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 رشته مهندسي علمي مديران و اعضاي هيئت علمي ارتقاي نقش ارزيابي دروني در 

 مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين

 

1 دكتر حسن شهركي پور
   2شادي جمالي و 

ايند ارزيابي فردر اين پژوهش  ،در نمايان ساختن كيفيت و حفظ حيات و توسعه نظام دانشگاهي با توجه به ارزيابي دروني :چكيده

ت علمي گروههاي آموزشي رشته مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين انجام يافته است ئدروني با مشاركت اعضاي هي

 ت علمي از وضعيت دقيق موجود خودئتا همگام با اجراي مراحل گوناگون آن هدف اصلي ارزيابي دروني كه آگاهي يافتن اعضاي هي

 كارشناسي دورهو  )طراحي جامدات(  كارشناسي پيوسته در رشته مكانيكدانشجويان دورهاين پژوهش امعه آماري ج . فراهم شود،است

ت علمي و مديران گروه ئو اعضاي هي) قالب سازي ماشين ابزار و( و ساخت و توليد )طراحي جامدات(هاي مكانيك ناپيوسته در رشته

روش  اسنادي و اي وكتابخانه نوع پيمايشي است و ابزار گردآوري اطالعات روشروش پژوهش توصيفي از  .اندها بودهاين رشته

 ONEاستنباطي و از آزمون تجزيه واريانس يكطرفه هاي جمع آوري شده از آمار توصيفي وتحليل داده  تجزيه و برايواست ميداني 

WAY ANOWA رشته مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد نتيجه بررسي ارزيابي دروني گروههاي آموزشي .بهره گرفته شده است 

ت علمي در تعين ئدهد كه بين كيفيت آموزشي و تعيين معيارها و نشانگرها و بين  مشاركت اعضاي هياسالمي واحد قزوين نشان مي

ت علمي اين ئ گروه و اعضاي هي دانشجويان نسبت به مديران، البته. سطح كيفيت گروه رابطه وجود داردمعيارها و نشانگرها و ارتقاي

مديريت و (لكرد گروه آموزشي ي در قبال عميابي دروني و افزايش ميزان پاسخگو  بين ارزي،و همچنين اندرابطه را كمتر مشاهده كرده

 با اطالع از اين .ثير داردأارزيابي دروني در يافتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي ت ،در نهايت  ورابطه وجود دارد) ت علميئ هيياعضا

ريزيهاي آتي به اي است كه آنان در برنامهوضوع آنها خواهند توانست فاصله خود را با وضعيت ايده آل بسنجند و اين خود مقدمهم

  .اي عمل كنند كه بتوانند سطح كيفي گروههاي آموزشي خود را ارتقا دهندگونه

شته مهندسي ر، ارزيابي دروني، اعتبارسنجي، كيفيت،ارزشيابي آموزشي :هاي كليدي واژه

  .مكانيك
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 مقدمه  .1

 علم و فناوري و نيروي انساني آموزش ديده متناسب با نيازهاي جامعه در شرايطي كه انقالب ،امروزه

ي و فناور واردات ،همچنين.  داردجوامعاي در پيشرفت   نقش ويژه،ارتباطات در حال تكامل است

نگي و مشكالت ديگر اجتماعي  فرهعواقبپذيرفتن هاي گزاف و  هزينهصرف نيروي انساني مستلزم 

ترين  عالي به عنوان عمده آموزش، از اين رو.ست كه در شرايط كنوني در كشور ما امكان پذير نياست

آموزش عالي ]. 1[ عهده داردراني در كشور اين وظيفه خطير را ببخش توليد علم و تربيت نيروي انس

 بوده نهادي كليدي مورد توجه خاص ملتها و دولتها به عنوان دههشت س از بيش قدمت به اي پيشينه با

ثري در تحقق و شتاب حركت ؤتواند نقش م دستيابي به فناوري و دانش پيشرفته كه مي. ستا

ي و كيفي آن ميسر ريزي كماجتماعي و اقتصادي ملل ايفا كند، صرفاً با تقويت آموزش عالي و برنامه

  يند توسعه يك كشوراعالي در فر زير نظام كالن آموزشبه عنوان دانشگاهها ،رو اين از .]2[است

ي ي پاسخگوماهر براياني كارآمد، شايسته و به عنوان مراكزي كه به تربيت و آماده ساختن نيروي انس

 نقش حياتي و كليدي بر عهده دارند، چرا ،پردازند هاي مختلف مي ه در زمينهبه نيازهاي واقعي جامع

دارند و با توجه به  خود به جامعه عمالً در راه توسعه گام بر مي) ها بازده(اي كه دانشگاهها با برونداده

ي و  در هر دو بعد كمد به عملكرد اين نهاد، باي باالي مردم شگاهها و حساسيتنقش و جايگاه دان

 محدوديت منابع انساني و با توجه به ،از سوي ديگر. نندككيفي به صورت موزون و متعادل رشد 

نگاهي به تحوالت نظام آموزشي عالي . است ضروري الزم ومعه، بررسي عملكرد دانشگاهها جامادي 

ت ي و عدم توجه كافي به كيفي حاكي از رشد كمييو دهه گذشته از نظر جمعيت دانشجوكشور در د

كار مناسب  كيفيت مستلزم استقرار يك سازيبهبود و ارتقا. است آن يدر  دانشگاهها و بهبود و ارتقا

 آن از رهگذر رهيافت ي بحث توجه به كيفيت نظام آموزش عالي و بهبود و ارتقا،اخيراً .استارزيابي 

.  قرار گرفته است علوم، تحقيقات و فناورين و دست اندركاران وزارتالوتوجه مسئ مورد دروني ارزيابي

وسعه نيافته است ي آن تسسات آموزش عالي همگام با رشد كمؤ دانشگاهها و م1كيفيت ،از سوي ديگر

انجام دادن . و همين امر مسائل و مشكالتي را براي نظام آموزش عالي كشور به همراه داشته است

  نيز و باشدتشخيص دهنده مشكالت تواند  يند اجراي آن، مياي دروني با توجه به ويژگيها و فرارزياب

تالش  حاضر ژوهشپ در ،از اين رو .]3[ تواند بهبود مستمر كيفيت نظام آموزش عالي را دنبال كند مي

رشته مهندسي مكانيك دانشگاه علمي ت ئ هيي با مشاركت اعضا2يند ارزيابي درونيافر  تا استشده

 همگام با اجراي مراحل گوناگون آن، هدف اصلي ارزيابي دروني كه ود شواسالمي قزوين انجام  آزاد

  .دشوفراهم  ،است ر آن گروه دت علمي از وضعيت دقيق موجود ئ هييآگاهي و اطالع اعضا
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  بيان مسئله .2

 ،1مخابرات نوري همچون فنوني و علوم بنيادي تحول و جهاني و اقتصادي آواي با يك و بيست قرن

همراه و همزاد بوده است و   4 و نانو تكنولوژي3، انرژيهاي جانشيني، بيوتكنولوژي2هاي شخصي رايانه

مصدر و . ي سازمان يافته بود استفناورپيچيده و دانش و  عصر فرا نتايج آني اين تحوالت همانا ظهور

، 5 دانشگاهها و پژوهشگاهها و به روايت جديد دانشگاههاي چند نهادييفناورمن اين دانش و أم

نتايج اين .   بوده است8 دانشگاههاي مجازيو7 دانشگاههاي از راه دور6،دانشگاههاي بزرگساالن

قوام و دوام انتظارات . ه استكردعالي ايجاد براي آموزشرا  كيفي وي  انتظارات جديد كمتحوالت

است كه خواهان تضمين كيفي و فراهم كردهها و تاكتيكها را روش از بصيرتها، اي زمينهي و كيفيكم 

رشد 9اي  از تحقق رسالتها و منشورهاي آموزشي، پژوهشي، رشد حرفه كاملي و ضريب اطمينانكم ،

 زيرا مطالعات ،استالمللي، نوآوري و نياز آفريني اي، همكاريهاي بين ، ارائه خدمات حرفه10كيفي

ي موفق هستند كه از يك نظام چرخه زندگي ي دانشگاهها كهدهد عالي نشان ميتطبيقي آموزش

  نظام  و12 و اعتبار سنجي11ريزي و توسعه، نظام نگهداري و ارزشيابي نظام  برنامه يعني؛دانشگاهي

اين نظام نقش ارزشيابي و اعتبار سنجي را كليدي و آن را عامل احياي . دار باشندتوليد و توزيع برخور

زماني با كيفيت ) دانشگاه/ دانشكده/ گروه(يك نظام آموزشي  .]4[دنك زندگي دانشگاهي تلقي مي

 كژي و  چرا كه، باشد در آن وجود نداشتهونه كژي و كاستي گهيچشود كه  شناخته مي) معتبر(

د از  و نتيجه مطلوب به عنوان برونداد يا پيام استام به منزله نواقص و عيوب آنيك نظكاستيها در 

در يك نظام قدم اول ي و كاستي ي بر طرف كردن هر گونه نارسابراي. آن نظام حاصل نخواهد شد

توان به اين  ه وسيله آن مي است كه بعاملي  ارزيابي،ي و علل و عوامل آن است و لذايتشخيص نارسا

  استقرار يك سيستم كارآمد ارزيابينيازمند انشگاهي براي اصالح مستمر نظام د.برد پيهاييرسانا

 كيفيت آموزشي و پژوهشي، بهبود كل نظام يبهبود و ارتقا ضمن يمبتوان آن كه به وسيله هستيم

و  خاسته از متن نظام دانشگاهي و ضرورتهاي آن بر، حالدر عينو  دهيم مد نظر قرار ا نيزدانشگاهي ر
____________________________________________________________________ 
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باره استفاده از رهيافتهاي ارزيابي   دره هاي قبلينتايج تجرب .منطبق بر ويژگيهاي اين نظام باشد

 زيرا ارزيابي دروني وضعيت عملكرد يك واحد ،ن منظور از مطلوبيت برخوردار استدروني براي اي

 امكان پذير  و شناخت و درك كيفيت آن واحد راكند آموزشي يا يك گروه آموزشي را تعيين مي

 كيفيت يوري و ارتقا  بهرهجهت برنامه ريزيهاي خود را در  به طوري كه آن واحد فعاليتها و،سازد مي

 و آموزش عالي و با ، تحقيقات و فناوري با تالشهاي وزارت علوم، لذا.]5[عملكرد خود قرار دهد

ا هدف استقرار يك سيستم ارزيابي دروني گروههاي آموزشي ب نداددريافت يك رديف اعتباري، انجام 

 تا با فعاليتهاي منسجم و هدفمند شددروني تضمين كيفيت به سازمان سنجش آموزش كشور محول 

هاي آموزشي، پژوهشي و  ت علمي گروهها در زمينهئ هييارزيابي دروني را با همكاري اعضاخود 

