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Abstract: The purpose of this study was internal 
evaluation in Malayer University’s educational 
department. The method of this research is 
descriptive in type of survey. In this research, 7 
factors, 27 criteria and 78 indicators were 
evaluated among the six statistical communities 
including: faculty members, heads of department, 
deputy and chair of the faculty of literature and 
humanities, students, graduates of the past three 
years and their employers. The heads of 
department and faculty, department members and 
employer’s samples were counted in a complete 
census, and student and graduate’s samples were 
selected randomly using the Morgan table. A 
structured interview and a checklist of 
information were compiled using a researcher-
made questionnaire. Their validity was confirmed 
by supervisors and consultants and the reliability 
was assessed using Cronbach's alpha method. In 
analyzing data, descriptive statistics and 
judgments about the desirability of each factor 
were used in three desirables, relatively desirable 
and undesirable levels. The organizational 
structure, organization and management, applied 
training courses, and learning-learning process, 
facilities and equipment, students, faculty 
members factors evaluated as relatively desirable, 
and graduates factor evaluated as undesirable. 
Based on the findings, suggestions were made to 
improve the department quality and quantity. 

پژوهش حاضر با هدف اجرای ارزیابي دروني در گروه  چکیده:
گرفت. روش این آموزشي علوم تربیتي دانشگاه مالیر انجام 

عامل،  7پژوهش توصیفي از نوع پیمایش است. در این پژوهش 
نشانگر در میان شش جامعۀ آماری شامل:  78مالک و  27

معاونت و ریاست دانشکدۀ ، هاگروهمدیران ، ت علميئاعضای هی
در حال تحصیل رشتۀ علوم  دانشجویانادبیات و علوم انساني، 

گذشته و کارفرمایان بررسي  سه دورۀ آموختگاندانشتربیتي، 
ها از جوامع مدیران گروه و دانشکده، اعضای گروه شدند. نمونه

و از جوامع  ،آموزشي و کارفرمایان به صورت سرشماری کامل
، با استفاده از جدول مورگان، تعیین آموختگاندانشدانشجویان و 

با استفاده از پرسشنامۀ و به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. 
د و آوری شگردساخته و چک لیست، اطالعات الزم حققم

. در بررسي پایایي تأیید کردندراهنما  روایي آنها را استادان
از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. در  هاپرسشنامه

از آمار توصیفي و قضاوت در مورد  هادادهوتحلیل تجزیه
ماني، مطلوبیت هر یک از عوامل استفاده شد. عوامل ساختار ساز

 فراینداجرا،  ی آموزشي موردهادورهتشکیالت و مدیریت، 
یادگیری مطلوب، و عوامل امکانات و تجهیزات، -یاددهي

 آموختگاندانشت علمي نسبتاً مطلوب، و عامل ئدانشجویان، هی
دست آمده، ه ی بهایافتهنامطلوب ارزیابي شدند. با توجه به 

 ي گروه ارائه شد.پیشنهادهایي برای ارتقای سطح کمي و کیف
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 مقدمه

مداوم  طوربهند که نهادهای تأثیرگذار در رشد و توسعۀ جوامع، نهادهایي هست
ارزیابي  ،انددهکري که برای خود تعریف هایفهدوضعیت عملکرد خود را با توجه به 

به دنبال رفع نواقص و تقویت نقاط مثبت در  هاارزیابيکنند و بر مبنای نتایج مي
مورد متولي تربیت نیروی انساني  عنوانبهآموزش عالي  هستند. نهاد ی خودهافعالیت

نقشي کلیدی آن،  هایتدر جهت دستیابي به غایبرای حرکت جامعه  ،صصمتخنیاز 
، همانند هر ساختار نهادی و این نهاددر  .کندميیا افول اجتماع خود ایفا در بالندگي 

جز از طریق ارزیابي و اصالح مداوم اجزاء  هاهدفدستیابي به مسیر  سازماني دیگری،
آموزش عالي کارکرد  ر کشور ما اماد نظام آموزشي طي نخواهد شد. فرایندو 

هاست که به دست فراموشي سپرده و جز مواردی معدود، ارزیابي خویش را مدتخود
 شدهاثر تبدیل اصالحگر تا حدود زیادی به شعاری بي ارزیابيِ هادانشگاهدر اغلب 

ترین آن است که عمده دهنده، نشاننگاهي به روند تحوالت آموزش عالي است.
. استهای کیفي وزش عالي کشور طي ده سال گذشته، سیر نزولي شاخصمسائل آم

رشد کمي آموزش عالي کشور بدون توجه به کمبود منابع و حساسیت زیاد جامعه 
 نسبت به این سیستم، لزوم توجه به اثربخشي و کارایي نظام آموزش عالي کشور را

