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  آموزشي  نقش ارزيابي دروني در بهبود كيفيت

  رشتة مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس 

 
 

   3مهديه سادات وقور كاشاني و  2كورش پرند ،1 حسن شهركي پور

  

  

  اين پژوهش با هدف اصلي اجراي ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي رشتة مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس و :چكيده

 7در اين پژوهش . ه است آن انجام شدي براي بهبود و ارتقاهايي كيفيت موجود گروهها و پيشنهاده منظور ارائة تحليلي جامع ازب

 ي از چهار جامعة آماري شامل اعضا،در اين خصوص.  نشانگر  براي ارزيابي دروني مورد استفاده قرار گرفتند81 مالك و 22عامل، 

و در تحليل آن شد  آوري پرسشنامه، اطالعات الزم جمع دانشجويان و دانش آموختگان با استفاده از ابزار ت علمي، مديران گروهها،ئهي

 و با توجه به الزامات تعيين شده، وضعيت عوامل، مالكها و نشانگرها در هر گروه در ،SPSSافزار  به روش ميانگين وزني به كمك نرم

هاي توسعه  مديريت و برنامه(، عامل دوم )اهداف( عامل اول ، كه در نتيجهشدين سه سطح مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب تعي

لوب ارزيابي شدند و عامل  نسبتاً مط)دانش آموختگان(  و عامل هفتم) يادگيريـ تدريس (، عامل ششم)دانشجويان(، عامل پنجم )گروه

 ،همچنين. نددش مطلوب ارزيابي )ت علمييئه(ارم  و عامل چه)امكانات و تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي نامطلوب( سوم 

  . ه استدش سطح كيفي گروهها ارائه يي براي ارتقاهايپيشنهاد
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 مقدمه .1

طي كه انقالب يزهاي جامعه در شراناسب با نيا علم و فناوري و نيروي انساني آموزش ديده مت،امروزه

 در حدي كه از آنها ،اي در پيشرفت جامعه پيدا كرده است  نقش ويژه،ارتباطات در حال تكامل است

كارگيري آن با استفاده از كسب دانش و توليد علم و به. توان به عنوان عوامل اصلي توليد ياد كرد مي

فناوري جديد، سبب بيشتر شدن شكاف بين اي علمي و كاربرد هنيروي انساني مستعد، ظرفيت

 اتخاذ سياست اصولي براي ،كشورهاي برخوردار و كشورهاي نابرخوردار خواهد شد؛ به همين دليل

وني از عناصر ارزيابي در. كاهش شكاف علمي و فني كشور با كشورهاي پيشرفته اجتناب ناپذير است

ت علمي و كاركنان گروه ئ هيين اعضا و شامل فرايندي است كه در آاستضروري بهبود مستمر 

به وسيله به دست آمده هاي  بر مبناي يك سري اطالعات و دادهارزشمندي  آموزشي قضاوتهاي

ها و مبنايي براي بهبود مستمر و  دهند و از آنها به عنوان دادهفعاليتهاي سيستماتيك خود انجام مي

  از ديدگاه دمينگ، كيفيت. دننكفاده ميريزي راهبردي و جامع است  كيفيت با يك برنامهيارتقا

در واقع، هدف اوليه يك سازمان بايد دستيابي به باالترين . پيش بيني نيازهاي آينده مشتريان است

در ]. 1[سطح رضايت مشتريان باشد كه به خودي خود روند افزايش سود را به همراه خواهد آورد

ي ي و نظامهاي آموزشي را متوجه كارايافتهسالهاي اخير، مسئله كيفيت بر ديگر مباحث سيطره 

از سوي اي فزاينده عالي به گونههاي آموزشمؤسسه. ي به جامعه كرده استيآموزشي و پاسخگو

  دادنبا انجام]. 2[اندي در قبال عملكرد مالي خود تحت فشار قرار گرفتهيجامعه و دولت براي پاسخگو

 ضمن شناسايي ،شود و سپس لي به طور آشكار بيان ميعاارزشيابي دروني، هدفهاي يك واحد آموزش

عالي  واحد آموزش قوتها، ضعفها و محدوديتهاي آن، وضعيت مطلوب و موجود و نيز وضعيت ممكن

 نظر به اهميت ارزيابي ،از اين رو. شود ريزي مي  و براي دستيابي به وضعيت ممكن برنامهمشخص

ند ارزيابي دروني با اي توسعه نظام دانشگاهي، فردروني در نمايان ساختن كيفيت و حفظ حيات و

 علمي گروههاي آموزشي رشته مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس انجام ئت هييمشاركت اعضا

 ي اعضايافتن همگام با اجراي مراحل گوناگون آن، هدف اصلي ارزيابي دروني كه آگاهي است تايافته 

 آنها است با اطالع از اين موضوع بديهي. شود فراهم ،است علمي از وضعيت دقيق موجود خود هيئت

در برنامه آنان اي است كه د و اين خود مقدمهنآل بسنجخواهند توانست فاصله خود را با وضعيت ايده

   .گروههاي آموزشي خود را ارتقا دهند  كه بتوانند سطح كيفيندنكاي عمل ريزيهاي آتي به گونه

   

  بيان مسئله  .2

واي اقتصادي و جهاني و تحول بنيادي علوم و فنون همراه و همزاد و نتايج آني اين هزارة سوم با آ

تحوالت،  نتايج اين. است  سازمان يافته بودهفناوريتحوالت همانا ظهور عصر فرا پيچيده و دانش و 
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اي به قدمت  عالي با پيشينه آموزش. ده استكرعالي ايجاد  ي و كيفي براي آموزشانتظارات جديد كم

دستيابي به فناوري . بيش از هشت سده، به عنوان نهادي كليدي مورد توجه خاص ملتها و دولتهاست

تواند نقش مؤثري در تحقق و شتاب حركت اجتماعي و اقتصادي ملل ايفا  و دانش پيشرفته كه مي

  ].3[خواهد شدي و كيفي آن ميسر ريزي كم كند، صرفاً با تقويت اين نهاد و برنامه

 حاكي از ييو دهه گذشته از نظر جمعيت دانشجوعالي كشور در د تحوالت نظام آموزشنگاهي به 

كيفيتيبهبود و ارتقا. است آن يي و  عدم توجه كافي به كيفيت دانشگاهها و بهبود و ارتقارشد كم  

 ند اجرايارزيابي دروني با توجه به ويژگيها و فراي. كار مناسب ارزيابي استمستلزم استقرار يك ساز

بهبود مستمر كيفيت نظام موجبات تواند   و هم مياشدمهم بامر به اين معطوف تواند   ميآن

  ].4[ كندفراهمعالي را  آموزش

اي   تأثير عمدهشده و كسري اعتبارات دولتي  بحران مالي در دو دهة اخير امري جهاني،همچنين

عالي دولتي در ايران  بخش آموزشموضوع كسري اعتبارات در . عالي داشته است بر روند توسعه آموزش

   زيرا كسري اعتبارات،نيز حداقل در يك دهه اخير مورد توجه سياستگذاران آن قرار گرفته است

اي بر كيفيت  بلكه تأثير عمده،نه تنها در ارائه خدمات رفاهي به كاركنان و دانشجويان مؤثر خواهد بود

براي جبران . عالي دولتي خواهد داشت آموزشفعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات 

بر اساس  .كسري بودجه دانشگاهها در ايران مطالعاتي انجام و راهكارهاي متفاوتي پيشنهاد شده است

عالي دولتي ايران را با ساير كشورها مقايسه   كه شاخصهاي مالي بخش آموزش،تحقيقاتاز برخي 

عالي  و درآمد ناخالص ملي بايد به بخش آموزشاند، سهم بيشتري از درآمد عمومي دولت كرده

 ،ها و به عبارتي ه افزايش هزينهك شواهدي در دست است مبني بر اين،از طرفي]. 5[اختصاص يابد 

هاي كمتر ناشي از فقر كيفيت در نظام  اختصاص منابع مالي بيشتر در قبال بازده و فرآورده

  ].6[عالي و فعاليتهاي آن است آموزش

 هر بدونه شود ك شناخته مي) معتبر(زماني با كيفيت ) دانشگاه/دانشكده/گروه(موزشي يك نظام آ

 و نتيجه استام به منزله نواقص و عيوب آن  چرا كه اين كاستيها در يك نظ،گونه كژي و كاستي باشد

 و پوياكيفيت در آموزش عالي امري . مطلوب به عنوان برونداد يا پيامد از آن نظام حاصل نخواهد شد

 شودهمين پويايي و تغيير پذيري كيفيت باعث مي. كندماً تغيير مييداراي ابعاد متعددي است كه دا

آن بكوشند، چرا كه كيفيت در آموزش عالي به  دايمي يارتقا و بهبود براي آموزشي ريزانبرنامه كه

  كشورسهم. ده استعامل رقابت و برتري نظامهاي دانشگاهي در عرصه جهاني آموزش عالي تبديل ش

كردگان دانشگاهي به اين امر ايران در توليد دانش نو در عرصه جهاني و نيز وضعيت اشتغال تحصيل

 با توجه به جايگاه و ،بنابراين. گذارد كه دانشگاهها در سطح مطلوب و قابل قبولي قرار ندارندصحه مي

 ادي و ايجاد فرصتهاي شغلي،نقش علوم مهندسي در حركت به سوي جامعه صنعتي و توسعه اقتص

مهندسي از  رهبري و مديريت اثر بخش نظام كيفيت و استقرار يك نظام ارزيابي و تضمين كيفيت



 آموزشي رشتة مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس نقش ارزيابي دروني در بهبود كيفيت  
 

4

ا افتد، كيفيت آن روقتي يك محصول از انتظارات ما پيش مي]. 7[جايگاه واال و خاصي برخوردار است

  .  با روش زير فرموله كردمي توانا كيفيت راين امر نشانة . يماهمورد توجه قرار داد

E

P
Q =

انتظارات =    E  عملكرد = P  كيفيت = Q 

  

  ]. 8[ احساس خوبي خواهد داشت  مشتري هنگام استفاده از آن خدمت باشد،1تر از   بزرگQاگر 

زشي و  كيفيت آموي كارآمد ارزيابي كه به وسيلة آن بتوان ضمن بهبود و ارتقانظام استقرار يك ،لذا

 در عين اينكه از متن نظام دانشگاهي و ،پژوهشي، بهبود كل نظام دانشگاهي را مد نظر قرار داده

  قبلي دره هاينتايج تجرب.  ضرورت دارد،ضرورتهاي آن برخاسته و منطبق بر ويژگيهاي اين نظام باشد

 زيرا ارزيابي ،دار استن منظور از مطلوبيت برخوربارة استفاده از رهيافتهاي ارزيابي دروني براي اي

 و شناخت و درك كنددروني وضعيت عملكرد يك واحد آموزشي يا يك گروه آموزشي را تعيين مي

ريزيهاي خود را در  به طوري كه آن واحد فعاليتها و برنامه،سازد كيفيت آن واحد را امكان پذير مي

جا كه در سالهاي اخير همگام با از آن. دهدمي  كيفيت عملكرد خود قرار يوري و ارتقا راستاي بهره

تحقيقات و  با تالشهاي وزارت علوم،ي دانشگاهها به كيفيت توجه چنداني نشده است، لذارشد كم ،

 ارزيابي دروني گروههاي آموزشي با جرايعالي و با دريافت يك رديف اعتباري، ا  و آموزشفناوري

د تا با شش آموزش كشور محول دروني تضمين كيفيت به سازمان سنجنظام هدف استقرار يك 

هاي  ت علمي در زمينهئ هييفعاليتهاي منسجم و هدفمند خود ارزيابي دروني را با همكاري اعضا

 با مشخص  و درآوردآموزشي، پژوهشي و خدمات تخصصي در گروههاي آموزشي دانشگاهها به اجرا

ت پذيرد و بدين وسيله راهي ريزي الزم صور شدن كژيها و كاستيهاي موجود، در جهت رفع آن برنامه