 و اهشدن كژيد كه با مشخص روههاي آموزشي دانشگاهها به اجرا درآورخدمات تخصصي در گ

ريزي الزم صورت پذيرد و بدين وسيله راهي مستمر به سوي برنامه  رفع آنبرايكاستيهاي موجود 

  .]6[شدي و اثر بخشي گشوده يمين كيفيتي مطلوب با حداكثر كاراتض

با مشاركت اعضاي هيئت علمي  تا ندتوجه به اهميت موضوع درصدد برآمد  باان پژوهشگر،بنابراين

ضا باشند و نقاط قوت و ضعف گروه مربوط  را  پاسخگوي عملكرد اين اع،رها و نشانگرهاو تعيين معيا

  .تعيين كنند

  

 اهميت و ضرورت پژوهش  .3

 اطالعاتي از   دباي     و بلند مدت در مراكز آموزش عالي       قبل از هر اقدامي براي برنامه ريزيهاي كوتاه مدت        

ر  اگـ ،همچنـين .  عالي سـرآمد داشـته باشـيم   وضعيت فعلي واحد آموزشي و فاصله آن با مراكز آموزش       

توانيم به صورت اثر بخش و با چـشماني بـاز بـراي واحـد دانـشگاهي                   ، مي داريمبدانيم كه در كجا قرار      

نظام دانـشگاهي كـشور بايـد بـه         . كشيمب و با قاطعيت جايگاه آن را به تصوير          كنيمريزي  خويش برنامه 

 قصد سـرآمد شـدن،   ، لذا،است اين تنها مقوله تغيير ناپذير اين فكر باشد كه دنيا در حال تغيير است و   

ي كـه در   يز جمله اصـولي هـستند كـه دانـشگاهها         تالش و پشتكار الزم و آگاهي از الزامات سرآمدي، ا         

براي توفيق در مسير تعالي و سرآمدي قبل از هر         . دارند، بايد به آنها توجه كنند       مسير تعالي قدم بر مي    

خواهيم برسيم؟ تعيين چشم انداز نظام آمـوزش عـالي همچـون سـتاره             به كجا مي  چيز بايد بدانيم كه     

  منحرف نـشدن   كند و مجموعه را در      مييابي ملوانان در درياي خروشان كمك       قطبي است كه به مسير    

 مـسير نظـام     دال پاسـخ داده شـود، بايـ       ؤ اما بـراي اينكـه بـه همـين سـ           ،دهد  از مسير واقعي ياري مي    

  خـصوص، در ايـن  .  ترسيم شود  ،به اطالعاتي كه پايه و اساس واقعي و منطقي دارند         دانشگاهي با توجه    

1ارزشيابييند افر
  . دكن فراهمعالي تواند اطالعات ارزشمندي را براي نظام آموزش در كنار ساير ابزار مي 
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  ها عالي كشور امروزه به عنوان عامل مهمي در نظام آموزشارزشيابيتوان گفت كه   مي،بنابراين

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

 يكه از طريق آن با برانگيختن اعضااز الگوهاي پويا و مناسب ارزيابي، الگوي ارزيابي دروني است 

. شود ميين و اجرا  تدو، كيفيت تهيهينفع، سياستهاي ارتقاربط و ذيت علمي و افراد ذيئهي

دهد كه كاربرد  يالمللي نشان مدر سطح ملي و بينانجام شده  ي از ارزيابيهابه دست آمدههاي  تجربه

، چرا كه در اين نوع ارزيابي نظامهاي رد در بهبود امور آموزشي داچشمگيريثير أارزيابي دروني ت

 و اصالح براي شود مي اعثب كه آورند مي دست به  بصيرتي فعاليتهايشان باره چگونگي  درآموزش عالي
ارزيابي دروني مرحله آغازين كاربرد الگوي اعتبار سنجي  .]7[كمبودهاي خود بكوشند رفع و امور بهبود

ند ك مياقدام شود كه در آن نظام دانشگاهي به منظور شناخت بيشتر خود به ارزيابي دروني  تلقي مي

 ،از اين رو. تها و تهديدها به اصالح بپردازدهاي قوت و ضعف خويش را دريابد و با درك فرص تا جنبه

  ويندادرونداد، فر(هاي مختلف كيفيت  به آشكار كردن جنبرايني به عنوان رويكردي ارزيابي درو

ت علمي ئ هييد انگيزه و رغبت الزم را در اعضاتوان  مي آني نظام دانشگاهي و بهبود و ارتقا1)برونداد

 و  ايجادقاط ضعف و قوت گروه آموزشي مربوطرزيابي و تعيين نيند اا مشاركت فعال در فربه منظور

 ضرورت انجام. ندك استقرار يك نظام جامع تضمين كيفيت كارآمد و اثر بخش آماده برايزمينه را 

  شود كه خود  سطح شروع مي) ترين عملياتي(ترين   ارزيابي دروني در نظام دانشگاهي از پاييندادن

 براي بهبود كيفيت و خود انتقادي و انتقاد پذيري، 2ازي، فرهنگ سازي س  پيامدهاي ملموس ظرفيت

تغييرات در دانشگاهها از طريق تغييرات . موفقيت باال در اجرا و پذيرش را به دنبال خواهد داشت

 اگر ارزشيابي برخاسته از .]8[ت علمي ميسر خواهد شدئتدريجي در نگرش و طرز تلقي اعضاي هي

  برايريزي و برنامهاز وضعيت موجوديافتن  آگاهي برايي درون دانشگاهي نگرانيهالعاليق و د

رسيدن به وضعيت مطلوب باشد، در اين صورت ضمن استمرار و تداوم در اجرا، به صورت ابزاري 

ني عالوه بر اينكه  ارزيابي درو،لذا. گيرد سازمان قرار مي و سودمند در خدمت تحقق هدفهاي فرد

 آن است، ي و ارتقاهاي مختلف كيفيت نظام دانشگاهي و بهبود  كردن جنبه آشكاربرايرويكردي 

3براي مقاصد ياري دادن به خودتنظيمي
ت علمي در شفاف سازي ئمور، مشاركت فعال اعضاي هيا 

 نيازهاي جامعه و در در قبالاسخگو كردن نظام دانشگاهي امور دانشگاهي، قدرت سپاري به آنان و پ

وسيله اين ه  ب،بنابراين. شود عالي استفاده ميزبان مشترك براي اعتالي آموزش رسيدن به يك ،نهايت

يند ارزشيابي و ا مشاركت فعال در فربرايت علمي ئ هييتوان انگيزه الزم را در اعضا  ميرهيافت

____________________________________________________________________ 
 

1. Input-Process-Output 

2. Acculturation 

3. Self-Adjustment 
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، 1و در جهت نهادينه شدن فرهنگ ارزشيابي كرد  ايجاديين نقاط قوت و ضعف برنامه مربوطتع

ريزي و توسعه توان فرايند برنامه در اين رهاورد مي.  گام برداشت3 و كيفيت مداري2مسئوليت پذيري

 با توجه به اهميت ، لذا.]5[ اطالعات مستند و قابل دفاع مبتني ساخت وها  نظام دانشگاهي را بر داده

 يند ارزيابي دروني دراي دروني، هدف اين پژوهش اجراي فرباره ارزياب و ضرورتهاي ذكر شده در

  است تا از اين رهگذر بودهقزوين گروههاي آموزش رشته مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد

 شفاف سازي وضعيت گروه خود ترغيب شوند و بدين وسيله نقاط قوت و ايبرت علمي ئ هيياعضا

ل يني بهبود كيفيت فعاليتهاي خود نا يع؛ بتوانند به هدف اصلي،ضعف خود را بشناسند و در نهايت

 اين كمبود اعتبارات دردانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين در  كاهش كيفيت عوامل مؤثريكي از . آيند

ثير أ ت كسري اعتبارات دولتي ور دو دهه اخير امري جهاني شده بحران مالي د، همچنين.است واحد

ش عالي موضوع كسري اعتبارات در بخش آموز. اي بر روند توسعه آموزش عالي داشته است عمده

ايران نيز حداقل در يك دهه اخير مورد توجه سياستگذاران آموزش عالي قرار گرفته كشور دولتي در 

 ،ثر خواهد بودؤ زيرا كسري اعتبارات نه تنها در ارائه خدمات رفاهي به كاركنان و دانشجويان م،است

سسات آموزش عالي ؤاي بر كيفيت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و م ثير عمدهأبلكه ت

 و راهكارهاي مگاهها در ايران مطالعاتي انجابراي جبران كسري بودجه دانش. دولتي خواهد داشت

   .متفاوتي پيشنهاد شده است

عالي دولتي ايران را با ساير كشورها تحقيقات كه شاخصهاي مالي بخش آموزش برخي اساس بر

 ملي بايد به بخش آموزش عالي  ت و درآمد ناخالصبيشتري از درآمد عمومي دول سهم اند، كرده مقايسه

  .]6[اختصاص يابد

  

ها در  كه افزايش هزينههدي در دست است مبني بر ايندارد كه شوا اظهار مي) 1996 (4ايزادي

هاي كمتر ناشي از فقر   اختصاص منابع مالي بيشتر در قبال بازده و فرآورده،عالي و به عبارتيآموزش

  .ش عالي و فعاليتهاي آن استكيفيت در نظام آموز

 هر .ت علمي دانشگاه هستندئ هييمجموعه اعضا )برنامه( ارزيابي دروني ارزيابي كنندگان نظام در

اما  ، كردانتخابتوان يكسان باره همه دانشگاههاي مورد ارزشيابي را مي چند مالكهاي مورد نظر در

 در اين نوع ارزشيابي همه ،همچنين .ودش با هدف نظام دانشگاهي اختيار ميارتباطمعيارها در 

نقطه   كسب شده در اين زمينه در سازمان ماندني وه هايتجرب اطالعات و و جزئيات و ظرافتهاي كار

____________________________________________________________________ 
 

1. Assessment Culture  

2. Accountability 

3. Quality Oriented( or Center)  
4. Izadi  
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 بهبود و  براي ه بهترين نحو ممكن از آنها توان بشود كه ميسسه محسوب ميؤقوتي براي برنامه يا م

   ارزشيابي تكويني است كهي نوعقع،ابي دروني در واارزشي . سازمان استفاده كردي عملكردارتقا

هر كشوري   درمعموالً .]5[گيرد بهبود و اصالح امور در آينده صورت ميبراي و است نگرآينده

سنجي واگذار  شوراي اعتبارسنجي يا كمسيون آموزشي اعتباربهيك سازمان  اعتباردهي يك فرد يا

 كيفيت در ميان كشورهاي ديگر پيشگام كشور ژاپن در كه دولت امريكا در اعتباربخشي و استشده

  .ندبوده ا

 كوششهاي انجام گرفته و در تكميل و حفظ ثبات آن، لزوم تكميل ساختار مناسب جهتاينك در 

 با توجه به بلوغ سازماني نظام خصوص،در همين . نمايد  و منطقي ميارزيابي و تضمين كيفيت بديهي

