاي منظر از که کرد اشاره علمیتئهی ياعضا ملعابه  توانمی گروه قوت نقاطاز 

علمی تئاعضاي هی) 2011 ( کشاورز و)2006( همسو با پژوهشهاي وولمن .است شده ارزیابی مطلوب سطح

پژوهش  .توانند در ارتقابخشی کیفیت گروههاي آموزشی نقش اساسی داشته باشند گروه آموزشی میکی
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 دانشجویان، عامل در تهران دانشگاه دکتري مقطع در فارسی ادبیات و زبان آموزشی گروه دهدنشان می کشاورز

  نیز وضعیت) 1389(در پژوهش خسروان و همکاران  .بود بخشرضایت آموختگان دانش و علمیهیئت

ی، ازمانده س و مدیریت  مالکهاي ارزیابی نظیر اهدافدر بقیۀ.  قرار داشتمطلوبیعلمی در حالت تئهی

آموختگان و دانش یادگیري، ـ یاددهی غیردرسی فرایند و درسی هايبرنامه و آموزشی هايدانشجویان، دوره

  . است مطلوبنسبتاًآموزشی وضعیت گروه مهندسی عمران دانشگاه مالیر  تجهیزات و امکانات

 یک گروه آموزشی تواند در کیفیتمی دادبرون و فرایند  بهبود زمینه،)2009( همکاران و همسو با چو

تدریس، بازخورد و مالکهاي دیگر باید در این گروه مورد  روشهاي و عامل فرایند مثل الگوها. نقش ایفا کند

 پرستاري آموزش در زمینه و فرایند عامل ضعف از نیز نشان) 2009( هاي سینگ یافته.بازنگري واقع شود

 ۀبه اینکه رشتباتوجه. شود بازنگري باید دانشگاه ازاین گروه  در تدریس روشهاي و الزم زیرساختهاي و است

، وجود تجهیزات عمومی و اختصاصی براي ارتقاي کیفیت این رشته دارد عملی و کاربردي یعمران ماهیت

 نیز از نقش کمبود تجهیزات در پایین بودن معیار ارزیابی )1382( همکاران و رفیعی پژوهش. ضروري است

  .درونی حکایت دارد

 مورد این البته که کرد اشاره غیردرسی و درسی ،آموزشی هايهدور به توانمی گروه دیگر ضعف قطه ن از

 طراحی منظورهب ،لذا. است خارج گروه دست از درسی ریزيهبرنام فرایند تمرکز دلیل به زیادي حدود تا نیز

 نیازهاي درسی، ریزانبرنامه ظراتن به توجه آموختگانشدان و کارفرمایان نیازهاي با مرتبط درسی هايبرنامه

  اشتغال .است آموزشی هايهدور کیفیت بهبود جهت در اصلی ضرورتهاي از کار بازار و دانشجویان

 قدیمی از ناشی تواندمی  کهنبود برخوردار مطلوبی کیفیت از که است مالکهاي از یکی نیز آموختگانشدان

 انجام همچنین .تاس آموزشی هايبرنامه محتواي بازنگري مندنیاز که باشد آموزشی هايبرنامه محتواي بودن

  اصلی نیازهاي تعیین منظورهب آموختگانشدان شغلی سرنوشت ینۀزم در پیگیر مطالعات و تحقیقات

   .است ضروي آموختگانشدان

  را زیر موارد ریزانکارشناسی عمران دانشگاه مالیر برنامهة بخشی به کیفیت ارزیابی درونی دوراارتق در

 : دهند قرار مدنظر توانندمی

  و انادتاس( هابرنامه این از کنندگانهدیدگاههاي استفاد و نظرات به این رشته درسی ۀبرنام تدوین در 

 در تا شود لحاظ کشور مذهبی و اجتماعی فرهنگی، ايهموقعیت و شرایط شود، توجه )دانشجویان

 باشد؛ نداشته اينیازها فاصله با نتیجه

  والنئمس و ریزانبرنامه ،انادتهمکاري اس با رشته مصوب این درسی ۀبرنام در هشدهارائ افاهد  

 گیرد؛ قرار بازبینی و نظر تجدید مورد ربطذي

  و متخصصان بین تشکیل جلسات طریقزکارشناسی این رشته ا ةدور درسی کتابهاي ايمحتو 

 . گیرد قرار نظر تجدید و بررسی مورد ربطذي نالئومس
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 وزشـآم ايـروشه از ادهـبا استف ونـچ نباشد، سنتی آموزش اساس بر یادگیري  ـیاددهی هبردهايرا 

 تا حد امکان در تدریس محتوا دروس  وتوان محتواهاي کاربردي این رشته را آموزش دادنمی سنتی

 رايــب درونی ةدانشجویان انگیز ،نتیجهدر. رداي اقدام کو مشارکتی و پروژه صورت عملی به بایدرشته

ار ـط کـه و محیـکارگیري مطالب در جامعهعملی و توانایی ب مطالب از صحیح درك مباحث، یادگیري

 دست آورند؛ به را 

  باشد؛ جامع و فرایندي مستمر ارزشیابی واقع در ؛شود استفاده ارزشیابی مختلف هايهشیو از 

 ـ دهیدیا فرایند در آنها مشارکت و علمیتئهی اعضاي با دانشجویان تعامل افزایشبراي  الزم شرایط 

 ؛شودیادگیري فراهم 

 ؛دشوتشکیل  آموزشی دانشگاهی و فنی کارگاههاي مراکز در دانشجویان و انادتاس براي 

 شده مورد بازنگري و ارزیابی ننامه تدوینییآ پژوهش انجام ةنحو و پژوهشی صالحیتهاي ۀزمین در

 .علمی قرار گیرداعضاي هیئتمجدد 
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