یار نزدیک کیفیت (. با توجه به ارتباط بس4ص ،1381است )محمدی،  کردهضروری 
ترین حالت ی گروهای آموزشي، مناسبهافعالیتی دانشگاهي با کیفیت هافعالیت

ی آموزشي است. هاگروهبرای ارزشیابي کیفیت دانشگاهي، شروع ارزشیابي در سطح 
آورد که کیفیت آموزشي به تصویر کشیده شود و ارزیابي دروني شرایطي را فراهم مي

بلندمدت خود  هایهدفتا در راه دستیابي به  دهدمي به مجموعۀ آموزشي امکان
ه دارد. ارزیابي نگ توسعه در سازمان، باز ۀتالش کند و راه را برای ایجاد یک برنام

و نقاط قوت  هاهدفمأموریت، ها که از طریق آن یيهابرنامهبا تأکید فراوان بر دروني 
ی مفیدی هاروش اتخاذ درنهایت به دنبال ،شودميآموزشي معین  ۀو ضعف مجموع

 ،بنابراین بدان نیازمند است. آن مجموعه برای تضمین و بهبود کیفیت خوداست که 
ی هافعالیتی ریزبرنامه برای، مبنایي ابي دروني ضمن بررسي وضعیت موجوددر ارزی

گروه علوم تربیتي دانشگاه مالیر از  (.53ص ،1374 بازرگان،د )شوفراهم مي آینده
تا کنون مورد ارزیابي قرار نگرفته است و اکنون پس از گذشت حدود زمان تأسیس 

ضرورت ارزیابي کیفیت عملکرد آن در  ،اندازی این رشتهبیست سال از تاریخ راه
رو، در از این؛ شودميشدت احساس هبجهت ارتقای سطح کیفي عملکرد گروه، 
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روني، نیمرخي از ارزیابي د فرایندتالش شده است طبق روال علميِ پژوهش حاضر 
نقاط قوت و ضعف گروه  کردنکیفیت عملکرد این گروه ترسیم شود تا با آشکار 

طور که در اغلب . همانکردبتوان در جهت بهبود وضعیت موجود آن اقدام 
ی آموزشي آشکار است برای دستیابي به هاگروهی مربوط به ارزیابي دروني هاپژوهش

 ،ی آموزشي هستیم. سپسهاگروه هایهدفد تعیین معیار ارزیابي در بدو امر نیازمن
 اقدام شود. هاهدفی آموزشي در برآوردن این هاگروهبه ارزیابي کیفیت عملکرد  باید

بتواند نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي مورد  بایددرنهایت محصول این مطالعه 
عوامل  برای بهبود و ارتقای عملکرد آن در هایيمطالعه را مشخص کند و پیشنهاد

پاسخ داده  هاپرسش این پژوهش بهاین مختلف مورد ارزیابي ارائه دهد. درنتیجه، در 
 شود:مي

 اند؟گروه آموزشي علوم تربیتي کدام هایهدف. مأموریت و 1
 . کیفیت عوامل گروه آموزشي علوم تربیتي چگونه است؟2
 . نقاط قوت و ضعف گروه علوم تربیتي چیست؟3
برای بهبود کیفیت گروه آموزشي علوم تربیتي ارائه  توانميرا . چه پیشنهادهایي 4
 داد؟

 
 مبانی نظری

ی و ارزیابي در نظام دانشگاهي ازجمله کارکردهای مدیریت آموزش عالي ریزبرنامه
ی هایافتهاطالعات و استفاده از  گردآوریمند از ی نظامفرایندارزیابي آموزشي  است.

 ی درسيهابرنامهت، نگرش و عقاید با هدف بهبود ی دانش، مهارهاحوزهتجربي در 
د بر توانميزیابي . تمرکز ار(96ص ،2004، 1است )آلن اندانشجوی و ارتقای یادگیری

ها، و یا هر گروه ان در یک جامعۀ یادگیری )کالس درس، کارگاهیادگیری یادگیرندگ
ک مؤسسۀ آموزشي، ی(، یک دوره، یک برنامۀ دانشگاهي، از یادگیرندگانیافته سازمان

 ،2014، 2)نلسون و داوسون موزشي باشدو ابعاد یک نظام آ هابخشیا تمامي 
شویم. مي روروبهدر مسیر ارزیابي با مفاهیمي همچون اعتبارسنجي  .(196ص

 ۀوسـیله جامعه فرایند خـودتنظیمي و ارزیابي همگنان ب توانميعتبارسنجي را ا»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Allen 
2. Nelson & Dawson 
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ی کیفیت و یکپارچگي آموزش عالي، احراز دانشگاهي در جهت بهبود و نگهدار