 و اصل آن بر ود رت صرفاً دولتي و اداري متمايز شين كيفيت آن از نظا ارزيابي و تضمدباي دانشگاهي 

 با ، ديگر باشد و از طرف استوارپايه مشاركت جامعه دانشگاهي كشور و رعايت استقالل دانشگاهها

سازي، به شرايط فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور، لزوم نقش نهادينه كردن، ظرفيت توجه

 بي نتيجه خواهد ماند  و بدون آن تالشها استي دولت در اين خصوص الزمحمايت و پشتيبان

  ). 1386 تهيه شده در مركز ارزشيابي سازمان سنجش، 1پمفلت(

  

  21ضرورت توجه به ارزيابي دروني در قرن  .4

 در اين مرحله نظام دانشگاهي به منظور. سنجي استاعتبار الگوي كاربرد آغازين رحلهم دروني ارزشيابي

هاي قوت و ضعف خود را دريابد و به اصالح  كند تا جنبه  اقدام به ارزشيابي ميي شفاف نظام خودبررس

) خود اعضا/ دانشگاه / دانشكده  / گروه(نظام دانشگاهي  در اين مرحله از ارزشيابي،. ضعفها بپردازد

 و پس از كندميهاي مورد نياز را تعيين  داده روشهاي گردآوري صورت بندي والهاي ارزشيابي ؤس

  .]8[پردازد  باره خود مي تحليل آنها به قضاوت در

مفهومي است كه از دل ) ارزشيابي دروني(ارزشيابي  عبارت خود)1961 (2مطابق نظر دراسل

اقدام پژوهي . آوري عيني سر و كار دارد محمل پيمايش كه با جمع. چندين فعاليت بيرون آمده است

روشهاي كيفي كه عمدتاً بر تفكر و تحليل . هاست  هدفها و برنامهجهتهاي فلسفي، بركيد آن أكه ت

  .متمركز است
____________________________________________________________________ 

 

اين رسانه . دشو معمول به سه قسمت تقسيم ميو به طورشود تهيه مي A4در ابعاد كاغذ . پمفلت نوعي رسانه آموزشي است. 1

.  و براي مطالعه از حوصله شخص مطالعه كننده خارج نيستاستكم حجم  . يا تبليغاتي باشدتواند آموزشي، هشدار دهنده مي

  يك عنوان د وشوپمفلت به عنوان يك تقويت كننده يادگيري براي جلسات گروهي و آموزشهاي فردي مورد استفاده واقع مي

توان به آنها   هنگام در خواست افراد مين رسانه را در مكانهاي عمومي و اي. كندياد آورنده نكات مهم جلسه آموزشي عمل مي

 .دكرارائه 

2 . Dressel 
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بهبود  كيد بر ايجاد تغييرات برايأدر اين نظريه ت. ارزشيابي دروني مبتني بر نظريه تغيير است

 براياي   يك واحد آموزش عالي وسيلهارزشيابي دروني دردادن  انجام ، به عبارت ديگر؛استبخشيدن 

 ارزشيابي دروني چنان است ،بنابراين .]10[ بهبود كيفيت آموزش عالي استبه منظورغييرات ايجاد ت

استمرار و تداوم عالي و  بهبود كيفيت آموزشه منظوربتغييرات الزم ايجاد اي مساعد براي  كه زمينه

  .]11[ آورد  تا دستيابي به اهداف و وضعيت مطلوب را فراهم ميفعاليتهاي مربوط

نفع به  ربط و ذي  رويكردهاي ارزشيابي را كه بر اساس نياز افراد ذي ازبرخي) 1997 (1پاتون

ارزشيابي  رويكردهاي .نامد مي كاربردگرا رويكردهاي پردازد، مي آموزشي هاي پديده باره قضاوت در

 بارهارزشيابي كاربردگرا بر اين فرض مبتني است كه قضاوت در . دروني و بروني كاربردگرا هستند

 ،آيد  يعني اينكه در عمل چقدر به كار مي؛هاي واقعي آن كاربردها و استفادهوسيله ه  بد بايزشيابيار

  .]16[ صورت گيرد

آورد كه كيفيت آموزش  طي را فراهم ميي ارزشيابي دروني شرا كهدارد اظهار مي) 1996 (2تيون

هداف بلند مدت خود تالش دهد تا در راه دستيابي به ا تصوير شود و به مجموعه آموزشي امكان مي

  .نگاه دارد كند و راه را براي ايجاد يك برنامه توسعه در سازمان باز

 ارزشيابي دروني در  يافتن از مطالعات صورت گرفته در حوزه پيشينه و انجامنتايج به دست آمده

ي زشيابيند اجراي ارا بيانگر اين امر است كه فرالمللي بين گروههاي آموزشي در دو حوزه ملي و

) زير مرحله( گام سيزدهدار و قابل انعطاف در سه مرحله عمده و دروني در قالب يك چهارچوب نظام

  :]5[ گيرد به شرح زير انجام مي

   برنامه ريزي .الف

   اجرا.ب

   عمل و پيگيري .ج

  

  )مرحله پيش از اجرا( برنامه ريزي .الف

  مهيا طرح اجراي براي  طيشرا و آماده يندافر  دادن انجام هاي بايست پيش و مقدمات مرحله اين در

  :است گام زير هشتاين مرحله شامل . شود مي 

  ؛يند اجراي ارزشيابي درونيا نظام با ضرورت، فلسفه و فرياعضاآشنا كردن . 1

  ؛تشكيل كميته راهبردي ارزشيابي دروني در نظام مورد ارزيابي. 2

  ؛تصريح و شفاف سازي رسالت و اهداف نظام. 3

  ؛تعريف و تدوين عوامل ارزيابي .4
____________________________________________________________________ 

 

1. Patton 

2. Thiun 
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  ؛تعريف و تصويب مالكهاي مناسب در خصوص هر يك از عوامل. 5

تعريف و تصويب نشانگرهاي مناسب در خصوص هر يك از مالكها و تعريف معيارهاي قضاوت . 6

  ؛در خصوص هر نشانگر) تحقق اهداف(

  ؛ سنجش نشانگرهابرايهاي مورد نياز  مشخص كردن داده. 7

 .]16[ها  ي و تدوين ابزارهاي گرد آوري دادهطراح. 8

  

   اجرا.ب

 برايط الزم يكار برنامه ريزي و شرايافتن هاي انجام   مقدمات و پيش بايست،در اين مرحله در واقع

  :استاين مرحله شامل چهار گام . ده استشاجرا مهيا و آماده 

  ؛هاي مورد نياز گردآوري داده. 9

  ؛هاي گردآوري شده  داده بارهقضاوت دره و تحليل، تفسير و تجزي. 10

  ؛تهيه و تدوين گزارش مقدماتي ارزشيابي دروني. 11

  ؛ي ارزشيابي دروني يتهيه و تدوين گزارش نها. 12

  

   عمل و پيگيري.ج

اي معمول ارزيابي، هيكي از ويژگيهاي بارز رهيافت ارزشيابي دروني نسبت به ساير الگوها و روش

 ارزشيابي دروني و نمايان  ازبه دست آمدهدر اين مرحله نظام بر اساس نتايج . استگرا بودن آن كاربرد

 پردازد شدن نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدها به اقدام و عمل در جهت بهبود وضعيت واحد مي

]5[.  

ارزشيابي دروني در اين مرحله قرار  از به دست آمدهكارگيري نتايج هريزي براي ب برنامه. 13

  .گيرد مي

  2 و نيوباي1برملي.  متفاوتي ارائه شده استرهاي و كاركردهاي ارزيابي دروني نظدر زمينه اهداف

  :دانند پنج هدف عمده ارزيابي را چنين مي

 در جهت  ـ پيامدهاي اجراي برنامه يا آموزش به اهداف و مقاصد ـيعني اتصال: 3بازخورد. 1

  تهيه و تدارك شكلي از كنترل كيفيت؛

____________________________________________________________________ 
 

1. Breemly 

2. Newby 
3. Feed Back 



 ت علمي رشته مهندسي مكانيكئاعضاي هي  مديران و علمينقش ارزيابي دروني در ارتقاي ...  
 

126

  هزينه ـ( :مشاهده براي سازماني فعاليتهاي به برنامه اجراي و آموزش بين  دادن پيوند: كنترل. 2

  ؛)اثر بخشي

تعيين روابط بين پيامدهاي اجراي برنامه، آموزش يادگيري و انتقال به كار و حرفه و : پژوهش. 3

  كاربرد آن در عمل؛

  ه است؛اي كه انجام گرفت ثير ارزيابي در زمينهأنتايج ت: 1مداخله. 4

هاي   خط مشيبراي تعيينهاي ارزيابي   دادهماهرانه كار بردنه بازي قدرت را ب: 2بازي قدرت. 5

  . ]3[اند گيرند، دانسته سازماني كه طيفي از اهداف آموزشي تا سياسي را در بر مي

 برايت علمي يك گروه آموزشي ئ هيينكته اصلي در ارزشيابي دروني رغبت و همكاري اعضا

 در ،؛ از اين رواست واحد مورد ارزشيابي يفراهم آوردن زمينه بهبود و ارتقااين امور و دن داانجام 

 ايندهايتوان از آن به عنوان سازكاري كه جامعه دانشگاهي را از طريق فر توصيف ارزشيابي دروني مي

رهيافت  .د، توصيف كركند واقعيتهاي كاريشان ترغيب مي ارزشگذاري و بررسي به مشاركتي و تعاملي

 اگر به خوبي انجام شود، پيش بيني ، بنابراين وبي براي مقاصد تكويني سودمند استخود ارزشيا

  .كننده، پيشگيري كننده و فرايندي فعال و پويا خواهد بود

 كنيم  مشاهده مي1در شكل ) 2002 (3ثيرات ارزيابي دروني بر يك سازمان را مطابق نظر فورسأت

]19[:  

____________________________________________________________________ 
 

4. Intervention 
5. Power Games 
6. Fors et all ، 2002. 
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  رزيابي دروني برسازمانثير اأت :1شكل

  

 است شده مطالعه و بررسي داخليگزارشهاي ارزيابي دروني دانشگاههاي   موضوع تحقيقزمينهدر 

  .شودكه به مواردي از آن اشاره مي 

 درخصوص ارزيابي دروني كيفيت گروه، مديريت و برنامه ريزي آموزشي پژوهشي فاخته اسحاقي

اساس  بر  نشانگر و77 مالك و28در اين پژوهش با توجه به . استدادهانجام ) 1384(تهران دانشگاه در

  كهدني، گروه مورد ارزيابي قرار گرفت و درنتيجه ارزيابي مشخص شالزامات مصوب كميته ارزيابي درو

گروهي و  فعاليتهاي برون .مالكهاي مديريت گروه و كاركردهاي آن در وضعيت مطلوب قرار دارد