  ].9[شودي و اثر بخشي گشوده يكيفيتي مطلوب با حداكثر كارامستمر به سوي تضمين 

  

  اهميت و ضرورت پژوهش .3

 باالترين قدم ارزيابي )2007( 1خودارزيابي كيفيت در مراكز تحصيالت عالي از نظر آونر هالوي

بارسنجي، تأييد، تعيين صالحيت و ارزشيابي  كه برتر از بازرسي، اعتاستسيستمي در فرهنگ كيفيت 

خودارزيابي در كيفيت در يك سيستم . و ديگر طرق سنجش كيفيت شامل ارزيابي بيروني است

همسنگ با خودارزيابي شخصي است كه در هر دو پايداري سيستم، شناخت چالشها و اهداف و 

م را براي داشتن احساس مسئوليت خودارزيابي در كيفيت، سيست. رود دستيابي به پيشرفت انتظار مي

در اين ]. 10[سازد  كيفيت بخشهاي مختلف و نحوة عملكرد آن بخشها توانمند ميقبال كامل در

____________________________________________________________________ 
 

1. Avner Halevy 
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 دباي  رهگذر قبل از هر اقدامي براي برنامه ريزيهاي كوتاه مدت و بلند مدت در مراكز آموزش عالي،

. عالي سرآمد داشته باشيم كز آموزشاطالعاتي از وضعيت فعلي واحد آموزشي و فاصلة آن با مرا

توانيم به صورتي اثر بخش و با چشماني باز براي واحد   اگر بدانيم كه در كجا قرار داريم، مي،همچنين

نظام دانشگاهي . كشيمبو با قاطعيت جايگاه آينده آن را به تصوير كنيم ريزي  دانشگاهي خويش برنامه

 ،لذا. است در حال تغيير است و اين تنها مقولة تغيير ناپذير كه دنياحقيقت را بپذيرد كشور بايد اين 

 از جمله اصولي هستند كه  الزم و آگاهي از الزامات سرآمديقصد سرآمد شدن، تالش و پشتكار

يند خود ا فرخصوص،در اين .  به آنها توجه كننددارند، بايد ي كه در مسير تعالي قدم بر مييدانشگاهها

 ،بنابراين. كند فراهمعالي  ارزشمندي را براي نظام آموزش تواند اطالعات ابزار ميارزيابي در كنار ساير 

عنوان عامل مهمي در نظام آموزش عالي كشورها به منظور   توان گفت كه خودارزيابي امروزه به مي

  ].11[آيد هاي بهبود و اثر بخشي به شمار مي  تعيين زمينه،تعيين نقاط قوت و ضعف و همچنين

سطح شروع ) ترين عملياتي(ترين   ارزيابي دروني در نظام دانشگاهي از پايينجرايضرورت ا

سازي براي بهبود  سازي، فرهنگ داشتن پيامدهاي ملموس ظرفيت شود كه خود موجب درپي مي

.  موفقيت باال در اجرا و پذيرش را به دنبال خواهد داشت،يفيت و خودانتقادي و انتقادپذيريك

 علمي ميسر هيئتهها از طريق تغييرات تدريجي در نگرش و طرز تلقي اعضاي تغييرات در دانشگا

 آگاهي از به منظورل نگرانيهاي درون دانشگاهي اگر ارزشيابي برخاسته از عاليق و د. خواهد شد

 ضمن استمرار و ،رسيدن به وضعيت مطلوب باشد، در اين صورتبراي ريزي  وضعيت موجود و برنامه

 ،لذا. گيرد ه صورت ابزاري سودمند در خدمت تحقق هدفهاي فرد و سازمان قرار ميب تداوم در اجرا ،

هاي مختلف كيفيت نظام  ارزيابي دروني عالوه بر اينكه رويكردي در جهت آشكار كردن جنبه

 آن است، براي مقاصد ياري دادن به خود تنظيمي امور، مشاركت فعال يدانشگاهي و بهبود و ارتقا

شفاف سازي امور دانشگاهي، قدرت سپاري به آنان و پاسخگو كردن نظام   در علميهيئتاعضاي 

 رسيدن به يك زبان مشترك براي اعتالي آموزش ،نيازهاي جامعه و در نهايتدر قبال دانشگاهي 

 هيئت يتوان انگيزه و رغبت الزم را در اعضا وسيله اين رهيافت ميه  ب،بنابراين. شود عالي استفاده مي

  كرد ايجادربوطت مشاركت فعال در فرايند ارزشيابي و تعيين نقاط قوت و ضعف برنامه معلمي در جه

در اين . مداري گام برداشت پذيري و كيفيت و در جهت نهادينه شدن فرهنگ ارزشيابي، مسئوليت

دفاع ها و اطالعات مستند و قابل  ريزي و توسعه نظام دانشگاهي را بر داده توان فرايند برنامه رهاورد مي

 اگر به خوبي انجام ،ارزشيابي براي مقاصد تكويني سودمند است؛ بنابراينرهيافت خود. مبتني ساخت

 خود ارزشيابي اگر چه. كننده و فرايندي فعال و پويا خواهد بود بيني كننده، پيشگيري شود، پيش

تواند  ل فراهم كند، اما مي ا ه برنامة ديگر يا يك برنامة ايداي با ي را براي مقايسة برنامهيتواند مبنا نمي

ريزي   و مبناي يك برنامه سازداص خود را نمايانوضعيت ختا به واحد مورد ارزشيابي كمك كند 

  ].12[راهبردي براي واحد مورد ارزشيابي باشد
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  ادبيات و پيشينه پژوهش  .4

رن اخير رشد ترين شاخة علمي حوزه تخصصي علوم تربيتي در نيم قارزشيابي آموزشي به عنوان جوان

 چشمگيريبارة ارزيابي آموزشي طي چند دهه گذشته تحول   در1پردازي هر چند انگاره. يافته است

داشته است، استفاده از ارزيابي در فعاليتهاي آموزشي به اندازة خود فعاليتهاي آموزشي قدمت دارد؛ 

تهاي آموزشي امري نسبتاً فعالي  بهبودبراياما به كار گرفتن ارزيابي آموزشي به عنوان بازخوردي 

  ].13[جديد است

در طي دو دهة گذشته، اغلب نظامهاي آموزش عالي جهان كوششهايي را در حوزة ارزيابي و بهبود 

اند  ح ملي به عمل آوردهكيفيت آموزش، پژوهش و عرضة خدمات تخصصي در سطح دانشگاه و در سط

 برايعنوان رويكردي زيربنايي  ني بهزيابي درو، از اردارند تجربه موفق در اين زمينه ي كهيو كشورها

  ].9[اند اشاعه فرهنگ كيفيت استفاده كرده

 كيفيت آموزش عالي در چند سال گذشته دغدغه اصلي نظامهاي دانشگاهي و محور ،به هر حال

 كشورهاي جهان، در جهت رشد و توسعه همه جانبه بيشترهاي اين نظامها در  اصلي فعاليتها و برنامه

ت متحده در اين زمينه اياال. ده استبو در سايه يك نظام آموزش عالي متعالي، كارا و اثر بخش كشور

دهه اخير به دنبال راههايي  و ساير كشورهاي اروپايي، آسيايي و آفريقايي نيز در دواست پيشگام بوده 

اري از اين كشورها نگاهي به رموز موفقيت بسي. اند  كيفيت آموزش عالي خود بودهيبراي بهبود و ارتقا

گذارد كه استقرار يك  در زمينه نهادينه كردن فرهنگ ارزشيابي و كيفيت مدار بر اين امر صحه مي

 آگاهي از تجربه ،رو از اين. ترين دليل اين موفقيت بوده است نظام كارآمد ارزشيابي كيفيت، عمده

  ].12[گر خواهد بودكشورهاي موفق ما را در استقرار نظام جامع ارزشيابي كيفيت ياري

  نظام در1376 اين رويكرد مورد توجه قرار گرفت و از سال 1375در كشور ما نيز در سال 

هاي علوم پزشكي، اين امر مورد توجه   با استفاده از تجربه1377د و در سال شآموزش پزشكي اجرا 

ي سازماني و اداري ها هاي اشاعة فرهنگ و رويهدانشگاههاي غير پزشكي قرار گرفت و كم كم زمينه

ارزيابي با تأكيد بر جنبه نظارتي آن از ]. 9[دشارزيابي دروني در گروههاي آموزشي دانشگاهها فراهم 

 اما ارزيابي با رويكرد علمي و به منظور ارتقا و تضمين كيفيت، از ،شود  انجام ميا قبل در كشورهسال

اعتبارسنجي علمي دانشگاهها و مؤسسات  و در راستاي اختصاص رديف اعتباري ارزيابي و 1379سال 

توسط مركز مطالعات، ) در برنامة سوم توسعه كشور(آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

هاي ارزيابي دروني و  تحقيقات و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور و در قالب رويكرد

  ).1386ركز ارزشيابي سازمان سنجش، پمفلت تهيه شده در م( بيروني به اجرا درآمده است

نيروي  اي از نظام آموزش عالي كه به تأمين و تربيت مجموعه نظام آموزش مهندسي به عنوان زير

____________________________________________________________________ 
 

1. Conceptualization 
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پردازد، عامل مؤثري در جهت حركت  به سوي جامعه  انساني متخصص و كارآزموده در اين حوزه مي

   .استصنعتي و توسعه پايدار كشور 

 به وسيلة 1992هاي آموزشي مهندسي در سال  ار سنجي رسمي از برنامهاولين ارزيابي و اعتب •

در اين كشور نمادها و انجمنهاي متعددي . مؤسسه آمريكايي مهندسان شيمي انجام گرفت

ت اعتبارسنجي مهندسي و فناوري ئ هي،در حال حاضر. در اين حوزه مشغول فعاليت هستند

(1ABET)كه بر اساس جديدترين چرخه استترين نهاد در اين حوزه   شايد مطرح 

 مؤسسه مورد ارزيابي و اعتبارسنجي 350، آموزش مهندسي را در )2003-4(اعتبارسنجي 

   ].14[قرار داده است

 به يكي از مسائل 1990تركيه تضمين كيفيت در آموزش مهندسي در اوايل دهه كشور در  •

هاي  ي زمينه و تجربهبر مبنا. عمده مورد توجه دانشگاههاي مهندسي تبديل شده است

، ارزشيابي در چهار دانشگاه اصلي اين كشور انجام (ABET)ت اعتبارسنجي و فناوري ئهي

رسمي   مستقل غيرنظامبه عنوان يك  2(MÜDEK) ت ارزشيابي مهندسي ئگرفته و هي

ت ئمأموريت اين هي. اندازي شده است  راه2002 چنين ارزشيابيهايي در سال جرايبراي ا

توسعه آموزش مهندسي در جهت دستيابي به مهندسان بهتر آموزش ديده و با ارتقا و 

 ].15[صالحيت براي رفاه و آسايش جامعه بيان شده است

 گروه آموزشي دانشگاهي به اجرا درآمده 750 ارزيابي دروني در  نيزايرانكشور اكنون در  هم

به . دهند سي تشكيل ميهاي مهند  گروه آموزشي آن را رشته200 كه ستيا در حال اجرا

  : شده استتعدادي از اين موارد در زير اشاره 

 عامل شامل 9 در 1383در سال  ارزيابي دروني در گروه مهندسي مكانيك دانشگاه گيالن •

يند تدريس و ات علمي، دانشجويان، فرئرسالتها و اهداف، ساختار سازماني و مديريت، هي

آموختگان، امكانات و تجهيزات آموزشي و  سي، دانشهاي آموزشي و برنامة در يادگيري، دوره

  . دشپژوهشي و پژوهش انجام 

دانشكدة مهندسي دانشگاه سيستان و بلوچستان به ارزيابي دروني گروه مهندسي مكانيك  •

 پرداخت و پنج عامل جايگاه سازماني، سازماندهي و مديريت گروه 1380خود در سال 

هاي آموزشي را  موختگان و دوره آ  يادگيري، دانشـيند ياددهي اآموزشي، دانشجويان، فر

 . مورد بررسي قرار داد

گروه مهندسي مكانيك دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهركرد ارزيابي دروني گروه خود را  •