پاسخگویي و کسب اعتماد عمومي و به حداقل رساندن  جهتشایستگي الزم در 
؛ به نقل از حسیني و نصر، 12، ص2007)ساندرز،  «کنترل خارجي دانست ۀحیط

 است که در آناعتبارسنجي  فرایندمرحله از  نخستینارزیابي دروني،  (.17ص ،1391
یابد های قوت و ضعف خود را درتا جنبه کندمياقدام به خودارزیابي گروه آموزشي 
منبع قابل  فرایندی ناشي از اجرای صحیح این هاداده .را اصالح کندو نقاط ضعف 
ی استراتژیک و نیز بهبود کیفیت عملکرد هر واحد سازماني و ریزبرنامهاطمیناني برای 

در تعریف  ،خالصه طوربه(. 30-27ص ،1389دانشگاهي است )نادری و عبدالهي، 
روز از مدرسان، مناسب و به اطالعات گردآوری»آمده است: ارزیابي دروني 

به  ،ۀ واحد آموزش عاليدهندعوامل تشکیل ۀدربار آموختگاندانشدانشجویان و 
، 1و همکاران )والسینو «آنی در جهت بهبود ریزبرنامهکیفیت و  ۀمنظور قضاوت دربار

 ،2002) 3و همکاران و فورس( 18-13ص ،2007) 2لي هایبررسي (.25ص ،2004
 انعکاس و مذاکره افراد برای برانگیختن ۀبه وسیل دروني ارزیابي است نشان داده (33
برای  یادگیری و به کند کمک سازمان به دتوانميهر سازمان  فعاالن طریق از آن

منجر  روحیه باال بردن برنامه و تقویت دانش، تسهیم ها،شبکه توسعۀ یادگیری،
 شودميکیفیت نظام آموزشي نیز بررسي  ،هاعالوه بر کمیت دروني در ارزیابي .شودمي

کیفیت را  توانمي(. در آموزش 6ص ،2003 ،4انجمن اعتباربخشي به آموزش عالي)
وسیلۀ مؤسسه و کادر آموزشي، ه حذف خطاها، اجتناب از اشتباه، ارائۀ خدمات کامل ب

جریان تدریس و یادگیری، توانایي در ارضای نیازهای دانشجویان،  مرمستبهبود 
تضمین قابلیت دسترسي به آموزش، اثربخشي و در نهایت مطابقت با استانداردها 

(. در تعریف یونسکو، کیفیت در آموزش عالي مفهومي 48ص ،1379دانست )عزیزی، 
نظام دانشگاهي، چند بعدی است که به میزان زیادی به وضعیت محیطي، زمینۀ 

 ،1397استانداردهای رشتۀ دانشگاهي بستگي دارد )بازرگان،  و مأموریت یا شرایط
نهادهای تضمین کیفیت در آموزش عالي، کیفیت  الملليبین(. در تعریف شبکۀ 64ص

در نظام آموزشي عبارت است از: میزان تطابق وضعیت موجود با الف( استانداردهای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 et al Vlăsceanu .1 

2. Lee  
3. Forss et al 
4. Council for higher education accreditation (CHEA) 
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، و همکاران ن شده؛ ب( رسالت، هدف، انتظارات )محمدیتعیی پیش)معیارهای( از 
 (. 96ص ،1384

های گذشته عوامل مختلفي به افزایش توجه عمومي به کیفیت مؤسسات در دهه
های کیفیت و ابزارهای بهبود . این امر به ظهور سنجهانددهکر کمکآموزش عالي 

های ای و ممیزیای، برنامههارزیابي عملکرد، اعتبارسنجي، ارزشیابي مؤسس ؛ ابزارمانند
محمدی  (.16-15ص ،2007، 1و همکاران کیفیت منجر شده است )ویسترهیجن

ارزشیابي ی کیفیت در هاحوزهعناصر و  الملليبینبا توجه به تجارب ملي و ( 1386)
 به، کنندميعلمي آن را مشخص  هیئت که معموالً اعضای را، آموزش عاليدروني 

ۀ برنام، مدیریت و سازماندهي، آموزشي هایهدفرسالت و  :تبرشمرده اسشرح زیر 
و  سنجش و ارزشیابي، پژوهش، منابع آموزشي، دانشجویان، علمي هیئت، موزشيآ

 .آموختگاندانش
 اجرا مختلف آموزشي یهاگروه در دروني ارزیابي عنوان با بسیاری یهاپژوهش

و  سبزی پورلطفي .شودمي اشاره آنها ند مورد ازچ بهبرای نمونه  که است شده
 علوم دانشگاه ارزیابي برای مدلي ارائۀ»در پژوهشي با عنوان  (12ص ،1398)همکاران 