 و گذشته  مطلوب قرار دارد و روند توسعه گروه در سه سالاًدر وضعيت نسبتامكانات و تجهيزات گروه 
  .]13[است نامطلوب فريني و منابع مالي مورد استفادهدر فعاليتهاي كار آ گروه نقش

موضوع ارزيابي دروني كيفيت " كه عنوان آنانجام داد) 1381(ش ديگري را محمدي در سالپژوه

براي تدوين اهداف گروه  وي . بود"ي دانشگاه صنعتي اميركبيرگروه آموزشي رياضي محض و كاربرد

گروههاي آموزشي مذكور براي اولين بار در نظام .از الگوي رابرت و همكاران استفاده كرده است
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 فرايند مشخص را انجام آموزش عالي غير پزشكي فرايند ارزيابي دروني متناسب با يك چهارچوب و

خود گروههاي  در  طرحثيرات چشمگيرأتبه  توانياند كه از نتايج آن مداده وگزارش آن را تهيه كرده

اهميت و جايگاه كيفيت و اشتغال ذهني آنها به  ت علمي از وضعيت موجود،ئآگاهي اعضاي هي مجري،

فرايند بهبود مستمر در كليه قسمتها و فعاليتهاي گروه، رشد فعاليتهاي مشاركتي، بازنگري اهداف و 

  .]14[كرد ارزيابي بيروني اشاره  دادنبراي انجامداوطلب شدن ا و تدوين مجدد آنه

 1379ي در سال ردونموضوع پايان نامه تحصيلي امير حسين كي يكي ديگر از پژوهشهاي مرتبط،

طراحي الگوي مناسب براي ارزيابي دروني گروه آموزشي پرستاري دانشگاه " عنوان پژوهش. است

 است تا هدكروي تالش .  است" كيفيت آموزشييبه منظور ارتقاعلوم بهزيستي و توانبخشي تهران 

  بررسي شود بوده است كه آنهدف اين طرح .ندكالگويي را براي ارزيابي گروه آموزشي پرستاري ارائه 

تا چه اندازه ايجاد و توسعه نظام ارزيابي دروني در گروه آموزشي پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و 

 سازماني، ساختار عوامل محقق .موجب شود گروه اين در را آموزشي كيفيت بهبود تواندمي توانبخشي

دانش  يادگيري، تدريس، دانشجويان، آموزشي، هايدوره علمي، تئهياعضاي  مديريت، و سازماندهي

الگوي رابرت و  از و داده قرار نظر مد ارزيابيبراي  را پشتيباني خدمات و تجهيزات و امكانات آموختگان،

 مشابه  ،الگوي ارزيابي دروني كه پژوهشگر ارائه كرده .كاران براي تدوين هدف استفاده كرده استهم

به كسب است  اما وي در اين تحقيق توانسته ،الگوهاي پژوهشهاي قبل است و تغيير محسوسي ندارد

  .]15[دشول بي دروني در بهبود كيفيت گروه نايثير ارزياأت علمي از تئ هيينظر اعضا

 مورد مطالعه و خارجيگزارشهاي ارزيابي دروني دانشگاههاي   موضوع تحقيق،زمينهدر  ،ينهمچن

  .شودكه به مواردي از آن اشاره مي بررسي قرار گرفته است 

 اينكه به دليل :است شده بيان چنين 1دانشگاه ميشيگان راهبردي هاي هدف از برنامه يپژوهشدر 

خواهد به همگان در شگاههاي تحقيقاتي در دنياست و ميترين دانبزرگ از يكي ميشيگان دانشگاه

 خود را از طريق ارزيابي راهبردي زمانبندي ، نظرهاي لذا،اطمينان دهد خود باالي كيفيت با ارتباط

 انسين صورت است كه مديران و رئيدنشگاه بطرح ارزيابي راهبردي در اين دا .سازدشده آشكار مي

 به صورتي معتبر و ،انددر يك دوره طوالني مدت خدمت كردهكه همگي در واحدهاي دانشگاهي 

شوند و اين ارزيابي راهبردي به قصد ايجاد حساسيت در برنامه هاست كه بتوان به مستقل ارزيابي مي

بهترينها دست يافت و توانمنديهاي ملي را باال برد و اين اطمينان را ايجاد كرد كه بيشترين كارايي از 

نيازهاي نسبي كه دانشگاه ميشيگان در ارتباط با برنامه  بر  ارزشيابيها .دشومي فراهم دسترس در منابع

 بدين صورت ارزيابي راهبردي در دانشگاه ميشيگان .كيد داردأ ت،هاي تحصيلي داردرشته يا درسي

 نه ارزيابي كننده است و. 2 اي از قوتها و ضعفهاي واحدهاست؛ارزيابي صادقانه و فشرده. 1 :است كه

____________________________________________________________________ 
 

1. Office of Provost ,17/7/2008 
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 كيفت باره در قضاوت به نياز دانشگاه در نياز مورد پيشرفتهاي براي ريزيهابرنامه. فقط گزارش دهنده

 تواندمي ماهرانه ارزيابي يك در شركت .3 ؛دارد آتي ديدگاههاي و منابع درسي، برنامه دانشجويان، برنامه

 ، ضعيت جاري برنامه مورد نظر استكه ارزيابي و زماني. دشوسسات با كيفيت باال فراهم ؤوسيله مبه
  .]16[مشغولي آنهاستترين دل كه بزرگاستآينده  در ايپيوسته پيشرفت و رشد هدف، ترين مهم

. انجام شده است ين،يدر بوسني و هرزگو ،1دانشگاه ساراجو زمينه ارزيابي دروني در در پژوهشي

ترل  سنجش و كنتم مطلوب برايتوان يك سيسچگونه مي. 1 :د شال آغازؤاين پژوهش با دو س

  و مرتبط ،مناسب اطالعاتي سيستم يك توانمي چگونه .2 كرد؟ تعيين دانشگاه در كيفيت

باره تشكيل تيم  در االت پژوهش،ؤبخش براي تعيين روش مديريتي ايجاد كرد؟ پس از بيان ساثر

نشگاه توضيحاتي داده دانشجويان دا و اندتاتركيب اس  تاريخچه،، تقسيم وظايف و سپس ارزيابي و

 توسعه جايگاه رشته كارشناسي و كارشناسي ارشد،  مبني براهداف دانشگاه، پس از آن .استشده 

بخش و تشكيل تيم برجسته علمي كه در سطح قوي دانشگاهي با فعاليتهاي رضايتايجاد مجموعه 

عه شگاه تعيين جامگام بعدي در اين دان.  است بين المللي شاخص باشند و غيره تعيين شدهملي و

هاي دانشگاه به تفكيك گروههاي آن شامل علوم انساني و  دانشكدهمورد مطالعه است كه شامل تمام

در اين دانشگاه فرايند ارزيابي دروني همچون فرايند متعارف كه پس  .استفني و علوم پزشكي و غيره 

 ، نتيجه گزارش در سه سطحچنين و همشوندمالكها و نشانگرها تعيين و تعريف مياز تعيين اهداف، 

 تعيين نتيجه اين پژوهش به صورت. گيردشود، صورت نمي مطلوب و نامطلوب ارائه مينسبتاً مطلوب،

  .]17[است  نشان داده شدهافزايش تعداد كالس و غيره اي،تجهيزات كتابخانه

 ارزيابي كها براي نيز اين مال 2 دانشگاه ويندر دستورالعمل خود ارزيابي براي گروههاي آموزشي

 ،دانشجويان ت علمي،ئهي اعضاي هاي آموزشي،برنامه ساختار و سازماندهي، اهداف، :اندشده معرفي

 د بيان شده است كه در گزارش ارزيابي باي، همچنين.نوآوري علمي ساير منابع و تسهيالت فيزيكي،

   .]18[ي گروه اولويت بندي شودهاي آتنقاط قوت و ضعف گروه مشخص و تغييرات مورد نياز در برنامه

  

  ارزيابي دروني و تضمين كيفيت در نظام آموزش عالي .5

سسات ؤ سازمانها و مانجه مديروري همواره به عنوان سه عامل اساسي مورد تو هزينه و بهره كيفيت،

ت بوده است، اما بحث كيفيت بيش از دو عامل ديگر مورد توجه و دقت قرار گرفته، زيرا نظر بر اين اس

گيرند؛ اگر كيفيت به طور مطلق  ثير عامل كيفيت قرار ميأوري به نوعي تحت ت كه عوامل هزينه و بهره

 فرصتها و امكانات ،بدون ترديد .افزايش خواهد يافتنيز وري   و بهرهمي يابدبهبود يابد، هزينه كاهش 

____________________________________________________________________ 
 

1. Internal-self-evaluation,http://www.unsa.ba/pdf/8.8.2007 

2. Wayan 
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كه در صورت مديريت و  وجود دارند ، چه در خارج و چه در داخل نظام آموزش عالي كشور،اي بالقوه

اي در مواجهه با چالشها و غلبه بر مشكالت و  توانند تا اندازه بخش ميريزي آينده نگرانه و اثربرنامه

موفقيت  .]5[ دهند كيفيت علمي را  ارتقاد ون سودمند باشمحدوديتهاي پيش روي نظام آموزش عالي

و حمايت جامعه دانشگاهي از آنها در همه به پذيرش  هاي تضمين كيفيت ند برنامهو پيامدهاي سودم

. سازد يند آشكار مياو درگيري فعال آنها را در اين فرهمين امر ضرورت مشاركت . است  وابستهسطوح

ي در استفاده از منابع كه يكي از وظايف چالش برانگيز اير بخشي و كاراين موضوع همراه با مسائل اث

ر طرحهاي ارزيابي و تضمين كيفيت بر رسالت، اهداف و بيشت باعث تمركز ،مديريت دانشگاهي است

آگاهي از ميزان تحقق اهداف و جلب به  حصول برايسسات آموزش عالي ؤويژگيهاي دانشگاهها و م

 تضمين كيفيت بايد به يكي از ،از سوي ديگر. ت علمي شده استئ هييشاركت فعال اعضام

 در د دانشگاهها باي،بدين منظور. اه تبديل شودمسئوليتهاي اصلي هر دانشگاه و مديريت ارشد دانشگ

 اصلي براي ي مبناي،جهت ايجاد و توسعه فرهنگ دروني كيفيت تالش كنند و اين در حقيقت

  دادنارزيابي دروني چنان است كه انجام. دكني واقعي مديريت نظام دانشگاهي را فراهم مييپاسخگو

 دروني چنانچه از ساختار و پشتيباني الزم در سطح ارزيابي. آن پيامدهاي مذكور را به دنبال دارد

  ت علميئ هيي آن در اعضا يافتن انجامبرايد و انگيزه و دلبستگي الزم شومديريت ارشد برخوردار 

يرنده به وجود آيد، ضمن توسعه صالحيتي مجريان، به يادگيري سازماني و ايجاد يك سازمان يادگ