____________________________________________________________________ 
 

1. Accreditation Board for Engineering & Technology 
2. Mühendislik Degerlendirme Kurulu 
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 دانشجويان، ت علمي،ئ عامل شامل رسالتها و اهداف، ساختار سازماني و مديريت، هي8در 

مكانات و تجهيزات اهاي درسي،  هاي آموزشي و برنامه هيند تدريس و يادگيري، دورافر

 .  به انجام رسانيد1382آموزشي و پژوهشي و پژوهش در سال 

 نشان دهندههاي آموزشي مهندسي ايران  مطالعه بررسيهاي انجام شده در برنامه،حال هر به

ها كمتر امه آموزش علوم مهندسي وجود دارد و در اغلب اين برن برآن است كه تأكيد بيشتر

كوششي براي تشريح نتايج اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي فعاليتهاي مهندسي صورت 

هاي آموزش مهندسي كشور تأكيد اصلي بر كسب دانش برنامهدر  ، به عبارت ديگر؛گيردمي

اين در حالي . دشومي توجه كمترعه مهارتها و نگرشهاي فردي  و به مسائلي چون توساست

ه بر انتقال دانش، بايد به توسعه مهارتهاي الزم براي ايجاد توانايي به كار بستن است كه عالو

توان ارتباط را مي اي توانايي حرفه،در واقع. ها در فعاليتهاي مهندسي اهتمام ورزيدآموخته

  ].16[پيچيده بين سه مقوله دانش، مهارت و نگرش به حساب آورد

  

  اهداف و سؤاالت پژوهش  .5

ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي رشته مهندسي مكانيك  يندان پژوهش اجراي فرهدف اصلي اي

هاي مختلف گروهها   بتوان به تحليل كيفيت جنبهخصوصدانشگاه تربيت مدرس است تا در اين 

 و با تعيين ارزش و شايستگي عوامل مورد ارزشيابي و پرداخت)  پيامد ويند، بروندادادرونداد، فر(

ي و اثر بخشي ي كارايريزي توسعه گروه و ارتقا  برنامهخصوصالعات معتبر، در دن اطكرفراهم 

عالوه بر هدف اصلي، اهداف فرعي ديگري نيز در ارزيابي دروني . دكرگيري ها و فعاليتها تصميم برنامه

براي دستيابي به اهداف اين پژوهش . استبراي گروههاي آموزشي رشته مهندسي مكانيك مد نظر 

  : شده استير مطرح سؤاالت ز

توان براي ارزيابي دروني گروههاي آموزشي رشتة  ا و نشانگرهايي را ميهچه معيارها، مالك •

 ي و اثر بخشي ارائه كرد؟ ي كيفيت، كارايمهندسي مكانيك به منظور ارتقا

ت علمي، مديران ئ هييدرجة تناسب عوامل، مالكها و نشانگرهاي پيشنهادي از نظر اعضا •

 رشتة مهندسي مكانيك دانشكده فني و مهندسي دانش آموختگانجويان و گروهها، دانش

 دانشگاه تربيت مدرس به چه ميزاني است؟ 

دانشگاه تربيت مدرس  وضعيت ارزيابي دروني گروههاي آموزشي رشتة مهندسي مكانيك  •

ده به نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود در گروههاي آموزشي پرداخته ش( چگونه است

  ؟)است
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  روش پژوهش  .6

مكانيك  يند ارزيابي دروني در رشتة مهندسياپژوهش كاربرد فراجراي اين با توجه به اينكه هدف از 

 سطح كيفيت گروهها ي يعني ارتقا؛دانشگاه تربيت مدرس به منظور دستيابي به پيامدهاي عملي آن

 ها  مبناي گردآوري داده و بر هدف از نوع پژوهشهاي كاربردي پژوهش حاضر بر اساس،، لذااستبوده 

آوري اطالعات جامع و كامل در   است تا با جمعتالش شده چرا كه به شمار مي رود،از نوع توصيفي 

ل و شرايط جاري ئو مساتوصيف وضعيت موجود  گروههاي آموزشي بخش مهندسي مكانيكخصوص 

ش حاضر جزء هاز ميان انواع تحقيقات توصيفي، پژو.  شناسايي شوددر رشتة مهندسي مكانيك

 نحوة از نظراي كاربردي و ه بر اساس هدف از نوع پژوهش، به عبارت بهتر؛پژوهشهاي پيمايشي است

  . دارد  پيمايشي قرارـآوري اطالعات در زمرة پژوهشهاي توصيفي  جمع

  

  جامعه آماري پژوهش  .7

آموختگان  نش كه در آن دانشجويان و دااست  بوده نفر373شامل تعداد  جامعه آماري پژوهش حاضر

تعداد كل . ت علمي و مديران گروهها قرار دارندئ هييارشد و دكتري و اعضاكارشناسي در دو مقطع 

آموختگان در   نفر و تعداد دانش77 دكتري دوره نفر و در 133 كارشناسي ارشد دورهدانشجويان در 

ت علمي ئ هييعداد اعضا نفر و ت12دكتري مقطع در و نفر 131 اخير سال سه در ارشد كارشناسي مقطع

  . است  بوده نفر4 نفر و تعداد مديران گروهها 16حاضر 

  

  گيري نمونه و روش نمونه .8

.  نفر انتخاب شده است163 تعداد 1سي و مورگان نمونه آماري بر اساس جدول تعيين حجم نمونه كرج

ونه انتخابي، جامعة در اين روش قبل از هر گ. استاي  گيري طبقه گيري انتخاب شده نمونه روش نمونه

تعداد كل نمونه تعيين شده به نسبت تعداد كل هر . پژوهش به طبقات مختلف تقسيم شده است

 نمونه تعيين ،سپس. گويند شود و به اين روش، حالت انتساب متناسب مي طبقه بين آنها تقسيم مي

ز طريق فرمول زير در اين روش تعداد نمونه ا. شده به صورت تصادفي از طبقات برگزيده شده است

  : ه استدشمحاسبه 

N

nNh
nh =

 
Nh     =  نمونه در هر زير جامعهتعداد

NN =      تعداد هر زير جامعه
____________________________________________________________________ 

 

1. Krejcie and Morgan 
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N = تعداد كل جامعه 

h = تعداد كل نمونه بر مبناي تعداد كل جامعه با توجه به جدول مورگان 

  

   داده هاابزار گردآوري  .9

پرسشنامه يكي از ابزار رايج تحقيق و روشي . ن پژوهش پرسشنامه استها در اي ابزار گردآوري داده

ده شدر پژوهش حاضر هر پرسشنامه از دو قسمت تشكيل . هاي تحقيق است مستقيم براي كسب داده

ر به عمل آمده است و در  سؤاالتي از ويژگيهاي فردي يا فعاليتهاي پاسخگ)الف( در قسمت :است

 خصوص كه پاسخگر موضع خود را در 1اي ليكرت هاي پنج درجه پرسشهايي با گزينه )ب(قسمت 

 باورها، عقايد يا نگرش او درنشان دهنده موضوعي بر روي يك طيف، با انتخابي كه به بهترين وجه 

  .  مشخص كرده است،هاست بارة آن گويه

گيري  اندازه در بررسي ميزان تناسب و مفيد بودن ابزار الزم استگيري كه  دو ويژگي اساسي اندازه

هش از اعتبار آزمون اين پژو. است) پايايي (3و قابليت اعتماد) روايي (2مورد توجه قرار گيرد، اعتبار

ه است كه نمايندگان شدي انجام ي طراحي سؤاالت بر مبناي نشانگرها زيرا،محتوا برخوردار است

براي تعيين . اند داشته گروههاي آموزشي در تدوين و تأييد آنها مستقيماً نظارت و شركت ياعضا

 استفاده از روش آلفاي آنهايكي از دارد كه هاي مختلفي وجود  گيري شيوه قابليت اعتماد ابزار اندازه

پيش آزموني كه در اين پژوهش صورت گرفت و ضريب آلفاي دادن با انجام . است 4كرونباخ

اين پژوهش از هاي  امه پرسشن كهتوان گفت  تعيين شد، ميSPSSافزار  ها توسط نرم پرسشنامه

  .  برخوردار هستند90/0ي با ضريب آلفاي يقابليت اعتماد باال

  

  رشته مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس  .10

د و دانشكده فني و مهندسي اين دانشگاه از سال ش تأسيس 1361دانشگاه تربيت مدرس در سال 

يز از همين سال شروع به فعاليت د كه بخش مهندسي مكانيك نكر بخش كار خود را آغاز 6 با 1362

اكنون رشته مهندسي مكانيك در دانشگاه تربيت مدرس متشكل از چهار گروه آموزشي شامل  هم. كرد

ت علمي ئ عضو هي19 كه داراي ستفضا توليد، طراحي كاربردي و هوا و ساخت انرژي، تبديل گروههاي

 پژوهش اجراي ت علمي در زمانئ هييضا نفر از اع3.  استاديار است6 و  دانشيار9 استاد، 4شامل 

____________________________________________________________________ 
 

1. Likert Scale 
2. Validity 
3. Reliability 
4. Cranbach’s Alpha 
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كارشناسي آموختگان در دو مقطع  دانشجويان و دانش. بودنددر خارج از كشور  فرصت مطالعاتي براي

گروههاي آموزشي اين دانشكده رسالتهاي مهم خود را در سه حوزه آموزشي، . هستندارشد و دكتري 

  :پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي به شرح زير بيان كردند

 آموزشي تا سطح قابل قبول جهاني از طريق بازنگري نظام كيفي يارتقا: رسالت آموزشي •

 ، پيشرفته و كارآمد در تدريس و همچنين ارائةروشهاي كارگيريهمداوم مفاد درسي و ب

  ؛تربيت نيروي متخصص و مدرس در زمينه هاي تخصصي گروه

هشي و كمك به پيشبرد و گسترش دستيابي به جديدترين مباني علمي و پژو: رسالت پژوهشي •

مرزهاي دانش و  توسعه فناوريهاي نوين و ايجاد اعتماد به نفس و تقويت قدرت خالقيت و 

  ؛ابتكار در دانشجويان

ريزي،  برنامهآموختگان اين رشته در دانشيافتن  تسلط به منظوركوشش : رسالت خدماتي •

   .تي در زمينه هاي مورد نياز كشورتجزيه و تحليل، اجرا و نظارت و حل مسائل علمي و صنع

 اهداف خود را در سه حوزه دروندادي، فرايندي و  گروههاي آموزشي اين رشته،همچنين

  .بروندادي به تفصيل بيان كردند

  

    ارزيابي دروني در رشته مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرساجرايچگونگي  .11

 اولين گام كه برداشتنپس از . دش آغاز 1386 مراحل گام به گام طرح ارزيابي دروني از اواخر سال

، گام بعدي با هماهنگي بودت علمي با فلسفه، هدف و روش اجراي ارزيابي دروني ئ هييآشنايي اعضا

در . ارزيابي دروني بوداجراي گروه براي  هر در اي كميته تشكيل از عبارت كه دش برداشته گروهها مديران

 اياي آموزشي بود، طي جلسات جداگانهح رسالتها و اهداف گروههگام بعدي كه همانا تعيين و تصري

 و در پرداختندلتهاي خود به مشاوره و بحث هاي گروهها در ارتباط با اهداف و رسا  اعضاي كميته

در گام بعدي گروهها هر كدام طي .  رسالتها و اهداف گروهها را تعيين و تصويب كردند،نهايت

و اهداف تدوين شدة خود به تعيين و تصويب عوامل، مالكها و نشانگرهاي جلساتي با توجه به رسالتها 

با توجه به اينكه عوامل، مالكها و نشانگرهاي تصويب شده در گروههاي آموزشي . مورد نظر پرداختند