تعیین و  مذکور، مالک برای ارزیابي دانشگاه 64لفه و ؤم 17 «(ره)خمیني امام دریایي
ت و : مدیریند ازابه ترتیب اهمیت عبارتی ارزیابي هامؤلفه. کردندمدل ارزیابي ارائه 

نفعان ی آموزشي با ضریب رضایت ذیهافعالیتت علمي، ئرهبری دانشگاهي، هی
ی هافعالیتداخلي و خارجي از عملکرد دانشگاه، قوانین و مقررات، فضای فیزیکي، 

هیئت علمي، خدمات،  وری اطالعات و ارتباطات، کارکنان غیراپرورشي، فن
ی راهبردی، امکانات و تجهیزات ریزبرنامهی پژوهشي، منابع مالي، دانشجو، هافعالیت

 همچنین،. آموزشي، نظام تضمین کیفیت و مدیریت دانش و یادگیری سازماني
ارزیابي دروني گروه »در پژوهشي با عنوان  (25ص ،1398) و همکاران جعفربگلو

بدین نتایج  «1396در سال  پرستاری مامایي دانشگاه علوم پزشکي قم ۀمامایي دانشکد
رسالت و ۀ گروه مامایي دانشگاه علوم پزشکي قم در شش حیط دست یافتند:

آموزشي، گروه  ۀعلمي، برنام هیئتآموزشي، مدیریت و سازماندهي،  هایهدف
، سنجش و آموختگاندانشۀ در دو حیط ؛، در وضعیت مطلوبآموزشي و دانشجویان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
et al Westerheijden .1 
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لوب ، در وضعیت نامطفضای فیزیکيۀ در حیط مطلوب و در وضعیت نسبتاً ارزیابي

 .مطلوب قرار گرفت قرار داشت. در ارزیابي کلي، گروه مامایي در جایگاه نسبتاً
بررسي »نیز در پژوهش دیگری با عنوان  (21ص ،1398) و همکاران صادقي محلي

دانشگاه علوم پزشکي  ۀی آموزشي علوم پایهاگروهکیفیت آموزشي و پژوهشي 
رسالت  هحوز هشتوضعیت  «ال متواليس مازندران با استفاده از ارزیابي دروني در دو

ی درسي و غیردرسي، هیئت علمي، هابرنامهی آموزشي و هادورهگروه،  هایهدفو 
، هانامهپایاندانشجو، راهبردهای یادگیری/ یاددهي، امکانات و تجهیزات آموزشي، 

ی آموزشي علوم هاگروهدر  آموختگاندانش ۀی مطالعاتي و سمینارها و حوزهافرصت
  .دندکرارزیابي مطلوب  نسبتاً را یه پا

 اند.توجه کردهپژوهشگران خارجي نیز از ابعاد گوناگون به ارزیابي دروني 
با هدف تهیه و اعتباریابي مدلي را ( پژوهشي 6002ص ،2016) 1و همکاران کالیمولین

برای توسعۀ نظام دروني ارزیابي کیفیت آموزشي در دانشگاه در جهت ارتقای خدمات 
، قواعد هاهدفشامل در چنین مدلي  هامؤلفهترین دریافتند مهم اجرا کردند وریتي مدی

کنندگان، محتوای ارزیابي و فناوری مورد ارزیابي و موضوعات ارزیابي، ارزیابي
و مختصات این مدل با الزامات محیط  هاویژگيهمچنین،  .استاستفاده در ارزیابي 

در پژوهشي با عنوان نیز ( 646ص ،2014) 2بیرون از آن رابطه دارد. کنتیک
با استفاده از  «گیری کیفیت خدمات در آموزش عالي: پروندۀ صربستاناندازه»

، پاسخگویي، اعتمادپذیری، بعد فیزیکي محیط آموزشيای که شامل عوامل: شنامهسپر
 رادانشجو از دانشکدۀ مدیریت دانشگاهي  109 اتبود؛ نظر همدليو  امنیت شغلي

بندی دانشجویان به ترتیب شامل عوامل: دریافت اولویت کردو. ویي ارزیاب
 3و همکارانش سلمینوویچ .شودمياعتمادپذیری، امنیت شغلي، پاسخگویي و همدلي 

های پزشکي در ارزیابي جامع دانشکده»( در پژوهشي با عنوان 1162ص ،2006)
ه، برنامۀ تحصیلي، دانشکد هایهدفمأموریت و عامل شامل:  10« بوسني و هرزگوین

الملل، مدیریت، کارمندان، دانشجویان، امکانات و فناوری، مسائل مالي، روابط بین
های ارزیابي داخلي و خارجي در توسعه را در فرم یهابرنامهتضمین کیفیت داخلي، و 