ه يادگيرنده پي بردن به كيفيت موجود خود و حركت به سوي هاي دانشگايكي از ويژگي. شود منجر مي

  .]22[  نشان داده شده است2يند خودارزيابي در شكل امراحل فر .]21[كيفيت مطلوب است 
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  ]22[يند خودارزيابيامراحل فر: 2شكل 

  

   ايران  كشورتاريخچه ارزيابي دروني در .6

وري  لها قبل براي تعالي سازماني، افزايش بهرهبيشتر سازمانهاي آموزشي كشورهاي توسعه يافته از سا

 كار مناسب برگزيدهزني را به عنوان يك رويكرد و ساو تضمين كيفيت دانشگاههاي خود، ارزيابي درو

 مورد  اين رويكرد1375در كشور ما نيز در سال . اند  دست يافتهزمينههاي موفق در اين  و به تجربه

 با استفاده از 1377د و در سال ش اجرا پزشكي آموزش ر نظامد 1376ل سا از و گرفت قرار توجه

 كمقرار گرفت و كمنيز هاي علوم پزشكي، اين امر مورد توجه دانشگاههاي غير پزشكي  تجربه

 دانشگاهها آموزشي گروههاي در دروني ارزيابي اداري و سازماني هاي رويه و فرهنگ اشاعه هاي زمينه

 ي ارتقا.]11[اندكرده اقدام دروني ارزيابي به آموزشي گروه 400 بر بالغ تاكنون كه طوري به ،دش فراهم

روي نظامهاي آموزشي   كه چالش جديدي را فرااستعالي از جمله مسائلي آموزش نظامهاي كيفيت

قرار داده و آنها را متوجه ارزشيابي ساختار، كاركرد، فرايندهاي دروني و پيامدهاي بيروني خويش 

 ارزشيابي  دانشگاهها برايبار سنجي به صورت الگويي مرجع  الگوي اعتخصوص،ر اين د. استساخته 

اين الگو در دو مرحله ارزشيابي . گيرد ر كشورها مورد استفاده قرار ميبيشتعالي در سسات آموزشؤو م

 در. شود عالي منتهي ميسسات آموزشؤسنجي م و به اعتبارگيرد ميوني و ارزشيابي بيروني صورتدر

سسات آموزش عالي به سازمان سنجش ؤو تضمين كيفيت م سنجياعتبار ارزشيابي، مسئوليت ما كشور
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  و طرح ارزشيابي دادن انجام متولي عنوان به ارزشيابي مركز و است شده محول كشور آموزش

  .كند عالي در اين سازمان فعاليت ميسسات آموزشؤسنجي ماعتبار

با رويكرد  اما ارزيابي ،شود  انجام مي مان از سالها قبل در كشوري آكيد بر جنبه نظارتأارزيابي با ت

 اختصاص رديف اعتباري ارزيابي و به دنبال و 1379 از سال تعلمي و به منظور ارتقا و تضمين كيفي

در برنامه (سسات آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ؤسنجي علمي دانشگاهها و ماعتبار

 توسط مركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش ،)ورسوم توسعه كش

 كشورهاي كوششهاي ،طوركلي به .است شده اجرا بيروني و دروني ارزيابي رويكردهاي قالب در و كشور

  .]11[دكر مشاهده 3توان به اختصار در شكل  مختلف در ارزيابي كيفيت و تجربه آنها را مي

  
  

  ]11[ ملي ارزيابي كيفيتسير تكا: 3شكل 

  

تا مرحله چهارم كه توان گفت  ايران ميكشور در حال حاضر، با توجه به كوششهاي انجام شده در 

ايم و دليل اين ادعا  هاي تحقق مرحله پنجم و تكميل ساختار موجود پيش رفته  زمينهنكردو فراهم 

طرحهاي پژوهشي، دادن  و انجام اوليه در دانشگاه علوم پزشكي تجربه عالي،آموزش توجه به كيفيت در

        عالي ايران، تشكيل شوراي مركزي طراحي الگوي مناسب ارزيابي دروني و بيروني آموزش
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 دانشگاه كشور و 50 گروه آموزشي از 600 فرايند ارزيابي دروني در بيش از جرايدروني، اارزيابي 

   .استارزيابي بيروني در برخي گروههاي داوطلب دادن انجام 

  

  تاريخچه ارزيابي دروني در كشورهاي مختلف جهان .7

ترين شاخه علمي حوزه تخصصي علوم تربيتي در نيم قرن اخير رشد ارزشيابي آموزشي به عنوان جوان

. ش.  ه1340كند، در دهه  اين حوزه كه در حال حاضر سالهاي بزرگسالي را طي مي. يافته است

. به دوران بلوغ رسيد) . م1970 (.ش. ه1350دهه دوران كودكي را سپري كرد و در ) .م1960(

 طي كرد و به دوران پختگي چشمگيربا رشدي ) . م1980 (.ش.  ه1360سالهاي نوجواني را در دهه 

اي از علوم تربيتي، در   آموزشي، به عنوان شاخه ارزشيابيدر آستانه قرن بيست و يكم ميالدي. رسيد

 تحول اين شاخه از علوم ،در چند دهه اخير.  داردسياريب كيفيت نظامهاي آموزشي كاربرد يارتقا

سرمايه گذاري در انسانها و «  ارزشيابي آموزشي 1تربيتي آنچنان بوده است كه به گفته گوباولينكلن

باره ارزيابي آموزشي طي چند دهه گذشته   در2 هر چند انگار پردازي.]8[شود  ميمحسوب» پيشرفت

فاده از ارزيابي در فعاليتهاي آموزشي به اندازه خود فعاليتهاي  است و داشته استچشمگيريتحول 

 بهبود فعاليتهاي برايآموزشي قدمت دارد، اما به كار گرفتن ارزيابي آموزشي به عنوان بازخوردي 

وان ت  ميهاي تحول ارزيابي آموزشي دي دورهتقسيم بندر حاشيه. آموزشي امري نسبتاً جديد است

 از جمله فعاليتهاي انجمنهاي تخصصي آموزش عالي  كه را مد نظر قرار دادفعاليتهاي جانبي ديگري

حيت باره صال سسات آموزش عالي و نيز قضاوت درؤ بررسي وضعيت دانشگاهها و م،آمريكاكشور در 

ارزيابي آموزشي مترادف با در اين فعاليتها  .توان عنوان كردرا ميعلمي و پژوهشي اين مراكز 

ارزشيابي «اين فعاليتها كه به منظور . شود بر اساس داوري افراد متخصص پنداشته مي 3سنجياعتبار

از نيمه دوم دهه . شود سنجي ناميده مي آمريكا اعتبار كشور در،آيد  به عمل مي4»سازمانهاي آموزشي

  ميالدي، فرايند اعتبار سنجي با توجه به ويژگيهاي كشورهاي اروپايي تعديل شده و به صورت1980

  .]8[ارزيابي دروني و بيروني مورد استفاده قرار گرفته است

عالي جهان كوششهايي را در حوزه ارزيابي و بهبود در طي دو دهه گذشته، اغلب نظامهاي آموزش

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

 براي، از ارزيابي دروني به عنوان رويكردي زير بنايي دارندزمينه ي كه تجربه موفق در اين يو كشورها

 جراي ارزيابي دروني به ا دادناين كشورها پس از انجام. اند اشاعه فرهنگ كيفيت استفاده كرده

____________________________________________________________________ 
 

1. Guba and Lincoln, 1989 

2. Conceptualization 

3. Accrediation 

4. Instiutional  Evaluation 
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اند  ساختار سازي كردهنيز ، براي استقرار نظام تضمين كيفيت ايناند و عالوه بر   بروني پرداختهارزيابي

]11[.  

ابي در معناي غير رسمي آن چيز جديدي نيست و از دو هزار سال قبل از ميالد توسط چينيها ارزي

 باز 1905 تا 1895 در سالهاي 1اما شروع رسمي آن به فعاليتهاي جوزف رايس. به كار رفته است

  استفادهپيوسته هاي آموزش   خصوص در زمينهاز آن زمان ارزيابي وسعت زيادي يافته و به. گردد مي

  استكار ارزيابي بوده در ميان كشورهاي مختلف جهان، كشور آمريكا از دير باز داراي ساز.  استشده

  .]5[آموزش عالي خود پرداخته استنظام و به اعتبار سنجي 

 در اين كشورها ؛ استشده انجام 1980در كشورهاي اروپايي نيز ارزيابي نظام دانشگاهي از دهه 

  اما الزامات موجود. داردهي در مقايسه با كشور آمريكا قدمت كمتري گااستفاده از ارزيابي دانش

از . ارزيابي فعال كرده استدادن خصوص توجه به كيفيت آموزشي، اكنون كشورها را براي انجام ه ب

توان به فنالند، هلند، فرانسه، آلمان و   مي،اند جمله كشورهايي كه در اين زمينه فعاالنه كوشش كرده

 از جمله سوئد، دانمارك 1995رهاي اروپاي غربي از سال برخي ديگر از كشودر . اره كردانگلستان اش

. سيس شدأعالي ت مركز تضمين كيفيت آموزش1992  سال دانمارك ازخصوصه بو اسپانيا و 

. اند  به عمل آوردهزمينهي در اين ياي شرقي مانند روماني نيز تالشها اروپ، برخي از كشورهايهمچنين

  اند و شايانانجام دادهطور داوطلبانه ارزيابي دروني  به فنالند هر يك از دانشگاههاكشور  در ،ثالبراي م

در ميان . كيد داردأذكر است كه ارزيابي آموزش عالي در اين كشور بر ارزيابي دروني دانشگاهها ت

اند   پرداختهي نيز كشورهاي چندي به طور جدي به ارزيابي نظام آموزش عالي خوديكشورهاي آسيا

در اين كشورها . كره جنوبي و هند ياد كرد، ژاپن، هنگ كنگهاي كشورتوان از   مي،در اين ميانكه 

  .]2[له تضمين كيفيت استئهدف اصلي از ارزيابي نظام آموزش عالي مس

  كشور اياالت متحده امريكا داراي تجربه يكصد ساله در ارزشيابي و اعتبارسنجي كيفيت

سنجي در امريكا در پاسخ به رشد گسترده آموزش عالي افزايش تقاضا نظام اعتبار .عالي استآموزش

ظهور نمايندگيهاي  .سسات آموزش عالي متنوع ايجاد شده استؤعالي و ظهور مآموزش براي

  .]20[متمركز بودن نظام اعتبار سنجي داردنا نشان از  آمريكا كشوراعتبارسنجي در

   و آغاز2000سال  سوئيس از كشورام دانشگاهي دراعتبارسنجي نظ ،خصوصهمين  در

هاي دقيقي براي نهادينه كردن اين شيوه ارزشيابي در سطح دانشگاهها و مراكز آموزش عالي برنامه

سنجي شامل سه گام  فرايند اعتبار،المللي در اين زمينههماهنگ با فعاليتهاي بين. تدوين شده است