 و ندساتي مشترك به تعديل آنها پرداختبسيار به هم نزديك و شبيه بود، نمايندگان گروهها طي جل

مجموعة كامل از عوامل، مالكها و نشانگرهاي ارزيابي مورد تصويب و تأييد نهايي قرار  يك ،در نهايت

شايان ذكر است كه ارزيابي عملكرد نيازمند شاخصهايي است كه ضمن دارا بودن قابليت روايي . گرفت

 به ؛باشداي نيز برخوردار از ويژگيهاي افزودهالزم است و پايايي و نمايان ساختن نقاط قوت و ضعف، 

هاي آماري مورد اند و به منظور گردآوري دادههاي عملكرديبيان ديگر، شاخصهاي كليدي سنجه

در گام بعدي ]. 2[يابندگيري پيشرفت در جهت اهداف معنا ميآنها در اندازه. گيرنداستفاده قرار مي
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عدي ابزار در گام ب. دشالزامات كيفيت در سه سطح مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب تعيين 

. گيري طراحي و پرسشهاي پرسشنامه هر زير جامعه با توجه به نشانگرهاي مصوب تدوين شد اندازه

ها از طريق ها، گردآوري داده آزمون و اطمينان از پايايي پرسشنامه  يك پيش دادنپس از انجام

ه از نرم افزار در گام بعدي با استفاد. ها در چهار زير جامعه مورد نظر صورت پذيرفت پرسشنامه

SPSSروش تحليل در اين پژوهش عمدتاً استفاده از . شدندتجزيه و تحليل هاي تنظيم شده   داده

در گام بعدي . ها و نشانگرها مشخص شدميانگين وزني بود و  وضعيت موجود هر يك از عوامل، مالك

موزشي در رشته مهندسي گروه آموزشي دريافتيم كه گروههاي آتفاده از تحليل واريانس در چهار با اس

داري  ا ارزيابي از نظر آماري تفاوت معنمكانيك دانشگاه تربيت مدرس در عوامل و مالكهاي مورد

 در گام آخر پس از بررسي روشهاي سنتي ارزيابي موجود در دانشكده و عدم كفايت الزم ،ندارند و لذا

ه دست آمده حاصل از ارزيابي دروني در آنها در نماياندن وضعيت گروهها به ايشان با توجه به نتايج ب

و هاي قابل بهبود در گروههاي رشتة مهندسي مكانيك مشخص اين پژوهش نقاط قوت و زمينه

در پايان، گزارش .  اين رشته مهندسي ارائه شد،نهايتدر  بهبود كيفيت گروهها و برايي هايپيشنهاد

  . شدنشگاه تربيت مدرس مدون اجراي فرايند ارزيابي دروني در رشته مهندسي مكانيك دا

  

  هاي پژوهش  يافته .12

  . شود هاي اين پژوهش به صورت پاسخ به سؤاالت پژوهش ارائه مي نتايج يافته

توان براي ارزيابي دروني گروههاي  چه معيارها و مالكها و نشانگرهايي را مي: سؤال اول پژوهش

  كرد؟  ي و اثر بخشي ارائهيا كيفيت، كاريآموزشي رشته مهندسي مكانيك به منظور ارتقا

يندي و بروندادي و با اگروههاي آموزشي پس از تدوين اهداف خود در سه حوزه دروندادي، فر

. ندكردتوجه به اهداف خود، معيارها و مالكها و نشانگرهاي ارزيابي دروني گروههاي آموزشي را تدوين 

 ، لذا،هها بسيار شبيه و نزديك به هم بود اينكه اين معيارها و مالكها و حتي نشانگرها در گرودليلبه 

ت موارد مشترك بين گروهها بارة تعديل و تثبي نمايندگان گروهها در جلساتي مشترك به بحث در

 نشانگر 81 مالك و 22 عاملي با 7 معيارها، مالكها و نشانگرها در يك مجموعة ، نهايت در وندپرداخت

  :شدندتصويب به قرار زير 

  )  نشانگر8 مالك و 2 شامل(اهداف گروه  •

 )  نشانگر27 مالك و 6شامل (هاي توسعة گروه  مديريت و برنامه •

 )  نشانگر12 مالك و 3شامل (امكانات و تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي  •

 )  نشانگر8 مالك و 3شامل (علمي  تئهي •

 )  نشانگر5 مالك و 2شامل (دانشجويان  •

 ) گر نشان5 مالك و 2شامل ( يادگيري ـتدريس  •
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  )  نشانگر16 مالك و 4شامل (دانش آموختگان  •

  
  مالكها  عوامل

  :اول

  اهداف

   اطالع از اهداف تدوين شده در گروه آموزشي1/1

   نقش گروه و دانشجويان در تدوين اهداف گروه2/1

  :دوم

  هاي توسعة گروه مديريت و برنامه

  

  ت علميئ هييهاي توسعة گروه و اعضا برنامه1/2

   تقويت بنية علمي گروههاي  برنامه2/2

  گروه پژوهشي هاي برنامه3/2

   مدير گروه  ويژگيها، وظائف، مسئوليتها و اختيارات4/2

  در آن اعضا حضور و  جلسات گروه تشكيل   برنامه 5/2

   پژوهشي و آموزشي گروه براي دانشجويانهاي حمايتي  برنامه6/2

  :سوم

  امكانات و تسهيالت آموزشي، 

  يپژوهشي و رفاه

  

ا امكانات، تسهيالت و خدمات علمي و دانشجويان در ارتباط ب هيئت  ي  نظر اعضا1/3

  ي به گروهياعطا

  فضاهاي آموزشي و پژوهشي  با    تناسب تعداد دانشجويان2/3

   وضعيت كارگاهها و  آزمايشگاههاي گروه3/3

   :چهارم

  علمي تئهي

  

  علمي تئ هيي تركيب و توزيع اعضا1/4

  علمي و گروه   تئ هيي علمي پژوهشي اعضا فعاليتهاي2/4

  علمي  تئ هيي  فعاليت آموزشي اعضا3/4

  :پنجم

  دانشجويان

   وضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان1/5

  علمي  تئ هيي ارتباط دانشجويان با اعضا2/5

  :ششم

   يادگيريـتدريس 

    تركيب دروس گروه1/6

   انعطاف پذيري هدفهاي درسي و محتواي دروس2/6

  :مهفت

   آموختگان دانش

  

پس از   فعاليتها و عملكرد گروه در تواناييهاي آنان  بارة تأثير آموختگان در   نظردانش1/7

  فراغت از تحصيل

  هاي علمي با گروه در زمينه  آموختگان دانش   تعامل2/7

  آموختگان پس از فراغت از تحصيل   ارتباط گروه با دانش3/7

    سرنوشت شغلي دانش آموختگان4/7

علمي،   تئ هييدرجة تناسب عوامل، مالكها و نشانگرهاي پيشنهادي از نظر اعضا: سؤال دوم پژوهش

 رشتة مهندسي مكانيك دانشكده فني و مهندسي دانش آموختگانمديران گروهها، دانشجويان و 

  دانشگاه تربيت مدرس به چه ميزاني است؟ 

هاي ارزيابي دروني به صورت جداول و  شنامهدر پاسخ به اين پرسش، نتايج استخراج شده از پرس

 وضعيت موجود گروههاي آموزشي با توجه به عوامل و ونمودارها براي هر گروه آموزشي تهيه 

 1 كه در يك نگاه كلي نتايج نهايي آن در جداول داده شدتفسير و توضيح مالكهاي ارزيابي دروني 

   .شده استارائه 
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دانشگاه تربيت مدرس  مكانيك دانشكده فني و مهندسي  وضعيت ارزيابي رشتة :1جدول 

  كليدر يك نگاه 
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هندسي مدر رشتة  آموزشي   وضعيت ارزيابي عوامل مورد ارزيابي در گروههاي: 2جدول 

   مكانيك

  گروهها 

  عوامل
  ساخت وتوليد  انرژي تبديل 

طراحي 

  كاربردي
  فضا هوا

وضعيت عوامل 

مورد ارزيابي در 

رشتة مهندسي 

  نيكمكا

  نسبتاً مطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نامطلوب  اهداف: اول
  نسبتاً مطلوب  نسبتاً مطلوب  نسبتاً مطلوب  نامطلوب  نسبتاً مطلوب  هاي توسعة گروه مديريت و برنامه: دوم
امكانات و تسهيالت آموزشي، : سوم

  پژوهشي و رفاهي
  نامطلوب  نامطلوب  نامطلوب  نامطلوب  نا مطلوب

  مطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب  مطلوب  مطلوب  علمي تئ هي :چهارم
  نسبتاً مطلوب  نامطلوب  مطلوب  مطلوب  نامطلوب  دانشجويان: پنجم
  نسبتاً مطلوب  نسبتاً مطلوب  نسبتاً مطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب   يادگيريـتدريس : ششم
  نسبتاً مطلوب  بنسبتاً مطلو  نسبتاً مطلوب  نسبتاً مطلوب  آموختگان دانش: هفتم

  

  نسبتاً مطلوب
  

، عامل دوم )اهداف(، رشته مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس در عامل اول 2مطابق جدول 

 و ) يادگيريـتدريس (، عامل ششم)دانشجويان( ، عامل پنجم)هاي توسعه گروه مديريت و برنامه(

امكانات و  (عامل سوم در. ه است با وضعيت نسبتاً مطلوب ارزيابي شد)دانش آموختگان(عامل هفتم 

با وضعيت  )ت علميئهي( و عامل چهارم است وضعيت نامطلوب )تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي

  . ه استشدمطلوب ارزيابي 

مديريت و ( نامطلوب، در عامل دوم )اهداف(وضعيت ارزيابي گروه تبديل انرژي در عامل اول 

امكانات و تسهيالت آموزشي، پژوهشي و ( در عامل سوم ،ب، نسبتاً مطلو)هاي توسعه گروه برنامه

 در ،، نامطلوب)دانشجويان(  در عامل پنجم، مطلوب)ت علميئهي(، نامطلوب در عامل چهارم )رفاهي

 نسبتاً مطلوب ارزيابي )موختگاندانش آ( مطلوب و در عامل هفتم ) يادگيريـتدريس  (عامل ششم

  . ه استشد

مديريت  ( نسبتاً مطلوب، در عامل دوم)اهداف( و توليد در عامل اول  گروه ساختوضعيت ارزيابي

، )امكانات و تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ( در عامل سوم،مطلوب، نا)هاي توسعه گروه و برنامه

  در عامل ششم، مطلوب)دانشجويان( در عامل پنجم ، مطلوب)ت علميئهي(  در عامل چهارم،نامطلوب

ه شد نسبتاً مطلوب ارزيابي ) آموختگاندانش(سبتاً مطلوب و در عامل هفتم  ن) يادگيريـتدريس (

  . است

مديريت و ( مطلوب، در عامل دوم )اهداف(وضعيت ارزيابي گروه طراحي و كاربردي در عامل اول 

 تسهيالت آموزشي، پژوهشي و امكانات و(  در عامل سوم، نسبتاً مطلوب)ههاي توسعه گرو برنامه

 در ، مطلوب)دانشجويان( در عامل پنجم،  مطلوب)ت علميئهي( در عامل چهارم ،طلوب نام)رفاهي

 نسبتاً مطلوب )دانش آموختگان(سبتاً مطلوب و در عامل هفتم  ن)يادگيريـ تدريس  (عامل ششم

  . ده استشارزيابي 
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 و مديريت( نسبتاً مطلوب، در عامل دوم )اهداف(فضا در عامل اول  وضعيت ارزيابي گروه هوا

 پژوهشي و ،يالت آموزشيامكانات و تسه( در عامل سوم،  نسبتاً مطلوب)هاي توسعه گروه برنامه

  ، نامطلوب)دانشجويان(در عامل پنجم ،  نسبتاً مطلوب)ت علميئهي(در عامل چهارم ،  نامطلوب)رفاهي