در این پژوهش ها بررسي کردند. مورد ابعاد مختلف برنامۀ درسي و عملکرد دانشکده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kalimullin et al 
2. Kontic 
3. ŠImunović et al 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=%C5%A0Imunovi%C4%87%2C+Vladimir+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=%C5%A0Imunovi%C4%87%2C+Vladimir+J
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جز در عوامل: ه ارزیابي خارجي ب هاینمرهارزیابي داخلي با  هایداد نمره نتایج نشان
موارد،  هقیدر ب ی توسعههابرنامهمدرسه، برنامۀ درسي و  هایهدفمأموریت و 

 امکانات وو  دانشجویاندانشکده در مورد عوامل  5دانشکده از  3متفاوت است و در 
همچنین،  تر بود.ی داخلي مثبتهاارزیابيی خارجي نسبت به هاارزیابي فناوری

اجرا ( پژوهشي دربارۀ تأثیر ارزیابي دروني 257ص ،2004) 1و همکاران ریگنستریف
که زیر نظر دانشگاه واشینگتن در آموزش پزشکي و در حوزۀ کنترل ایدز  کردند

ارزیابي  فرایندکه اساساً  دهدمينشان  این پژوهشی هایافتهصورت گرفته است. 
ها نیازمند تری مانند مشاوره با خبرهی متنوع کیفيهاروشای اثربخشي به دروني بر

ی دروني دانشگاهي را از هاارزیابي( نیز 658ص ،2000) 2راست. جورژیو و راسن
های دانشگاهي برای بازار کار و صنعت یریزبرنامهها و اثربخشي منظر ارتقای کارایي

سازی بر ضرورت شبکه هایافته. انددهو نبود قابلیت مقایسه مورد نقد قرار دا
گرفتن بازخوردهای شناختي از تقاضاها، به منظور تعمیق  برایدانشگاهي برون

 حاضر چهارچوب مفهومي پژوهشدرنهایت،  کید دارد.ی دروني آکادمیک تاً هاارزیابي
 ترسیم شده است. (1)در شکل 

 

 
 چهارچوب مفهومی پژوهش (1)شکل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Regenstreif et al 
2. Georghiou & Roessner 

ب مفهومی
چهارچو

مأموریت و هدف های گروه علوم تربیتی
آموزشي

پژوهشي

خدمات تخصصي

یکیفیت عوامل مورد بررسی درگروه علوم تربیت

تعامل ساختار سازمانی، تشکیالت و مدیری

عامل اعضای هیأت علمی

عامل دانشجویان

های آموزشیعامل دوره

عامل فرایند یاددهی و یادگیری

عامل امکانات و تجهیزات

آموختگانعامل دانش
نقاط قوت و ضعف گروه علوم تربیتی در هر عامل

ارائه پیشنهادات
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 پژوهشروش 

گیری آن برای اصالح و بهبود وضعیت گروه آموزشي، ضر به دلیل جهتپژوهش حا
 ،در این پژوهشتوصیفي است.  ،توصیف وضعیت گروه آموزشيدلیل کاربردی و به 

مدیر  2) هاگروهمدیران  استادیار(، 8)علمي  هیئتشش جامعۀ آماری شامل اعضای 
 2ت و علوم انساني )معاونت و ریاست دانشکدۀ ادبیاسال گذشته(،  3گروه در طي 

در حال تحصیل دورۀ کارشناسي رشتۀ علوم تربیتي، گرایش  دانشجویاننفر(، 
تکنولوژی آموزشي و دورۀ کارشناسي ارشد علوم تربیتي، گرایش تاریخ و فلسفۀ تعلیم 

های سالدر  سه دورۀ گذشته آموختگاندانشنفر(،  143نفر از  108و تربیت )
نفر(  31نفر( و کارفرمایان ) 126نفر از  97)، 94-95، و 93-94، 92-93تحصیلي

ها از جوامع مدیران گروه و دانشکده، اعضای گروه آموزشي و کمک گرفته شد. نمونه
سه دورۀ  التحصیلفارغ)از مجموع دانشجویان  کارفرمایان به صورت سرشماری کامل

شنامۀ پژوهش نفر به پرس 31نفر آنها شاغل شده بودند و کارفرمایان هر  31گذشته 
از جدول مورگان  با استفاده آموختگاندانشو از جوامع دانشجویان و  پاسخ دادند(

جامعه، اطالعات  ،(1) در جدولتعیین و به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. 
 است. آمدهگیری نمونه و روش نمونه

 
 گیریحجم جامعه، حجم نمونۀ آماری و روش نمونه (1)جدول 

حجم  
 جامعه

 گیریروش نمونه م نمونهحج

 سرشماری کامل 2 2 ریاست و معاونت دانشکده 1
 سرشماری کامل 2 2 مدیر گروه  2
 سرشماری کامل 8 8 ت علمياعضای هیئ 3
4 