 اعتبارسنجي در نهايت،ي بيروني و  ارزشياب،نشگاه انجام مي شودوسيله خود داه ارزشيابي كه ب: است

فرانسه  دركشور .شودتيم ارزشيابي بيروني اجرا مي پيشنهاد اساس بر و وسيله يك گروه مستقله كه ب

____________________________________________________________________ 
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 كميتهاين .گيردمي صورت ارزيابي ملي كميته طريق از عاليآموزش هايسسهؤم اعتبارسنجي و ارزشيابي

هاي سسهؤ م،نظر وزير آموزش عالي و همچنين تحت هايسسهؤم و مدارس ،شگاههافعاليتهاي دان

فعاليت عمده اين كميته مرتبط با  .كندميارزيابي  بررسي و را هاوزارتخانه ساير نظر آموزشي زير

ارزشيابي و  .ستچوب چشم انداز خدمات همگاني آنهاها و مبتني بر خط مشيها در چارسسهؤم

 1هند از طريق شوراي ملي ارزشيابي و اعتبارسنجي كشور عالي درسات آموزشسؤاعتبارسنجي م

 مطالعات تطبيقي انجام شده حاكي از آن است كه نهادهاي خصوص،در همين . گيردصورت مي

 از نظر سطح اختيارات در بعضي از كشورها مستقيماً زير نظر ياد شدهتضمين كيفيت در كشورهاي 

هاي دانشگاهي يا  تقل از دولت و دانشگاه و در بعضي زير نظر اتحاديهدولت، در سطحي كامالً مس

  ). 1386پمفلت تهيه شده در مركز ارزشيابي سازمان سنجش،  (استانجمنهاي تخصصي 

هاي دانشگاهي و محور ر چند سال گذشته دغدغه اصلي نظام كيفيت آموزش عالي د،به هر حال

ر كشورهاي جهان، در جهت رشد و توسعه همه جانبه بيشتهاي اين نظام در  تها و برنامهاصلي فعالي

ت متحده در اين زمينه اياال. عالي متعالي، كارا و اثر بخش شده استكشور در سايه يك نظام آموزش

نبال راههايي  و ساير كشورهاي اروپايي، آسيايي و آفريقايي نيز در دو دهه اخير به د استپيشگام بوده

نگاهي به رموز موفقيت بسياري از اين كشورها . اند عالي خود بودهيت آموزش كيفيبراي بهبود و ارتقا

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

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

  .]5[ما را در استقرار نظام جامع ارزشيابي كيفيت ياريگر خواهد بود موفق 

  

  االت پژوهشؤس .8

ارتقاي سطح كيفيت  و ها و نشانگرهات علمي در تعيين معيارئآيا بين مشاركت اعضاي هي •

 گروه رابطه وجود دارد؟

ريت و مدي(بين ارزيابي دروني و افزايش ميزان پاسخگويي در قبال عملكرد گروه آموزشي  آيا •

 رابطه وجود دارد؟) ت علميئاعضاي هي

  ثير دارد؟أآيا ارزيابي دروني در يافتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي ت •

 

 

 

  

____________________________________________________________________ 
 

1. National Assessment and Accreditation Council (NAAC) 
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  اهداف پژوهش  .9

 ارزيابي دروني در بهبود كيفيت آموزشي رشته مهندسي نقش " بررسيهدف اصلي اين پژوهش

، اهداف فرعي زير در بر هدف اصليعالوه . استبوده  "مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين

 اسالمي قزوين مد نظر ارزيابي دروني براي گروههاي آموزش رشته مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد

  : استبوده

معيارها و نشانگرها براي  تعيين در علمي تئهي اعضاي مشاركت ميزان شناسايي و بررسي •

  ي آن؛ارتقا

  ؛قبال عملكرد گروههاي آموزشي اسخگويي دربررسي نقش ارزيابي دروني در افزايش ميزان پ •

  ؛بررسي و شناسايي نقاط قوت و ضعف در گروههاي آموزشي رشته مهندسي مكانيك •

  ؛ ارزيابي درونيساختنارائه راهكارهاي علمي و عملي به مديران دانشكده براي نهادينه  •

  

  روش پژوهش .10

 از روش ،و همچنين 2 پيمايشيكرد با روي1با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسي از روش توصيفي

 در صدد  محقق چرا كه،پژوهش مورد نظر توصيفي است.  اي بهره گرفته شده استاسنادي و كتابخانه

 ،ههاي آموزشي بخش مهندسي مكانيك گرو بارهوري اطالعات جامع و كامل درآبوده است تا با جمع

 و به شناسايي شودسي مكانيك  جاري در رشته مهندمشكالتمسائل و و  توصيف موجود وضعيت

 از وهاي مورد نياز در زمره تحقيقات توصيفي  دست آوردن دادهه  اين تحقيق از نظر بدليل،همين 

 و عليمپژوهشهاي پيمايشي در ت زيرا ، جزء تحقيقات پيمايشي استميان انواع تحقيقات توصيفي،

لمان يا اشخاص ديگري است كه به آوري اطالعات از گروهي از يادگيرندگان و معتربيت شامل جمع

 ساختن نيند تعليم و تربيت مرتبط هستند و تجزيه و تحليل اين اطالعات به منظور روشافرنحوي با 

 در يك عبارت پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقيقات .]23[استيا حل مسائل مهم تربيتي 

  .ي ـ پيمايشي قرار داردآوري اطالعات در زمره تحقيقات توصيف جمعاز نظركاربردي و 

  

  جامعه آماري پژوهش .11

طراحي ( كارشناسي پيوسته در رشته مكانيك دوره متشكل از دانشجويان پژوهشجامعه آماري 

، ساخت و توليد )طراحي جامدات(هاي مكانيك  كارشناسي ناپيوسته در رشتهدورهو  )جامدات

____________________________________________________________________ 
 

1. Descriptive 

2. Survey 
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ها در دانشگاه قزوين در گروه اين رشتهان ت علمي و مديرئو اعضاي هي) ماشين ابزار و قالب سازي(

  ).1جدول ( استبوده  1388- 89سال تحصيلي 

  جامعه آماري و حجم نمونه مورد مطالعه: 1جدول 
  مكانيك

  )طراحي جامدات(

  ساخت و توليد

  )ماشين ابزار(

  ساخت وتوليد

  )قالب سازي(

  جامعه آماري

  نمونه  جامعه  نمونه  جامعه  نمونه  جامعه

  نمونه  جامعه

  دورهدانشجويان

  كارشناسي پبوسته
  150  733  -  ـ  -  ـ  150  733

 دورهدانشجويان 

  كارشناسي نا پبوسته
322  66  106  22  87  18  515  106  

  10  10  1  1  1  1  8  8  ت علميئ هيياعضا

  3  3  1  1  1  1  1  1   گروهانمدير

  269  1261  20  89  24  108  225  1064  جمع

  

  نمونه و روش نمونه گيري .12

 از ،ت علمي و مديران گروه مورد بررسي امكان پذير بوده استئسترسي به اعضاي هياز آنجا كه د

)  نفر1248(اما از آنجا كه دستيابي به كليه دانشجويان . روش تمام شماري بهره گرفته شده است

 لذا، به تحديد جامعه دانشجويان مبادرت شده ،مورد مطالعه ميسر و مقرون به صرفه اقتصادي نبود

براي تعيين حجم . اي تعيين حجم نمونه دانشجويان از فرمول كوكران بهره گرفته شده استبر. است

 درصد و دقت 95 و سطح اطمينان 0,21نمونه دانشجويان با قرار دادن پيش برآورد واريانس معادل 

 دانشجو به عنوان نمونه مورد مطالعه 256 در فرمول كوكران، تعداد 0,05احتمالي مطلوب برابر 

  :فرمول مورد استفاده. خاب شده استانت

                                                                                              

222
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1248N= :      حجم جمعيت دانشجويان  

5%d= :          دقت احتمالي مطلوب  

1,96t= :         95سطح اطمينان%  

0,21s=:        بيش برآورد واريانس  
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 ،اي بهره گرفته شده استگيري طبقه دسترسي به نمونه دانشجويان منتخب از روش نمونهبراي

 با توجه به پراكندگي آنان در مار دانشجويان و تعيين حجم ابتدابدين صورت كه پس از كسب آ

سب، حجم نمونه در اين اب متناگيري از روش انتسمقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و با بهره

هاي مورد بررسي براي تعيين حجم نمونه در هر مقطع به تفكيك رشته ، سپس ومقاطع مشخص

 براي انتخاب واحد نمونه ، در نهايت.)1جدول (است نتساب متناسب بهره گرفته شده  از روش امجدداً

  .استفاده شده است ) انشجويان ت دفهرسدسترسي به (گيري تصادفي ساده دانشجويان از روش نمونه

  

  ابزار گردآوري اطالعات .13

  : است ريزابزار جمع آوري اطالعات در پژوهش حاضر به شرح 

  وهاي داخلي ها، نشريات و فصلنامه نامه پايان  استفاده از كتب،: اي و اسنادي روش كتابخانه.الف

   ؛خارجي

قيق از سه نوع پرسشنامه محقق ساخته االت تحؤبا توجه به موضوع، اهداف و س:  روش ميداني.ب

  . استشدهاستفاده 

خيلي (در مقياس ليكرت  و اي گزينه5ال ؤ س20اين پرسشنامه شامل : پرسشنامه مدير گروه •

  .ده استشتهيه و تنظيم ) زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم

ياس در مق و اي گزينه5ال ؤ س21اين پرسشنامه شامل : ت علميئپرسشنامه اعضاي هي •

  .ده استشتهيه و تنظيم ) خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم(ليكرت 

خيلي (در مقياس ليكرت  و اي گزينه5ال ؤ س23اين پرسشنامه شامل : پرسشنامه دانشجويان •

  .ه استشدتهيه و تنظيم ) زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم

، 3 نمره "متوسط"، 4نمره "زياد"، 5مره  ن"خيلي زياد"گيري اين مسئله به طيفهاي براي اندازه

 . اختصاص داده شد1 نمره "خيلي كم" و 2 نمره "كم"

ت علمي و ئگيري، پرسشنامه بين مديران گروه، اعضاي هي تعيين ضريب اعتماد ابزار اندازهبراي

 جه به با تو.دشي پرسشنامه با روش آلفاي كرونباخ محاسبه ي پايا، سپسو نفر از دانشجويان توزيع 30

  : گيري اين پژوهش به شرح زير استدست آمده از محاسبه، ضريب اعتماد ابزار اندازهه مقادير ب

 .ra،3   = 0,83ت علمي   ئ هيي پرسشنامه اعضا.ra   ، 2  = 0,80پرسشنامه مدير گروه . 1

   ra = 0,83پرسشنامه دانشجويان  

 نآ بيانگر ، و همچنينستها در پرسشنامهاالتؤاين ميزان نشان دهنده همساني دروني باال بين س