تاً مطلوب  نسب)دانش آموختگان( نسبتاً مطلوب و در عامل هفتم ) يادگيريـتدريس (در عامل ششم 

  . ه استشدارزيابي 

  

  

   وضعيت عاملها در گروههاي آموزشي:1نمودار 

  

عامل اول . نداهشد عوامل مورد ارزيابي در چهار گروه آموزشي با يكديگر مقايسه 1در نمودار 

تر و در گروه طراحي كاربردي وضعيت   در گروه تبديل انرژي نسبت به ساير گروهها نامناسب)اهداف(

سه  وضعيت )هاي توسعة گروه مديريت و برنامه (وم عامل دخصوصدر . ترين است  مناسباين عامل

امكانات و ( عامل سوم خصوصدر . ساخت و توليد مناسب نيستمشابه است و وضعيت گروه گروه 

  عامل چهارمخصوصدر . گروه مشابه استچهار  وضعيت هر ) پژوهشي و رفاهي،تسهيالت آموزشي

فضا نسبت به ساير گروهها كمي   مشابه است و وضعيت گروه هوا گروهسه وضعيت )ت علميئهي(

فضا  ، وضعيت دو گروه تبديل انرژي و هوا)دانشجويان( عامل پنجم خصوصدر . تر است ضعيف

عامل  خصوصدر . نامناسب است و وضعيت دو گروه ساخت و توليد و طراحي كاربردي مناسب است

 گروه ديگر سهترين است و وضعيت   تبديل انرژي مناسب وضعيت گروه) يادگيريـتدريس (ششم 

  . گروه مشابه استچهار  وضعيت هر )آموختگان دانش( عامل هفتم خصوصدر . مشابه است
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  تحليل آماري براي مقايسه گروههاي آموزشييافتن بررسي و انجام  .13

ز آزمون تحليل وني ادر يك تحليل آماري براي مقايسه گروهها بر مبناي عوامل و مالكهاي ارزيابي در

  :  به صورت زير استH1 و H0 كه در آن فرض شد استفاده SPSSافزار   به كمك نرمواريانس
 H0: آماري وجود ندارد بين گروههاي آموزشي تفاوت

  H1:  آماري وجود دارد بين گروههاي آموزشي تفاوت

موجود عوامل و ضعيت و بر مبناي نتايج SPSSافزار  پس از وارد كردن اطالعات گروهها در نرم

 درصد فرض 95توان با اطمينان   مي،تر باشد  بزرگ05/0 به دست آمده از Sigكه  مالكها، در صورتي

H0به دست آمد 3جدول  و نتايج شد وارد نرم افزار 1اطالعات با استفاده از جدول .  را پذيرفت :  
  

  عوامل و مالكهاي ارزشيابيي آموزشي بر مبناي اهتحليل واريانس براي مقايسه گروه :3جدول 

Sig 

  داري اسطح معن
F  

Mean Square 

  ميانگين مربعات

df 

  درجة آزادي

Sum of 
Squares  

  مجموع مربعات
  

  1بين گروهها 636/0 3 212/0 413/0 744/0

  2داخل گروهها  182/43  84  514/0    

  3كل  818/43  87      

  

) 744/0( به دست آمده Sig، 05/0داري  ادر سطح معنيعني  ؛Sig = 744/0 ،3مطابق جدول 

 يعني در ارزيابي ؛پذيريم  را ميH0 درصد فرض 95 با اطمينان ،بنابراين. تر شده است  بزرگ05/0از 

داري ميان ادروني گروههاي آموزشي رشتة مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس تفاوت آماري معن

ض صورت عدم رد فر در. شود  عوامل و مالكهاي بررسي شده ديده نميخصوصگروههاي آموزشي در 

H1پرداختيم هر يك از گروهها با يكديگر با استفاده از آزمونهاي توكي يا شفه   به مقايسه دو به دو .

  .  پذيرفته شده استH0ليكن در اين آزمون فرض 

وضعيت ارزيابي دروني گروههاي آموزشي رشتة مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت : سؤال سوم پژوهش

  مدرس  چگونه است؟ 

سؤال بايد گفت كه بررسيهاي صورت گرفته، در روند ارزيابيهاي كنوني در گروههاي اين در پاسخ به 

____________________________________________________________________ 
 

1. Between Groups 
2. Within Groups 
3.Total 
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هاي سنتي،  آموزشي رشته مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس، حاكي از آن است كه اين شيوه

 آموزشي در جهت  يي و كيفيت بخشي براي نظاماوشنگرايانه چنداني در افزايش كاررهنمودهاي ر

 اهداف نهايي ،كند و لذا  نقش مؤثري ايفا نميو در بازنمايي وضعيت دقيق گروههارد ا كيفيت نديارتقا

 محقق را بر آن داشت تا براي شناسايي نقاط قوت و ، دليلبدينبخشد و  آموزش عالي را تحقق نمي

اي ه گروههاي آموزشي و در گاميضعف موجود، شيوة ارزيابي دروني اين  پژوهش را با همكاري اعضا

 و گروهها بتوانند با استفاده از نتايج آن در اشد به نحوي كه پاسخگوي نيازها ب،آن به انجام رساند

ريزيهاي راهبردي مدون و منسجم خود به تحكيم نقاط قوت و جبران نقاط ضعفشان بپردازند و  برنامه

 از ارزيابي در اين به دست آمدهاگر در نتايج .  كيفيت آموزشي گروه دست يابنديبه هدف مهم ارتقا

 حاصل 4 جداول ،پژوهش وضعيت مطلوب را نقاط قوت و وضعيت نامطلوب را نقاط ضعف بدانيم

   .شود مي
 نقاط قوت و نقاط ضعف در رشته مهندسي مكانيك  نظر به وضعيت موجود مالكها در :4جدول 

  گروههاي آموزشي

  گروهها

  مالكها
  انرژي تبديل 

ساخت و 

  توليد

طراحي 

  كاربردي
  هوافضا

   وجود اهداف تدوين شده در گروه آموزشي1/1

   نقش گروه و دانشجويان در تدوين اهداف گروه2/1

-  

  نقاط ضعف

-  

-  

  نقاط قوت

-  

-  

-  

   علميهيئت يهاي توسعة گروه و اعضا برنامه1/2

  هاي تقويت بنية علمي گروه  برنامه2/2

  گروه پژوهشي  هاي برنامه3/2

   مدير گروه يتها و اختياراتف، مسئولي ويژگيها، وظا4/2

  در آن اعضا حضور و  جلسات گروه تشكيل   برنامه 5/2

   پژوهشي و آموزشي گروه براي دانشجويانهاي حمايتي  برنامه6/2

-  

  نقاط ضعف

-  

-  

  نقاط قوت

-  

  نقاط ضعف

  نقاط ضعف

-  

-  

  نقاط ضعف

-  

-  

-  

-  

-  

  نقاط قوت

-  

-  

  نقاط ضعف

-  

  نقاط قوت

  نقاط قوت

-  

علمي و دانشجويان در ارتباط با امكانات، تسهيالت و  هيئت  يضانظر اع 1/3

  ي به گروهيات اعطاخدم

  فضاهاي آموزشي و پژوهشي  با    تناسب تعداد دانشجويان2/3

   وضعيت كارگاهها و  آزمايشگاههاي گروه3/3

  نقاط ضعف

  

-  

  نقاط ضعف

-  

  

-  

  نقاط ضعف

  نقاط ضعف

  

  نقاط قوت

  نقاط ضعف

-  

  

-  

  نقاط ضعف

  علمي  تئ هيي تركيب و توزيع اعضا1/4

  و گروه  علمي  تئهيي اعضا  پژوهشي علمي فعاليتهاي2/4

  علمي تئ هيي  فعاليت آموزشي اعضا3/4

  نقاط قوت

-  

  نقاط قوت

-  

-  

  نقاط قوت

  نقاط قوت

-  

-  

  نقاط ضعف

  نقاط قوت

-  

   وضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان1/5

  علمي  تئ هيي ارتباط دانشجويان با اعضا2/5

  نقاط ضعف

-  

  نقاط قوت

-  

  نقاط قوت

-  

  نقاط ضعف

-  

    تركيب دروس گروه1/6

   انعطاف پذيري هدفهاي درسي و محتواي دروس2/6

-  

  نقاط قوت

-  

-  

  نقاط ضعف

  نقاط قوت

-  

-  

فعاليتها و عملكرد گروه در تواناييهاي   بارة تأثير آموختگان در   نظردانش1/7

  پس از فراغت از تحصيل  آنان

  هاي علمي با گروه در زمينه آموختگان دانش  تعامل2/7

  تحصيل  از فراغت از  پس  آموختگان  با دانش گروه     ارتباط3/7

    سرنوشت شغلي دانش آموختگان4/7

-  

  

  نقاط ضعف

  نقاط ضعف

  نقاط قوت

-  

  

  نقاط ضعف

  نقاط ضعف

  نقاط قوت

-  

  

  نقاط ضعف

  نقاط ضعف

  نقاط قوت

  نقاط قوت

  

  نقاط ضعف

  نقاط ضعف

  نقاط قوت



 حسن شهركي پور، كورش پرند و مهديه سادات وقور كاشاني                                                      

 

19 

  

   آموزشي در رشتة مهندسي مكانيك  نقاط قوت و نقاط ضعف متمايز در گروههاي:5جدول 

  

 موجود مالكهاي ارزيابي دروني در يتضعف متمايز با توجه به وضع نقاط قوت و نقاط 5مطابق جدول 

  : گروههاي آموزشي به قرار زير است

  

  نقاط قوت گروه تبديل انرژي 

 گروه و دانشجويان از ياعضا.  و اعضا در آن حضور فعال دارندشود جلسات گروه منظم تشكيل مي

 از انعطاف ،ايت كامل دارند و همچنينت علمي و فعاليتهاي آموزشي رضئ هييتركيب و توزيع اعضا

  . در هدفهاي درسي و محتواي دروس به طور كامل رضايت وجود دارد

  

  نقاط ضعف گروه تبديل انرژي 

براي تقويت علمي بنية گروه تدبير چنداني . نقش گروه و دانشجويان در تدوين اهداف كمرنگ است

 يدانشجويان و اعضا. يت بخش نيستوضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان رضا. گيردصورت نمي

  هوافضا  طراحي كاربردي  ساخت و توليد  تبديل انرژي  گروه

نقاط 

  قوت

 برنامـــه تشكيل جلســــات 5/2

  گروه و حضور اعضا در آن 

ت ئ هيي تركيب و توزيع اعضا1/4

  علمي

شـــــي  فعاليـتهاي آموز3/4

  ت علمي ئ هيياعضا

 انعطاف پذيري هدفهاي درسي 2/6

  و محتواي دروس

 فعاليت آموزشي 3/4

  ت علميئ هيياعضا

 وضعيت پيشرفت 1/5

  دانشجويان  تحصيلي 

 وجـــــود اهداف تدوين شده 1/1

  در گروه آموزشي 

 برنامه تشكيل جلســـات 5/2

  گروه و حضور اعضا در آن 

شجويـان  تناسب تعـــداد دان2/3

  با فضاهاي آموزشي و پژوهشي 

ت ئ هيي تركيب و توزيع اعضا1/4

  علمي

 وضعيت پيشرفت تحصيلي  1/5

  دانشجويان  

 انعطاف پذيري هدفهاي درسي 2/6

  و محتواي دروس

مسئوليـتها   ف،يوظا ويژگيها،4/2

  و اختيارات مديرگروه 

شكيل جلســـات  برنامه ت5/2

   در آن گـروه و حضور اعضا

فعاليتهاي علمي، پژوهشي  2/4

  ت علمي و گروه ئ هيياعضا

 نظـــردانـــش آموختـگان 1/7

بارة تأثير فعاليتها و عملكرد  در

گروه در تواناييهاي آنـــان پس 

  از فراغت از تحصيل

نقاط 

  ضعف 

 نقش گروه و دانشجـــــويان 2/1

  در تدوين اهداف گروه 

هاي تقويت بنية علمي   برنامه2/2

  گروه 

 و  علمي تئ هيي نظر اعضا1/3

در ارتباط با امكانات،  دانشجويان 

  ي به گروه يتسهيالت و خدمات اعطا

پيشرفت  وضعيت1/5

  دانشجويان  تحصيلي

هاي توسعه   برنامه2/1

ت ئ هييگروه و اعضا

  علمي

هاي تقويت بنية   برنامه2/2

  علمي گروه 

 برنامه تشكيل 5/2

جلســـات گروه و حضور 

  اعضا در آن 

ت علمي و ئ هيي نظر اعضا1/3

دانشجويان در ارتبـــــاط با 

ت و خدمات امكانات، تسهيال

  ي به گروه ياعطا

   تركيــــب دروس گروه 1/6

هاي تقويت بنية علمي   برنامه2/2

  گروه 

 ي تركيب و توزيع اعضا1/4

  ت علميئهي

 وضعيت پيشرفت تحصيلي 1/5

  دانشجويان 
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  . ي به گروه رضايت ندارندي امكانات و تسهيالت و خدمات اعطات علمي ازئهي