 
دانشجویان کارشناسي پیوسته علوم 

و  گرایش تکنولوژی آموزشي–تربیتي 
دانشجویان کارشناسي ارشد علوم تربیتي 

 تعلیم و تربیت گرایش تاریخ و فلسفۀ–

 تصادفي ساده 108 143

سه دورۀ گذشته در مقطع  آموختگاندانش 5
 کارشناسي و کارشناسي ارشد

 تصادفي ساده 97 126

شده مصاحبه آموختگاندانشکارفرمایان  6
 انددهکه شاغل بو

 سرشماری کامل 31 31
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تخصصان و چک لیست بود که با کمک مساخته ی محققهاپرسشنامهابزار پژوهش 
ی آموزشي هاگروهو با توجه به الگوی ارائه شده برای ارزیابي دروني باتجربه 

رسید. در  پژوهش یراهنما استادانروایي آنها به تأیید تنظیم و  (1387، محمدی)
از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجۀ آن برای  هاپرسشنامهبررسي پایایي 

(، و 825/0علمي ) هیئت(، اعضای 953/0ان )(، دانشجوی712/0) آموختگاندانش
از آمار توصیفي و قضاوت  هادادهوتحلیل دست آمد. در تجزیهه ( ب847/0کارفرمایان )

در مورد مطلوبیت هر یک از عوامل در سه سطح مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب 
و  ساختار سازماني، تشکیالتمورد بررسي عبارت بودند از:  استفاده شد. عوامل

یادگیری مطلوب، و عوامل -یاددهي فرایندی آموزشي مورد اجرا، هادورهمدیریت، 
 هاپرسشنامههای گویه .علمي هیئت، دانشجویان، آموختگاندانشامکانات و تجهیزات، 

شد.  تنظیمکم(  زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلي ای لیکرت )خیليدرجهدر طیف پنج
ها بدین دست آمده از هر یک از گویهه میانگین ب درنتیجه، برای تعیین وضعیت گروه

نمرۀ  :، وضعیت مطلوب2/4 – 5نمرۀ بین  :وضعیت کامالً مطلوب: شدصورت تفسیر 
نمرۀ  :، وضعیت نامطلوب6/2-4/3نمرۀ بین  :، وضعیت نسبتاً مطلوب4/3 -2/4بین 
با  میانگین نظرات. 1-8/1نمرۀ بین  :، و وضعیت کامالً نامطلوب8/1 -6/2بین 

 شکلآمار توصیفي به  در هاداده محاسبه واس اسپيافزار اسنرم استفاده از
  .تحلیل شدندهای کمي شاخص

 
 هایافته

گروه آموزشي علوم تربیتي  هایهدفبرای پاسخ به پرسش اول پژوهش )مأموریت و 
ابي لیست مربوط به الگوی ارزیگروه در چک هایهدف در قالبهایي اند؟( گزارهکدام

 ۀمصوب رشت هایهدفبا توجه به  ( به آنها ارائه شد. اعضا1387ی، دروني )محمد
اطالعات و تجربیات خود در مورد اجرای  علوم تربیتي در شورای انقالب فرهنگي و

لیست دریافت شده نظرات خود را ثبت چک ،همچنین این رشته در دیگر کشورها،
لیست برای آنها در نظر غیر از موارد چک يهایهدفجایگاهي نیز برای ارائۀ دند. کر

 خالصۀ این نظرات به ترتیب اولویت ارائه شده است.  (2)در جدول  گرفته شده بود.
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پیشنهادی گروه آموزشی  هایهدفنتایج نظرسنجی از اعضای هیئت علمی در مورد  (2جدول )

 علوم تربیتی

میانگین  طبقات پیشنهادی هایهدف موضوع
 نظرات

اختالف 
 هامیانگین

 پژوهشي
ی پژوهش علمي، هاروشآشنا با  آموختگاندانشتربیت -1

 خالق ودارای مهارت علمي الزم برای تحقیق و تعلیم

 3 آنچه هست
آنچه باید  63/1

 63/4 باشد

ی هابخشتربیت و تأمین نیروی انساني مورد نیاز کشور در -2 آموزشي
 اقتصادی، صنعتي و بازرگاني

 13/3 آنچه هست
آنچه باید  87/1

 5 باشد

خدمات 
 تخصصي

، آموزشي و خدماتي که نیازهای پژوهشيی هابرنامهتدوین -3
 جامعه دانشگاهي را برآورده سازد

 75/2 آنچه هست
آنچه باید  63/1

 38/4 باشد

 آموزشي
 آموختگاندانش( هامهارتی )دانش و هاتوانایيپرورش -4
ه و انتظارات کارفرمایان هماهنگ ی که با نیازهای جامعطوربه