ي ي باال نسبتاً و از قابليت اعتمادشوند ميها مطلوب و قابل اطمينان تلقياست كه اين پرسشنامه

  . برخوردار هستند
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در بخش  .آوري شده از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد هاي جمع  تجزيه و تحليل دادهبراي

انحراف معيار، كشيدگي، چولگي، (و پراكندگي) ميانگين(هاي مركزيآمار توصيفي از مشخص كننده

-ONE()يكراهه(آزمون تجزيه واريانس يكطرفه  از پژوهش االتؤس تحليل بخش در و )حداكثر و حداقل

WAY ANOWA(و تحليل و تجزيه ظور كه به مناست ذكر شايان ،البته .است شده  استفاده  

  .  بهره گرفته شد15SPSSدست آمده از بسته نرم افزاري  ه ت بي اطالعاپردازي و داده آمارداده

  

 ارزيابي دروني در رشته مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد اجرايچگونگي  .14

  قزوين

با استفاده از مفاهيم پايه در آن  بخشي از علم فيزيك است كه  رشته مهندسي مكانيك،در حقيقت

 و با بررسي مي شود بر آنها  شوندهحركت اجسام و نيروهاي وارد رياضيعلم فيزيك و به تبع آن علم 

دسي رشته مهن. مي شودشناسي و صنعت ارائه طرحي نو در زمينه فن، توجه به نتايج بررسيها

 ،ترين رشته مهندسي به شمار آورد ع نظر تنوع موضوعات تحت پوشش، جاممكانيك را شايد بتوان از

 علوم و فنوني است كه با توليد، تبديل و استفاده از انرژي، ايجاد و مه تماگيرنددر بر رشتهاين زيرا 

گيري مواد مختلف در كاربه آالت و كار، توليد و ساخت قطعات و ماشين دادنتبديل حركت و انجام

  .]24[دشو ي، حرارتي و سياالتي مرتبط ميهاي مكانيككنترل سيستم و طراحي ،همچنين و آنها ساخت

  جامعه آماري حضور  ابتدا با ،نتايج ارزيابي دروني دستيابي به و هاتحليل داده تجزيه و براي

 دروني ارزيابيدادن  انجام .شودمي ارگزبر جلساتي )گروهان مدير  وعلمي تئهي ياعضا ،دانشجويان(

طراحي جامدات از سه گروه آموزشي شامل قزوبن كه متشكل  مهندسي مكانيك در دانشگاه آزاد رشته

 وعض و همه با مديريت واحد،  است)ابزار دقيق (ساخت و توليد  ـ )قالب سازي(خت و توليد  ساـ

 با ارزيابي دقيق اين تا سبب شد ،ت علمي و برنامه درسي متفاوت از ديگري متمايز هستندئهي

  . گروهها بتوانيم تصوير روشني از رشته مهندسي مكانيك در اين دانشگاه ترسيم كنيم

ت علمي با فلسفه، هدف و روش اجرايي ئ هييي اعضاي اولين گام كه آشناشتن بردابه دنبال

اي در هر  كه عبارت از تشكيل كميتهشد  برداشته بعدي با هماهنگي مديرگروه  گامبود،ارزيابي دروني 

در گام بعدي كه همانا تعيين و تصريح رسالت و اهداف گروههاي . گروه براي ارزيابي دروني بود

لتهاي خود به هاي گروهها در ارتباط با اهداف و رسا  طي جلسات جداگانه، اعضاي كميتهآموزشي بود،

در گام بعدي .  رسالتها و اهداف گروه را تعيين و تصويب كردند، و در نهايتپرداختندمشاوره و بحث 

  فا و اهداهگروهها هر كدام طي جلساتي به تعيين و تصويب نشانگرهاي مورد نظر با توجه به رسالت

  با توجه به اينكه نشانگرهاي تصويب شده در گروههاي آموزشي بسيار. تدوين شده خود پرداختند

 ، و در نهايت را تعديل كردند گروهها طي جلساتي مشترك آنهابه هم نزديك و شبيه بود، نمايندگان
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گيري زار اندازهدر گام بعدي اب. رسيدييد نهايي أ تصويب و ت بهاز نشانگرهاي ارزيابيكامل  مجموعه يك

پس . گرهاي مصوب تدوين شد يعني پرسشهاي پرسشنامه هر زير جامعه با توجه به نشان؛دشطراحي 

ها در  ها از طريق پرسشنامه ها، گردآوري داده  يك پيش آزمون و اطمينان از پايايي پرسشنامهجراياز ا

  هاي  دادهspssرم افزار در گام بعدي با استفاده از ن. پذيرفتو زير جامعه مورد نظر صورت د

. دشا و نشانگرها مشخص ه و وضعيت موجود هر يك از عوامل، مالك شدندتنظيم شده تجزيه و تحليل

در گام آخر پس از تبيين روشهاي سنتي ارزيابي و عدم كفايت آنها براي حصول يك نتيجه كارآمد در 

 و نقاط هبي پژوهش انجام يافته ارائارزيابهبود كيفيت آموزشي گروهها، نتايج به دست آمده از شيوه 

 بهبود كيفيت برايهايي نيز  پيشنهاد.ضعف و قوت گروهها در رشته مهندسي مكانيك مشخص شد

  .شد اين رشته مهندسي ارائه ،نهايتدر گروهها و 

   

  تحليل داده ها .15

ين مسئله  ا وارائهگيري از آزمونهاي آماري هاي پژوهش با بهره بررسي تحليلي دادهاين قسمتدر 

  دار است يا اينكه ناشي از خطايا آماري معننظراست كه آيا تفاوتهاي موجود از بررسي شده 

از آزمون تجزيه واريانس رو، با توجه به سطح سنجش متغيرهاي مورد بررسي  گيري است؟ ازايننمونه

ت ئعضاي هي مديران گروه، ارهاي بررسي مقايسه نظبراياستفاده شده است؛ اين مطالعه يكطرفه 

نتايج به شرح زير .  استصورت گرفتهاالت پژوهشي ؤعلمي و دانشجويان با يكديگر در خصوص س

  : است

ها و ارتقاي ت علمي در تعيين معيارها و نشانگرئ آيا بين مشاركت اعضاي هي" پژوهشيكال ؤس

  "سطح كيفيت گروه رابطه وجود دارد؟

  

ت ئ مديران گروه، اعضاي هيهايه بين نظر واريانس يكطرفتحليلمحاسبه آزمون : 2جدول 

  ژوهشپ يكال ؤعلمي و دانشجويان در خصوص س

  F  متغيرها
محاسبه 

  شده

df سطح  

   داريامعن

عدد 

  بحراني

  نتايج

 مديران گروه، اعضاي هايمقايسه نظر

ال دو ؤ سبارهت علمي و دانشجويان در ئهي

  پژوهش

5,95  
2  

266  
0,01  4,61  

وجود تفاوت 

   دارامعن

  

ت علمي و ئ مديران گروه، اعضاي هي واريانس يكطرفه بين نظرتحليلج محاسبه آزمون نتاي

 محاسبه شده Fچون .  نشان داده شده است2 پژوهش در جدول يكال ؤدانشجويان در خصوص س
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)F=5.95 (  باdf= 2,266بنابراين، تفاوت ،تر است  بزرگ0,01داري ا از عدد بحراني با سطح معن 

  پژوهشيكال ؤت علمي و دانشجويان در خصوص سئ مديران گروه، اعضاي هيهايرداري بين نظامعن

ال ؤ سباره مديران گروه در هايشان داده است، ميانگين نمره نظركه نتايج ن طوريه  ب.مشاهده شد

 . بوده است16,4  و در بين دانشجويان20,7ت علمي معادل ئ ، در بين اعضاي هي22,3 برابر يك

 سطح كيفيت گروه ين معيارها و نشانگرها و ارتقايت علمي در تعيئشاركت اعضاي هي مميان ،بنابراين

ت علمي اين رابطه را كمتر ئ دانشجويان نسبت به مديران گروه و اعضاي هي، البته.رابطه وجود دارد

  .اندمشاهده كرده

 گروه آموزشي لكردي در قبال عميو افزايش ميزان پاسخگو آيا بين ارزيابي دروني " پژوهشدوال ؤس

  "رابطه وجود دارد؟) ت علمي ئ هييمديريت و اعضا(

  

   مديران گروه، اعضايرهاي واريانس يكطرفه بين نظتحليلمحاسبه آزمون : 3جدول 

   پژوهشدوال ؤت علمي و دانشجويان در خصوص سئهي

  F  متغيرها
محاسبه 

  شده

df  سطح

   داريامعن

عدد 

  بحراني

  نتايج

ت ئه، اعضاي هي مديران گروهايمقايسه نظر

ال سه ؤ سبارهعلمي و دانشجويان در 

  پژوهش

12.76  
2  

266  
0,01  4,61  

وجود تفاوت 

   دارامعن

  

ت علمي و ئ مديران گروه، اعضاي هيهاي واريانس يكطرفه بين نظرتحليلنتايج محاسبه آزمون 

  محاسبه شدهFچون .  نشان داده شده است3 ول در جد پژوهش دوالؤدانشجويان در خصوص س

)F=5.95 (  باdf= 2,266بنابراين، تفاوت ،تر است  بزرگ0,01داري ا از عدد بحراني با سطح معن 

 پژوهش  دوال ؤت علمي و دانشجويان در خصوص سئ مديران گروه، اعضاي هيهايداري بين نظرامعن

 دوال ؤ سباره مديران گروه در هايت، ميانگين نمره نظركه نتايج نشان داده اس طوريه ب. مشاهده شد

 ،بنابراين.  بوده است16,5  و در بين دانشجويان21,1ت علمي معادل ئ ، در بين اعضاي هي27,0برابر 

 يمديريت و اعضا(لكرد گروه آموزشي ي در قبال عميبين ارزيابي دروني و افزايش ميزان پاسخگو

ت علمي اين ئاي هي دانشجويان نسبت به مديران گروه و اعض، البته كهرابطه وجود دارد) ت علمي ئهي

  .اندرابطه را كمتر مشاهده كرده

  "ثير دارد؟أتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي ت آيا ارزيابي دروني در ياف" پژوهش سهال ؤس
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   مديران گروه، اعضايهاي واريانس يكطرفه بين نظرتحليلمحاسبه آزمون : 4جدول

  پژوهشسه ال ؤت علمي و دانشجويان در خصوص سئهي

  F  متغيرها
محاسبه 

  شده

df سطح  

   داريامعن

عدد 

  بحراني

  نتايج

 مديران گروه، اعضاي هايمقايسه نظر

ال ؤ سبارهت علمي و دانشجويان در ئهي

  چهار پژوهش

48,41  
2  

266  
0,01  4,61  

وجود تفاوت 

   دارامعن

  

ت علمي و ئ مديران گروه، اعضاي هيهاينظر واريانس يكطرفه بين تحليلنتايج محاسبه آزمون 