  

   نقاط قوت گروه ساخت و توليد

 آن وضعيت بسيار مناسب  ت علمي بسيار رضايت بخش است كه نتيجةئ هييفعاليت آموزشي اعضا

  . است يپيشرفت تحصيلي دانشجويان در اين گروه آموزش

  

  نقاط ضعف گروه ساخت و توليد 

 اي در گروه  موجود برنامهيت علمي آن و تقويت بنية علمي اعضائ هييبراي توسعه گروه و اعضا

 گروه در جلسات ي و حضور و مشاركت اعضاشود  و جلسات گروه به طور منظم برگزار نميوجود ندارد

  . مطلوب نيست

  

  نقاط قوت گروه طراحي كاربردي 

  جلسات گروه. بندي شده وجود دارد وه اهداف تدوين شده و مورد نظر به شكلي اولويتدر اين گر

از تناسب تعداد دانشجويان .  گروه در آن مشاركت فعال دارندي و اعضاشود به طور منظم تشكيل مي

ت علمي ئ هيياز تركيب و توزيع اعضا. با فضاهاي آموزشي و پژوهشي رضايت كامل وجود دارد

وجود دارد كه نتيجة آن وضعيت بسيار مناسب پيشرفت تحصيلي دانشجويان گروه رضايت كامل 

  . در هدفهاي درسي و محتواي دروس انعطاف الزم وجود دارد. است

  

  نقاط ضعف گروه طراحي كاربردي

ز امكانات و تسهالت و  ا،همچنين.  گروه از وضعيت تركيب دروس رضايت ندارنديدانشجويان و اعضا

  . به گروه رضايتي وجود نداردي يخدمات اعطا

  

  نقاط قوت گروه هوافضا

 مسئوليتهاي مدير گروه نحوه اجرايت علمي و دانشجويان از نحوة مديريت ئ هييدر اين گروه اعضا

 گروه در جلسات مشاركت ي و اعضاشود مي تشكيل مقرر برنامة مطابق گروه جلسات .دارند كامل رضايت

ت علمي و گروه مناسب است و دانش آموختگان در ئ هييي اعضافعاليت علمي پژوهش. مناسب دارند

  . ارتباط با تأثير عملكرد گروه در تواناييهاي آنان پس از فراغت از تحصيل نظر مساعدي دارند
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  نقاط ضعف گروه هوافضا

. ت علمي رضايت ندارندئ هييت علمي از تركيب و توزيع اعضائ هييدر اين گروه دانشجويان و اعضا

 تقويت بنية علمي گروه وجود ندارد و وضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان اصالً براية مناسبي برنام

  . مناسب نيست

  

   هاريزي و ارائه پيشنهاد نظام برنامه  .14

 براي اين رشتة  اي مطلوبتوانيم براي ترسيم آينده با توجه به روند طي شده در ارزيابي دروني مي

ريزي   كه در آن هيچ بخشي از برنامهمبادرت ورزيمي استراتژيك ريزي تلفيق مهندسي به يك برنامه

  دليل اينكه در ابتداي راه آيندة مطلوبه ب. تواند به طور مجزا از ديگر بخشها طراحي و توسعه يابد نمي

ارزيابي ريزي فراكنشي انجام دهيم و به لحاظ اينكه در اين  توانيم يك برنامه  مي،را ترسيم كرديم

ريزي واكنشي انجام دهيم و با تلفيق اين دو  توانيم يك برنامه  مي،ي كرديميجود را شناسانيازهاي مو

 ،ريزي استراتژيك تلفيقي بپردازيم و در نتيجه  يعني برنامه؛ريزي ترين برنامهآلريزي به ايده نوع برنامه

ايد نكات زير را در در اين سياستگذاريها ب. با اتخاذ سياستگذاري در جهت بهبود كيفيت گام برداريم

  : نظر داشت 

استراتژيهاي ما مرتبط  ها، مأموريتها و  شده، پنداره سياستگذاريهاي ما دقيقاً با نيازهاي انتخاب •

  . باشند 

 . گيري به دست دهند گرا براي تصميم مالكهاي نتيجه •

 . قابل حصول باشند و از نظر منابع انساني، مالي و مادي عملي باشند •

 . ي در نظام مد نظر قرار گيرديتوجه به اهميت و كاراولويتها با ا •

 . از نظر هزينه فايده به صرفه باشند •

 . مدت زمان در آنها معين شده باشد و زمان با توجه به نتايج حاصل در نظر گرفته شود •

 بلندمدت هايسياستگذاريهايي كه اثر. ميت استز اهيمدت تأثير بهبود در نظام بسيار حا •

 .  ارجحيت دارند،ود به همراه دارند را با خبهبود

 .  از اولويت برخوردارند،شويم  كه اگر آنها را انجام ندهيم دچار مشكل مي،فعاليتهاي كليدي •

 .  قابل ارزيابي باشنددسياستگذاريها باي •

اي باشند كه با حداقل منابع و كمترين سختي به حداكثر نتايج و  سياستگذاريها بايد به گونه •

 ].17[بخشي منجر شوندبيشترين اثر 

نظر به اينكه عوامل، مالكها و نشانگرهاي ارزيابي با توجه به اهداف و رسالتهاي تدوين شده تعيين 

  ريزي بر اساس نيازها و نقاط ضعف گروهها با توجه به نتايج ارزيابي دروني انجام  و برنامهشوندمي
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 ،در وهلة اول به آرمانها توجه شده و در نهايت چرا كه ،ريزي تلفيقي خواهد بود يابد خود يك برنامهمي

 كيفيت اين رشته مهندسي در سطح  بهبودبراي. صورت گرفته استبر اساس نيازها سياستگذاري 

 سعي  وارائه 6 در چهارچوب نتايج ارزيابي دروني در جدول هايي دانشگاه، پيشنهادـهها، دانشكده  گرو

 در آنها در ياد شدهبر حسب اولويتها ارائه شوند و ضوابط اين پيشنهادها تا حد امكان تا   استشده

   .نظر گرفته شود

  

   پيشنهادهاي حاصل از اجراي ارزيابي دروني رشتة مهندسي مكانيك:6جدول 
  سطح اقدام كننده  پيشنهادها

ل اين معضل بزند  حبراي دست به اقدام عاجل بايدانصرافي و اخراجي، گروه با توجه به آمار باالي دانشجويان مشروطي، 
 اين مشكل را در ديارغم اينكه گروه ب شود علي پيشنهاد مي. شودتا موجبات پيشرفت علمي دانشجويان رشته فراهم 

 اندتااي براي دانشجويان با حضور اس تواند جلسات دوره  مي،كند جويي  يابي و بررسي و چاره جلسات خود سريعاً ريشه
  . رسي اين مشكل از ديدگاه دانشجو و استاد نيز مورد مداقه قرار گيردگروه داشته باشد كه ارزيابي و بر

  گروه تبديل انرژي
  گروه هوافضا

ريزي  هاي آموزشي برنامه ت علمي و افزايش تعداد آن متناسب با تعداد دانشجويان و دورهئ هيي در تركيب اعضادباي گروه 
ت علمي مورد ئ رفع مشكل خود سريعاً به استخدام هيبراي نيازهاي تخصصي گروه آموزشي خود را در نظر گيرد و. كند

  . كندنياز اقدام 
  گروه هوافضا

 آموختگان در دانشجويان و دانش هايت علمي و نظرئ هيياي با استفاده از همفكري اعضا گروه با برگزاري جلسات دوره
  ه تبديل انرژيگرو  . تصريح و تدوين اهداف خود و دستيابي به اهداف مورد نظر اهتمام ورزد

ت علمي تعامل علمي و فكري الزم را ئ هييبهتر است با همدلي بيشتر تشكيل جلسات گروه جدي گرفته شود و اعضا
پيشبرد اهداف و آرمانهاي گروه داشته باشند و به صورتي فعال و دلسوزانه در جلسات گروه حضور منظم داشته براي 
ند كت علمي در جلسات وضع ئ هيي امتيازاتي براي عدم حضور منظم اعضاتواند مقرراتي در جهت كسر گروه مي. باشند

  . كه تشكيل جلسات با الزام بيشتر صورت پذيرد

  گروه ساخت وتوليد

ت علمي و ئت علمي تدابير الزم را از طريق جذب هيئ هييت علمي براي توسعة خود و اعضائ هييگروه با مشاركت اعضا
تواند استخدام حداقل يك نفر در يك  گروه مي. كار برده  مطابق با نيازهاي موجود بها و گرايشهاي جديد ايجاد شاخه

  . ندكگرايش مرتبط مورد نياز را تا آخر ترم الزام 
  گروه ساخت و توليد

هاي  ق دانشجويان تجديد نظر كند و بهتر است دروس اختياري در برنامهي در تناسب دروس با نيازها و عالدباي گروه 
شود گروه پس از تبادل نظر با  پيشنهاد مي. نشجويان متناسب با تحوالت علمي و نيازهاي جامعه افزايش يابددرسي دا

  . ندك درس اختياري جديد براي ترم آينده اعالم 2استاد و دانشجو حداقل 
  گروه طراحي كاربردي

 و بهتر است در زمينه داشته باشدزي ري  سطح آن برنامهيت علمي خود و ارتقائ هيي تقويت بنية علمي اعضابرايگروه 
المللي   يا تبادل استاد در سطح ملي و بينج از كشورن خاراي نخبه، برقراري ارتباط با متخصصت علمئجذب هي

خصصي هاي بازآموزي و سمينارهاي ت شود هر گروه ملزم به برگزاري دوره پيشنهاد مي. كار برده ب راهكارهاي مناسب
بديهي است در اين زمينه دانشكده بايد . ن برجسته از داخل و خارج از كشور شوندامتخصصعلمي با دعوت از حضور 

  . بودجه الزم را در اختيار گروهها قرار دهد

  گروه تبديل انرژي
  گروه ساخت و توليد
  گروه هوافضا

در اين زمينه . ش يابدي فعاليتهاي گروه افزاييمنابع مالي پژوهشي اختصاص يافته به گروه متناسب با اثربخشي و كارا
 و در جهت رفع آن هاي هر گروه مطلع شودند و طي چند دوره نظر سنجي از نيازها و اولويتكدانشكده بايد فرمهايي تهيه 

   .اش را تأمين كندهزينه 
   دانشگاهـدانشكده 

 ، آنان و همچنينت علمي مانند تأليف و تصنيف كتاب و ساير فعاليتهاي پژوهشيئ هيياي پژوهشي اعضاهاز فعاليت
اي خاص در قسمت معاونت پژوهشي  دانشكده ملزم است كميته. فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان حمايت الزم صورت گيرد

  . ت علمي تشكيل دهدئخود براي پيگيري اين مشكل و رفع آن در جهت رضايت دانشجو و هي
   دانشگاهـدانشكده 