 باشند

 5/2 آنچه هست
آنچه باید  38/2

 88/4 باشد

 آموزشي
و  پژوهشيهای اکتساب شایستگي برایپرورش دانشجویان -5

آماده کردن آنها برای یک مسیر متنوع زندگي و استفاده از 
 ی اکتسابي در عملهامهارتها، دانش و آموخته

 75/2 آنچه هست
آنچه باید  13/2

 88/4 باشد

-آموزشي
 پژوهشي

ان بر مفاهیم پیشرفتۀ این رشته و آموختگدانشتسلط -6
 پایۀ قابل انتشار در زمینۀ علوم تربیتي هایاجرای پژوهش

 5/2 آنچه هست
آنچه باید  25/2

 75/4 باشد

-آموزشي
 پژوهشي

ی دانشجویان در جهت تولید دانش نو و هاتوانایيپرورش -7
 آن در زمینۀ علوم مربوط به علوم تربیتي اشاعۀ

 5/2 آنچه هست
آنچه باید  5/2

 5 باشد

 آموزشي
که توانایي خوداشتغالي و  آموختگانيدانشتربیت -8

 زایي داشته باشنداشتغال

 75/2 آنچه هست
آنچه باید  75/1

 5/4 باشد

خدمات 
 تخصصي

جویان و ادامۀ تحصیل دانش برایزمینۀ الزم  کردنفراهم -9
 گروه آموختگاندانش

 88/3 آنچه هست
آنچه باید  25/0

 13/4 باشد

خدمات 
 تخصصي

در زمینۀ این  الملليبینبرقراری ارتباط گروه با مراکز -10
 رشته

 75/1 آنچه هست
آنچه باید  3

 75/4 باشد

خدمات 
 تخصصي

عرضه خدمات تخصصي در زمینۀ علوم تربیتي به -11
 پرورشي و خدماتي با توجه به نیاز آنها ی آموزشي،هابخش

 13/2 آنچه هست
آنچه باید  62/2

 75/4 باشد

خدمات 
 تخصصي

علمي متناسب با  هیئت ی اعضایهاتوانایيتوسعۀ -12
های اطالعاتي و تحوالت علمي رشته و استفاده از فناوری

 ي مناسب در زمینۀ آموزشارتباط

 38/2 آنچه هست
آنچه باید  5/2

 88/4 دباش
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میانگین  طبقات پیشنهادی هایهدف موضوع
 نظرات

اختالف 
 هامیانگین

خدمات 
 تخصصي

ایجاد و توسعۀ روح مشارکت  براییي هافرصتتدارک -13
 ی گروههافعالیتجمعي در 

 38/2 آنچه هست
آنچه باید  5/2

 88/4 باشد

 و معیارهای گروه هاپذیرش دانشجویان متناسب با هدف-14 آموزشي
 13/2 آنچه هست

آنچه باید  5/2
 63/4 باشد

-ی پژوهشيهادادن دانشجویان در طرحمشارکت -15 پژوهشي
 ی پژوهشي آنهاهاتوانایي کاربردی به منظور ارتقای

 13/2 آنچه هست
آنچه باید  12/2

 25/4 باشد

پرورش یک دید و نگرش مثبت در دانشجویان نسبت به -16 آموزشي
 رشتۀ تحصیلي

 5/2 آنچه هست
آنچه باید  13/2

 63/4 باشد

عملکرد دانشجویان در طول دوران  ایحفظ و ارتق-17 آموزشي
 تحصیل

 75/2 آنچه هست
آنچه باید  2

 4//75 باشد

خدمات 
 تخصصي

ی آموزشي و پرورشي و هافعالیتایجاد تعادل در -18
 خدماتي گروه

 38/2 آنچه هست
آنچه باید  12/2

 5/4 باشد

خدمات 
 تخصصي

 سطح علمي گروه در سطح استانداردهای حفظ و ارتقای-19
 ملي و جهاني

 25/2 آنچه هست
آنچه باید  5/2

 75/4 باشد

      
دارای اولویت از  هایهدف، به ترتیب شودميده دی (2)طور که در جدول همان

در سه حوزۀ آموزشي، دانشگاه مالیر  علمي گروه علوم تربیتي هیئتنظر اعضای 
 : استبه شرح زیر پژوهشي و خدمات تخصصي 

. 2 ؛در زمینۀ رشتۀ علوم تربیتي الملليبینط گروه با مراکز برقراری ارتبا. 1
ي و ی آموزشي، پرورشهابخشعرضه خدمات تخصصي در زمینۀ علوم تربیتي به 