 محاسبه شده Fچون .  نشان داده شده است4 پژوهش در جدول سهنشجويان در خصوص سوال دا

)48,41=f ( با)2,266=df(بنابراين، تفاوت،تر است بزرگ0,01داري ااز عدد بحراني با سطح معن   

 پژوهش  سهال ؤت علمي و دانشجويان در خصوص سئ مديران گروه، اعضاي هيهايداري بين نظرامعن

ال ؤ س باره مديران گروه درهايشان داده است، ميانگين نمره نظركه نتايج ن طوريه  ب.دمشاهده ش

.  بوده است13,4  و در بين دانشجويان26,4ت علمي معادل ئ ، در بين اعضاي هي18,3 برابر سه

 دانشجويان نسبت به  وثير داردأ ارزيابي دروني در يافتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي ت،بنابراين

  .ثير را كمتر دانسته اندأت علمي اين تئمديران گروه و اعضاي هي

  

  بحث و  نتيجه گيري .16

 سال 44 ميانگين سني مديران گروه مورد مطالعه  كه خصوص مديران گروه نشان داده استنتايج در

  متوسط سابقه خدمت آنان معادل. اندو كليه مديران گروه مورد مطالعه داراي مدرك دكتري بوده

 سال و كليه 32ت علمي، ميانگين سني آنان معادل ئ اعضاي هيخصوصدر . ال  بوده است س6,7

متوسط سابقه خدمت آنان . اندت علمي گروه مورد مطالعه داراي مدرك دكتري بودهئاعضاي هي

 يك نفر از آنان داراي سابقه فقطت علمي ئ در بين اعضاي هي، سال بوده و همچنين3,6معادل 

  .ايران بوده استكشور ز تدريس در خارج ا

ها ت علمي در تعيين معيارها و نشانگرئآيا بين مشاركت اعضاي هي" پژوهش يك الؤس به پاسخ در

 به نقش  موارد زير به ترتيب كهنتايج نشان داده است، "و ارتقاي سطح كيفيت گروه رابطه وجود دارد

منجر ي سطح كيفيت گروه  و ارتقار تعيين معيارها و نشانگرهاد علمي تئبيشتر مشاركت اعضاي هي

  : استشده
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  :از ديدگاه مديران

مين نيازهاي أهاي دانشجويان براي ت در بخشهاي صنعتي براي پايان نامهانيانتخاب مشاور •

  ؛)درصد100(صنعت كشور

اير ليفي و تصنيفي و سأ آثار تخصوصاز حمايت و تشويق دانشگاه در   داشتنرضايت •

  .)ددرص100(فعاليتهاي پژوهشي

 :ت علميئهياعضاي از ديدگاه 

 ساير ليفي و تصنيفي وأ آثار تخصوصاز حمايت و تشويق دانشگاه در   داشتنرضايت •

  ؛)درصد100(فعاليتهاي پژوهشي

از  مين نيازهاي صنعت كشورأ انتخاب موضوع پايان نامه در راستاي تبرايهدايت دانشجويان  •

  ؛)درصد90(انداسوي است

المللي به منظور تنوع هاي محدود در سطح ملي و بين براي دورهاندا تبادل استبراياقدام  •

  .)درصد90(زشي و تقويت بنيه علميروشهاي آمو

  :از ديدگاه دانشجويان

گيري از نتايج تعامل كم يا خيلي كم گروه با مراكز صنعتي و تحقيقاتي فعال به منظور بهره •

  ؛)درصد56,6(پژوهش پايان نامه هاي دانشجويان

  ؛)درصد41,8( فعاليتهاي پژوهشيخصوصاز حمايت و تشويق دانشگاه در  داشتنندكرضايت ا •

 كيفيت ي ارتقابرايها و تجهيزات آنها ثر از امكانات كارگاهها و آزمايشگاهؤميزان استفاده م •

  ).درصد34,6(آموزشي

 الؤت علمي و دانشجويان در خصوص سئ مديران گروه، اعضاي هيهاي مقايسه بين نظر،عالوهه ب

  : پژوهش با استفاده از آزمون تجزيه واريانس يكطرفه  نشان داده استيك

رتقاي سطح كيفيت گروه در سطح ها و ات علمي در تعيين معيارها و نشانگرئبين مشاركت اعضاي هي

ت ئ مديران گروه، اعضاي هيهايداري بين نظراپس، تفاوت معن.  رابطه وجود دارد01/0داري  امعن

شان داده است، كه نتايج ن طوريه  ب. پژوهش مشاهده شديكال ؤ در خصوص سعلمي و دانشجويان

ت علمي ئ ، در بين اعضاي هي22,3 برابر يكال ؤ سخصوص مديران گروه در رهايميانگين نمره نظ

ت علمي در ئمشاركت اعضاي هي بين ،بنابراين . بوده است16,4  و در بين دانشجويان20,7معادل 

 دانشجويان نسبت ، البته كهسطح كيفيت گروه  رابطه وجود داردها و ارتقاي رتعيين معيارها و نشانگ

 با پژوهشاين رابطه . اندت علمي اين رابطه را كمتر مشاهده كردهئاعضاي هي و به مديران گروه

  .همخواني دارد) 1379(و كيذوري )1381(، محمدي )1384(اسحاقي
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ي در قبال عملكرد يدروني و افزايش ميزان پاسخگوابي آيا بين ارزي" پژوهش دوال ؤدر پاسخ به س

 موارد  كهنتايج نشان داده است، "رابطه وجود دارد؟) ت علميئ هييمديريت و اعضا(گروه آموزشي 

ي در قبال عملكرد گروه يابي دروني و افزايش ميزان پاسخگو نقش بيشتر ارزي بهزير به ترتيب

  : استهمنجر شد )ت علميئهي يمديريت و اعضا(آموزشي

  :مديراناعضاي از ديدگاه 

  ؛)درصد66,7(ط در بيرون از دانشگاهتالش براي برقراري ارتباط با انجمنهاي تخصصي مرتب •

به نيازهاي شغلي توجه گروه به تغيير و تحول هدفهاي درسي و محتواي دروس با توجه  •

  ؛)درصد66,7(جامعه

 از email-home  page از طريق اندتا با اس ايجاد تبادل اطالعات و تعاملات امكانبرقراري •

       .)درصد66,7(سوي گروه

  :ت علميئهياعضاي از ديدگاه 

  ؛)درصد70(تالش براي برقراري ارتباط با انجمنهاي تخصصي مرتبط در بيرون از دانشگاه •

ه به نيازهاي شغلي توجه گروه به تغيير و تحول هدفهاي درسي و محتواي دروس با توج •

  .)درصد90(جامعه

  : يدگاه دانشجوياناز د

توجه اندك گروه به تغيير و تحول هدفهاي درسي و محتواي دروس با توجه به نيازهاي شغلي  •

  ؛)درصد53,9(جامعه

ت علمي براي ثبت اختراع حاصل از طرحهاي تحقيقاتي انجام يافته ئاهتمام اندك اعضاي هي •

  ).درصد46,5(انداتوسط دانشجويان و است

 دوال ؤت علمي و دانشجويان در خصوص سئاعضاي هي گروه، مديران هاينظر بين مقايسه ،عالوهه ب

  :پژوهش با استفاده از آزمون تجزيه واريانس يكطرفه  نشان داده است

مديريت و اعضاي (ي در قبال عملكرد گروه آموزشييابي دروني و افزايش ميزان پاسخگوبين ارزي

 مديران هايداري بين نظرانپس تفاوت مع.  رابطه وجود دارد01/0داريادر سطح معن)  ت علميئهي

كه  طوريه  ب. پژوهش مشاهده شدهدوال ؤت علمي و دانشجويان در خصوص سئگروه، اعضاي هي

 ، در بين 27,0برابر  دوال ؤ سخصوص مديران گروه در هايشان داده است، ميانگين نمره نظرنتايج ن

 بين ارزيابي دروني و ،بنابراين.  بوده است16,5  و در بين دانشجويان21,1ت علمي معادل ئاعضاي هي

رابطه ) ت علمي ئ هييمديريت و اعضا(ي در قبال عملكرد گروه آموزشي يافزايش ميزان پاسخگو

ت علمي اين رابطه را كمتر ئ دانشجويان نسبت به مديران گروه و اعضاي هي، البته كهوجود دارد

) 1379(و كيذوري )1381(، محمدي )1384( اسحاقيايهبا پژوهشاين رابطه . اندمشاهده كرده

  .همخواني دارد
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ثير أيافتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي ت در دروني ارزيابي آيا" پژوهش سه الؤس به پاسخ در

ثير بيشتر ارزيابي دروني در يافتن نقاط أبه ت موارد زير به ترتيب  كهاده استنتايج نشان د، "دارد؟

  : استشدهمنجر  ضعف گروه آموزشي قوت و

  : گروهاز ديدگاه مديران

  .)درصد66,7(گروه در سطح خيلي زياداولويت بندي اهداف  •

   ؛)درصد66,7( اختصاص يافته به گروهرضايتمندي خيلي زياد از منابع مالي پژوهشي •

  :ت علميئهياعضاي از ديدگاه 

  ؛)درصد90(ف گروه در سطح خيلي زياداولويت بندي اهدا •

  .)درصد90(ابع مالي پژوهشي در گروهياد از نحوه هزينه كردن منرضايتمندي زياد و خيلي ز •

  : از ديدگاه دانشجويان

  ؛)درصد75,7(يتهاي آموزشي و پژوهشيت علمي در فعالئمشاركت اندك اعضاي هي •

  ؛)درصد70,7(شجويان با اهداف گروه كارهاي الزم براي آشنايي دانايجاد اندك ساز •

  ).درصد52,7(روه رضايت اندك از اهداف و فعاليتهاي گ •

ال ؤت علمي و دانشجويان در خصوص سئ مديران گروه، اعضاي هيهاي مقايسه بين نظر،عالوهه ب

  : پژوهش با استفاده از آزمون تجزيه واريانس يكطرفه  نشان داده استسه

 ،پس. ثير داردأ ت10/0داريافتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي در سطح معنارزيابي دروني در يا

 سهال ؤت علمي و دانشجويان در خصوص سئ مديران گروه، اعضاي هيهايداري بين نظرا معنتفاوت

 باره مديران گروه در هايشان داده است، ميانگين نمره نظركه نتايج ن طوريه  ب.پژوهش مشاهده شد

 13,4  و در بين دانشجويان26,4ت علمي معادل ئ، در بين اعضاي هي18,3 برابر  پژوهشسهال ؤس

  . استبوده

ثير دارد، دانشجويان نسبت به أ ارزيابي دروني در يافتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي ت،بنابراين

دانشگاه با پژوهشهاي اين رابطه . اندثير را كمتر دانستهأت علمي اين تئمديران گروه و اعضاي هي

  .همخواني داردنيز ) 2004(و دانشگاه ايالتي وين   ) 2008(  ميشيگان 
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