شود  پيشنهاد مي. ريزي شده در گروه هزينه شود صورتي صحيح و برنامهمنابع مالي پژوهشي اختصاص يافته به گروه به 
  .  گروه براي تأمين هزينه قرار گيردي و به صورت نوبتي در اختيار اعضاشودبه طور شفاف در گروه اعالم  منابع

  گروههاي آموزشي
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  سطح اقدام كننده  پيشنهادها

 به توانمنديهاي ت بخشي كيفيبرايص داده شده به گروه و دروس مربوط امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي اختصا
 يابد و نيروي انساني متخصص در كارگاهها و آزمايشگاهها متناسب با نيازها و تعداد دانشجويان افزايش دانشجويان ارتقا

شود دانشكده پس از نيازسنجي از گروهها فضاي آزمايشگاهي الزم را براي آنان تأمين كند و با اختصاص  پيشنهاد مي. يابد
  . ندكامي، حداقل يك كارشناس براي هر آزمايشگاه استخدام دادن پست استخد

   دانشگاه ـ دانشكده 
  
  

آموختگان از طريق ارسال خبرنامه و ايميل و پيامك در جهت تبادل  در تعاملي منظم و سيستماتيك با دانشد باي گروهها 
اي آموزشي و پژوهشي مشترك گام بردارند اطالعات با ايشان، اطالع از نيازهاي علمي و شغلي آنان و مشاركت در فعاليته

د كننهاي آموزشي و بازآموزي برگزار  آموختگان دوره  رفع نيازهاي شغلي دانشبرايو براي تكميل اطالعات علمي و فني 
شود در اين رشته مهندسي، انجمن  پيشنهاد مي. عمل آورنده و در همايشها و سمينارهاي تخصصي از ايشان دعوت ب

ت علمي و دانشجوياني به نمايندگي در آن عضويت داشته باشند و ئكه از هر گروه آموزشي هيشود ن ايجاد آموختگا دانش
براي تأمين . هاي مختلف فعاليت مستمر و پيگيرانه داشته باشند آموختگان در زمينه به طور منظم در ارتباط با دانش

تواند اين تأمين هزينه از طريق  توانند سهيم باشند كه مي يآموختگان نيز م هزينه اين انجمن عالوه بر دانشكده خود دانش
  . اي مثبت انجمن در فروش ماهنامه يا برگزاري سمينارها و جلسات بازآموزي باشدهفعاليت

  تمام گروههاي آموزشي

و ريزي   مالكها و نشانگرهاي ارزشيابي كه در آن وضعيت نسبتاً مطلوب دارند برنامهخصوصبهتر است گروهها در 
  بهتر است به طور،دهند و در مواردي كه وضعيت مطلوب دارند نگري داشته باشند تا بتوانند سطح خود را ارتقا آينده

تا با شرائط متفاوت جديد در طول زمان سطح كيفيت آنها در آن موارد تغيير باشند ه مداوم تجديد نظر و دقت عمل داشت
  .نكند

  تمام گروههاي آموزشي

  

  گيري نتيجه .15

مطالعه و بررسي نقش ارزيابي دروني در بهبود كيفيت آموزشي  اين پژوهش اجرايف اصلي از هد

گروههاي آموزشي اين زمينه رشته مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس بوده است كه در اين 

ود در سه حوزة دروندادي، گروهها پس از تعيين رسالتها و اهداف خ. شدندارزيابي رشته مهندسي 

بروندادي به تدوين عوامل، مالكها و نشانگرهاي ارزيابي دروني پرداختند و با توجه به آن، و  فرايندي

 چهار جامعه آماري خود را كه شامل مديران هايدند و نظركرهاي نظرسنجي را طراحي پرسشنامه

يجه  مورد ارزيابي قرار دادند كه نتبود،آموختگان   دانشجويان و دانش علمي،هيئت يگروهها، اعضا

  : نهايي در عوامل مورد ارزيابي به قرار زير است

مديريت و ( عامل دوم ،)اهداف(رشته مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس در عامل اول 

 و عامل هفتم ) يادگيريـتدريس ( عامل ششم ،)دانشجويان( عامل پنجم ،)هاي توسعه گروه برنامه

امكانات و تسهيالت (عامل سوم  .ابي شده استسبتاً مطلوب ارزي با وضعيت ن)دانش آموختگان(

 با وضعيت مطلوب )ت علميئهي( نامطلوبي دارد و عامل چهارم  وضعيت)آموزشي، پژوهشي و رفاهي

  . ده استشارزيابي 

  عامل دوم،)اهداف( عامل اول خصوصود گروهها در ش پيشنهاد ميياد شدهمطابق نتايج  •

 ـتدريس  ( عامل ششم،)دانشجويان(مل پنجم عا، )هاي توسعة گروه مديريت و برنامه(

 كه وضعيت نسبتاً مطلوب دارند، با توجه به )دانش آموختگان( و عامل هفتم )يادگيري

 ريزي به برنامه مل و نقاط ضعف موجود در آن،مالكها و نشانگرهاي مصوب تحت هر عا

كه در  طوريه  ب،ندكيفي خود را ارتقا ده سطح تا بتوانند بپردازند بهبود جهت در راهبردي
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 ،همچنين. ارزيابيهاي آينده در اين عوامل مورد بررسي به وضعيت مطلوب دست يابند

د كه الزم است با برن  در وضعيت مطلوبي به سر مي)ت علميئهي(گروهها در عامل چهارم 

ه اين وضعيت را همچنان هاي آيند  مالكهاي پيشنهادي خود در برنامهخصوصدقت نظر در 

امكانات و تسهيالت آموزشي، (سوم  عامل خصوص گروهها در ،نهايتدر . كنندحفظ 

 با مكاتبات و الزم است دارند كه در اين زمينه  وضعيت نامطلوبي)پژوهشي و رفاهي

  .خود در سطح دانشكده و دانشگاه موجبات بهبود اين وضعيت را فراهم آورند ايهپيگيري

يافتن  در چهار گروه آموزشي و فراهم شدن زمينة انجام  ارزيابي درونياجرايدر پايان، با توجه به 

 همگنان و تثبيت نتايج ارزيابي دروني و تضمين كيفيت، هيئتيد أيارزيابي بيروني به منظور كسب ت

 درون دانشگاهي گروههاي آموزشي رشتة مهندسي مكانيك شود كميتة ارزيابي بيرونيهاد ميپيشن

وني، متناسب با ريزي و انجام ارزيابي بيرسبت به برنامهدانشگاه تربيت مدرس تشكيل شود و ن

  ].18[شود زير عمل چهارچوب پيشنهادي
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  چهارچوب پيشنهادي براي ارزيابي بيروني

  
 )هر سه تا پنج سال(ارزيابي بيروني مستمر 
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  پيوست

  ت علميئ هييپرسشنامه اعضا

  مه تعاليبس

  بخش مهندسي مكانيك ...........طرح ارزيابي دروني گروه 

  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس 

   علمي هيئتپرسشنامه اعضاء 

  ؛ علمي هيئتعضو محترم 

 سالم و احترام، چنانچه مستحضريد طرح ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي بخش با

ف از انجام ارزيابي دروني، آگاهي از نقاط ضعف و قوت گروه و هد. ستكانيك در دست اجرامهندسي م

. استشفاف نمودن فرصتها و موانع موجود و باالخره ارتقاء سطح كيفي فعاليتهاي گروههاي آموزشي 

. گام اصلي در جهت دستيابي به اين مهم، توجه و عنايت اعضاء محترم گروه در انجام اين طرح است

از مساعدت و ياري . مه حاضر را مطالعه و به طور كامل تكميل فرماييدلذا خواهشمند است پرسشنا

  . شما بسيار سپاسگزاريم

  با آرزوي توفيق الهي

  كميته ارزيابي دروني

  

  ويژگيهاي فردي) الف

 �    استاد                  �   دانشيار                    �    استاديار  :  علميمرتبه  -1

  .......................................: .......... آخرين مدرك تحصيلي اخذ شدهو) يش تخصصيگرا(رشته تحصيلي  -2

 ..................................................................................................................................:گاهيشنادسالهاي خدمت  -3

 .................................... اخير مجموع تعداد واحدهايي كه تدريس نموده ايد را ذكر نمائيد؟  در سه ترم-4

  .......................................ايد و يا در دست اجرا داريد؟  در سه سال اخير چند طرح پژوهشي انجام داده-5

.               ايد را ذكر نماييد  نمودهال اخير  تأليف در سه س، پژوهشي و ترويجي كه ISI تعداد مقاالت - 6

�ISI                                           � ترويجي�                                     پژوهشي  

  ...............................................................................................ايد؟  سال اخير چند كتاب تأليف كردهپنج در  -7

  ............................................................................................ايد؟  سال اخير چند كتاب ترجمه كردهپنج در  -8
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لطفاً در مـورد هـر يـك از سـؤاالت زيـر نظـر خـود را بـا انتخـاب گزينـة مناسـب وگذاشـتن                         ) ب

  :مشخص كنيد) ×(عالمت ضربدر 

   علميهيئتسؤاالت 

اد
زي
ي 

يل
خ

  

اد
زي

ط  
س
تو
م

  

م
ك

  

م
 ك
ي
يل
خ

  

   تا چه اندازه از اهداف گروه اطالع داريد؟ -1

  اند؟   به نظر شما تا چه اندازه اهداف گروه اولويت بندي شده-2

   تا چه اندازه از اهداف گروه رضايت داريد؟ -3

  زه در تدوين و تصريح اهداف گروه مشاركت فعال داريد؟  تا چه اندا-4

  هاي توسعة گروه با اهداف و رسالتهاي گروه مطابقت دارد؟   به نظر شما تا چه حد برنامه-5

  ت علمي گروه با نرخ جذب دانشجو تناسب دارد؟ ئ هيي به نظر شما تا چه حد استخدامهاي جديد اعضا-6

عمل ه ها و گرايشهاي جديد ب ا تا چه اندازه گروه با توجه به نيازهاي موجود پيگيري الزم را براي ايجاد شاخه به نظر شم-7

  آورد؟  مي

  برد؟  كار ميه  علمي نخبه راهكارهاي مناسب بهيئت به نظر شما گروه به چه ميزاني براي جذب -8

 علمي با متخصصين خارج از كشور به منظور هيئت مناسب جهت ارتباط اعضاء  به نظر شما گروه تا چه اندازه از راهكارهاي-9

  ؟ كند هاي علمي گروه استفاده مي تقويت زمينه

  ؟ كنند ت علمي جهت دستيابي به آخرين دستاوردهاي علمي و صنعتي فعاليت و مشاركت ميئ از نظر شما تا چه حد اعضاء هي-10

هاي محدود در سطح ملي و بين المللي و به منظور تنوع روشهاي آموزشي و  جهت تبادل اساتيد براي دوره تا چه اندازه گروه -11

  ؟ كندتقويت بنية علمي اقدام مي

هاي دانشجويان  نامه  تا چه اندازه اعضاء هيأت علمي با مراكز صنعتي و تحقيقاتي فعال كه بتوانند از نتايج پژوهشي پايان-12

  ؟ كنندميند همكاري استفاده كن

نامه در راستاي برآوردن نيازهاي صنعت كشور هدايت  ت علمي، دانشجويان را به انتخاب موضوع پايانئ تا چه حد اعضاء هي-13

  ؟ كنندمي

   تا چه حد گروه براي برقراري ارتباط با انجمنهاي تخصصي مرتبط در بيرون از دانشگاه تالش-14

  ؟ كندمي

  آيد؟  هاي حاوي وظائف، مسئوليتهاي مدير گروه در گروه به اجرا در مي  تا چه اندازه آئين نامه-15

   تا چه اندازه از عملكرد مدير گروه رضايت داريد؟ -16

   تا چه اندازه مدير گروه در ساعات مقرر در گروه به منظور پاسخگوئي حضور فعال دارد؟ -17

  گيرد؟  ندازه تشكيل جلسات گروه مطابق با برنامة مقرر انجام مي تا چه ا-18

 تا چه حد گروه به تغيير و بازنگري پيوسته در زمينة مكانيزمهاي پذيرش دانشجو جهت انتخاب دانشجوياني -19

  مستعد توجه دارد؟

   اقدام نموده است؟  تا چه اندازه گروه در خصوص كاهش سنوات تحصيلي دانشجويان در هر دوره-20

   است؟  كرده  به نظر شما گروه به چه ميزاني براي آگاهي دانشجويان از وضعيت تحصيلي خود سازوكارهاي الزم تدوين و ارائه-21

  است؟  كرده به نظر شما گروه به چه ميزاني ساز و كارهاي الزم جهت فارغ التحصيل شدن دانشجويان در زمان مقرر را فراهم -22

 تا چه اندازه گروه در راستاي اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان مستعد جهت ارتقاء سطح آموزشي و پژوهشي آنان تالش -23

  كند؟  مي

هاي تخصصي در مراكز صنعتي و تحقيقاتي   تا چه اندازه گروه به تشويق دانشجويان در حال تحصيل جهت گذراندن دوره-24
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  پردازد؟  مي

ت علمي براي ثبت اختراع حاصل از طرحهاي تحقيقاتي انجام يافته توسط اساتيد و دانشجويان اهتمام ئ تا چه اندازه اعضاي هي-25

  ورزند؟  مي

   از نظر شما منابع مالي پژوهشي اختصاص يافته به گروه به چه ميزاني در اثر بخشي و كارآئي فعاليتهاي گروه مؤثر است؟-26

   تا چه اندازه از نحوة هزينه كردن منابع مالي پژوهشي، در گروه رضايت داريد؟-27

   تا چه اندازه از ارائه خدمات اداري و پشتيباني مالي دانشگاه رضايت داريد؟ -28

  گذارد؟   وضعيت بوروكراسي موجود در دانشگاه تا چه ميزاني در بهبود و كارآئي گروه تأثير مي-29

   تا چه حد از ميزان حمايت و تشويق دانشگاه در مورد آثار تأليفي و تصنيفي و ساير فعاليتهاي پژوهشي خود رضايت داريد؟ -30

   تا چه حد فضاهاي پژوهشي اختصاص يافته به گروه مانند آزمايشگاه، كارگاه و سايت با تعداد دانشجويان متناسب است؟ -31

   فضاهاي آموزشي اختصاص يافته به گروه مانند كالس درس و سالن كنفرانس با تعداد دانشجويان متناسب است؟  تا چه حد-32

به ) علمي/آزمايشگاهي/كاربردي( تا چه اندازه امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي اختصاص داده شده به گروه با دروس مربوطه -33

  يان تناسب دارد؟ منظور كيفيت بخشي به توانمنديهاي دانشجو

   به نظر شما تا چه اندازه نيروي انساني متخصص در كارگاهها و آزمايشگاهها با تعداد دانشجويان تناسب دارد؟ -34

  ؟ است كيفيت آموزشي چگونه اي ميزان استفاده مؤثر از امكانات كارگاهها و آزمايشگاهها و تجهيزات آنها به منظور ارتق-35

  هاي تخصصي تناسب دارند؟  ها و دوره  علمي موجود با رشتههيئت تا چه اندازه تعداد -36

   تا چه حد دروس اختياري در برنامة درسي گروه متناسب با تحوالت علمي و نيازهاي جامعه است؟ -37

  كنيد؟   پيشرفتهاي علمي رشته توجه مي تا چه حد به تغيير و تحول در هدفهاي درسي و بازنگري محتواي دروس با توجه به-38

   كنيد؟  تا چه حد به تغيير و تحول هدفهاي درسي و محتواي دروس با توجه به نيازهاي شغلي جامعه توجه مي-39
  هاي تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان به چه ميزاني همخواني دارد؟   از نظر شما برنامه درسي با برنامه-40

   و ايميل و غيره در گروه فراهم شده است؟ Home pageا چه حد امكان تبادل اطالعات و تعامل با اساتيد از طريق  ت-41

   تا چه حد از وضعيت شغلي دانش آموختگان پس از فراغت از تحصيل اطالع داريد؟ -42

  شود؟  يزيهاي گروه استفاده مير  تا چه حد از نتايج تحقيقات و تجربيات دانش آموختگان در برنامه-43
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  پرسشنامه دانشجويان

  بسمه تعالي

  بخش مهندسي مكانيك ............طرح ارزيابي دروني گروه 

  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس

   پرسشنامه دانشجو

  

  ؛ محترم دانشجوي

 تربيت مدرس در حال  سالم و احترام، طرح ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي دانشگاهبا

هدف از انجام آن تشخيص نقاط قوت و ضعف گروههاي آموزشي است تا بتوان در جهت . انجام است

نظرات شما به عنوان عضوي كليدي از . ارتقاء كيفيت فعاليتهاي گروه برنامه ريزي و آينده نگري نمود

لذا خواهشمند است . ت استاين جامعه دانشگاهي در كمك به بهبود انجام اين طرح بسيار با اهمي

  .از همكاري شما بسيار سپاسگزاريم. پرسشنامه حاضر را مطالعه و به طور كامل تكميل فرمائيد

  با آرزوي توفيق الهي

  كميته ارزيابي دروني

  

  

  
  ويژگيهاي فردي) الف

 .................................................................: ......................................................) گرايش تخصصي(رشته تحصيلي . 1

 : ......................................................................................................................................................مقطع تحصيلي . 2

 :صيليسال ورود به مقطع تح. 3
..................................................................................................................................  
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   تا چه اندازه از اهداف گروه اطالع داريد؟ -1

   ده است؟ش به نظر شما به چه ميزاني ساز و كارهاي الزم براي آشنايي دانشجويان با اهداف گروه فراهم -2

  ؟ است ميزان رضايتمندي شما از اهداف و فعاليتهاي گروه چگونه -3

   تا چه اندازه در تدوين و تصريح اهداف گروه نظر دانشجويان دخالت دارد؟ -4

گيري از نتايج  كند تا با مراكز صنعتي و تحقيقاتي فعال به منظور بهره  به نظر شما گروه تا چه اندازه تالش مي-5

  هاي دانشجويان تعامل برقرار كند؟  نامه پژوهشي پايان

نامة خود را در ارتباط با  كنند تا دانشجويان موضوع پايان ت علمي به چه ميزاني تالش ميئ اعضاء هي به نظر شما-6

  مسائل مورد نياز در صنعت انتخاب كنند؟ 

 از نظر شما ميزان تالش و فعاليت گروه به منظور تعامل با انجمنهاي تخصصي مرتبط در خارج از دانشگاه -7

  ؟ استچگونه 

  ؟ استز نظر شما عملكرد مدير گروه به چه ميزاني در ارتقاء بخشي سطح علمي دانشجويان مؤثر  ا-8

   از نظر شما ميزان حضور مدير گروه با توجه به برنامة ارائه شده به منظور پاسخگوئي چگونه است؟ -9

شان با توجه به محدوديت  حصيلي از نظر شما ميزان اطالع رساني گروه به دانشجويان در خصوص وضعيت ت-10

  سنوات تحصيلي چگونه است؟ 

نامه   به نظر شما تا چه اندازه استاد راهنما و استاد مشاور در كمك به استقالل دانشجو در انتخاب موضوع پايان-11

  ورزند؟ و تز اهتمام مي

ن مستعد جهت ارتقاء سطح آموزش و  تا چه اندازه گروه در راستاي اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويا-12

  كند؟  پژوهشي آنان تالش مي

 تا چه اندازه گروه به تشويق دانشجويان در حال تحصيل جهت گذراندن دوره هاي تخصصي در مراكز صنعتي -13

  پردازد؟  و تحقيقاتي مي

طرحهاي تحقيقاتي انجام يافته ت علمي براي ثبت اختراع حاصل از ئ به نظر شما به چه ميزاني اعضاء هي-14

  برند؟  توسط دانشجويان و اساتيد اهتمام الزم را به كار مي

هاي كارآفريني در دانشگاه براي دانشجويان جهت انتخاب شغل مناسب   به نظر شما تا چه اندازه برگزاري دوره-15

  تواند مفيد باشد؟  پس از فراغت از تحصيل مي

   از وضعيت بوروكراسي موجود در دانشگاه رضايت داريد؟  تا چه اندازه-16

   تا چه حد از ميزان حمايت و تشويق دانشگاه در مورد فعاليتهاي پژوهشي خود رضايت داريد؟ -17

 از نظر شما تا چه حد فضاهاي پژوهشي اختصاص يافته مانند آزمايشگاه، كارگاه و سايت با تعداد دانشجويان -18

  ب است؟ متناس

 تا چه حد فضاهاي آموزشي اختصاص يافته مانند كالس درس و سالن كنفرانس با تعداد دانشجويان تناسب -19

  دارد؟ 

 از نظر شما تا چه اندازه امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي اختصاص داده شده به گروه با دروس مربوطه -20

  دارد؟ يت بخشي به فعاليتهاي دانشجويان تناسبمنظور كيف به) علمي/آزمايشگاهي/كاربردي(

 به نظر شما تعداد كارشناسان موجود در كارگاهها و آزمايشگاهها به چه ميزاني پاسخگوي نيازها و تعداد -21

  ؟استدانشجويان 

نظور ارتقاء كيفيت  از نظر شما ميزان استفادة مؤثر از امكانات كارگاهها و آزمايشگاهها و تجهيزات آنها به م-22

  ؟ استآموزشي چگونه 

  ت علمي موجود با رشته ها و دوره هاي تخصصي تناسب دارند؟ ئ تا چه اندازه تعداد هي-23

   تا چه حد دروس اختياري در برنامة درسي متناسب با تحوالت علمي و نيازهاي جامعه است؟ -24

در تغيير و تحول هدفهاي درسي و بازنگري محتواي دروس با توجه به  به نظر شما اساتيد به چه ميزاني -25

  پيشرفتهاي علمي رشته توجه دارند؟ 

 تا چه حد اساتيد به تغيير و تحول هدفهاي درسي و محتواي دروس با توجه به نيازهاي شغلي جامعه توجه -26

  دارند؟ 

   شده با برنامه تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان همخواني دارد؟  به نظر شما تا چه اندازه برنامه درسي ارائه-27

   تا چه حد دروس گروه با نيازها و عالئق دانشجويان متناسب است؟ -28

  ت علمي رضايت داريد؟ ئ تا چه حد از حضور مؤثر و ثمر بخش اعضاء هي-29

  ت علمي مشاركت داريد؟ ئ تا چه حد در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هي-30

 و ايميل و غيره را براي Home page از طريق انادت تا چه حد گروه امكان تبادل اطالعات و تعامل با اس-31

   است؟ كردهدانشجويان فراهم 
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 ي آموزشي، اعضا محترم كميته هاي ارزيابي دروني گروههاييبا سپاس و قدرداني فراوان از اعضا

 علمي، دانشجويان و دانش آموختگان گرامي در رشته مهندسي مكانيك دانشكده  فني ئتهيمحترم 

  و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس

دكتر محمدرضا انصاري، دكتر قاسم حيدري :  كميته هاي ارزيابي دروني گروه تبديل انرژيياعضا

  نژاد، دكتر كيومرث مظاهري، دكتر مهدي معرفت

دكتر محمدحسين صادقي، دكتر محمد گلزار، : روني گروه ساخت و توليد كميته هاي ارزيابي ديضااع

  دكترمحمدجواد ناطق

دكتر سيامك  اسماعيل زاده خادم، دكتر :  كميته هاي ارزيابي دروني گروه طراحي كاربرديياعضا

  غالمحسين رحيمي، دكتر محمدرضا قضاوي،  دكتر غالمحسين لياقت

دكتر فتح اهللا امي، دكتر بهزاد قديري دهكردي، دكتر : ه هوافضا كميته هاي ارزيابي دروني گروياعضا

  مجيد محمدي مقدم

  

        