سطح علمي گروه در سطح  حفظ و ارتقای. 3 خدماتي با توجه به نیاز آنها؛
ارهای و معی هاهدفپذیرش دانشجویان متناسب با . 4 ؛استانداردهای ملي و جهاني

ایجاد و توسعۀ روح مشارکت جمعي در  براییي هافرصتتدارک . 5 گروه؛
علمي متناسب با تحوالت  هیئت یی اعضاهاتوانایيتوسعۀ . 6 ؛ی گروههافعالیت

 ؛های اطالعاتي و ارتباطاتي مناسب در زمینۀ آموزشعلمي رشته و استفاده از فناوری
ولید دانش نو و اشاعۀ آن در زمینۀ علوم ی دانشجویان در جهت تهاتوانایيپرورش . 7
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 آموختگاندانش( هامهارتی )دانش و هاتوانایيپرورش . 8 مربوط به علوم تربیتي؛

تسلط . 9 ؛ی که با نیازهای جامعه و انتظارات کارفرمایان هماهنگ باشندطوربه
تشار در پایۀ قابل ان هایپژوهش اجرایبر مفاهیم پیشرفتۀ این رشته و  آموختگاندانش

پرورش دید و نگرش مثبت در دانشجویان نسبت به رشتۀ . 10 ؛زمینۀ علوم تربیتي
و آماده کردن  پژوهشيهای اکتساب شایستگي برایپرورش دانشجویان . 11 ؛تحصیلي

ی اکتسابي هامهارتها، دانش و آنها برای یک مسیر متنوع زندگي و استفاده از آموخته
. 13 ؛ی آموزشي و پرورشي و خدماتي گروههافعالیت ایجاد تعادل در. 12 ؛در عمل

 کاربردی به منظور ارتقای-ی پژوهشيهامشارکت دادن دانشجویان در طرح
عملکرد دانشجویان در طول دوران  حفظ و ارتقای. 14 ؛ی پژوهشي آنهاهاتوانایي
ی اقتصادی، هابخشتربیت و تأمین نیروی انساني مورد نیاز کشور در . 15 ؛تحصیل

زایي که توانایي خوداشتغالي و اشتغال يآموختگاندانشتربیت . 16 ؛صنعتي و بازرگاني
، آموزشي و خدماتي که نیازهای جامعه پژوهشيی هابرنامهتدوین . 17 داشته باشند؛

ی پژوهش هاروشبا  آشنا آموختگاندانشتربیت . 18 ؛دانشگاهي را برآورده سازد
فراهم . 19 ،درنهایتو  تعلیم؛ الزم برای تحقیق ودارای مهارت علمي  علمي، خالق و

 گروه. آموختگاندانشادامۀ تحصیل دانشجویان و  برایدن زمینۀ الزم کر

 

 

سنجی از اعضای هیئت علمی در مورد وضعیت مطلوب و موجود گروه نتایج نظر (1)ار نمود
 هاهدفآموزشی علوم تربیتی در دستیابی به 
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فیت عوامل گروه آموزشي علوم تربیتي چگونه برای پاسخ به پرسش دوم )کی
وضعیت کاماًل از تعیین امتیاز هر پرسش، با توجه به پیوستار مطلوبیت ) پساست؟( 
، وضعیت نسبتاً 4/3 -2/4نمرۀ بین  :، وضعیت مطلوب2/4 – 5نمرۀ بین  :مطلوب
 ، و وضعیت کامال8/1ً -6/2نمرۀ بین  :، وضعیت نامطلوب6/2-4/3نمرۀ بین  :مطلوب

( میزان مطلوبیت هر یک از نشانگرها مشخص شد. 1-8/1نمرۀ بین  :نامطلوب
و نشانگرهای گروه با میانگین امتیاز و سطح مطلوبیت در  هامالکمجموع عوامل 

 . اندده( نشان داده ش3های )جدول
 

 ی عامل ساختار سازمانی، تشکیالت و مدیریتهامالک( میانگین 3جدول )
 تیجهن نشانگر هامالک

، هاویژگينحوۀ انتخاب، 
مدت مدیریت، وظایف و 

 های مدیرمسئولیت

ی فردی مدیر گروه )مرتبۀ علمي، سابقۀ هاویژگي
 کارآموزشي و مدیریتي(

 نسبتاً مطلوب 7/2

میزان روشن و مشخص بودن وظایف و 
 های مدیرگروهمسئولیت

 نسبتاً مطلوب 15/3

 مطلوب 4 خاب مدیرگروهمربوط به انت نامهآیینمیزان رعایت 
میزان پایبندی مدیرگروه در انجام وظایف و 

 های تصریح شدهمسئولیت
 مطلوب 58/3

، مدت هاویژگيمیانگین مالک نحوۀ انتخاب، 
 های مدیرمدیریت، وظایف و مسئولیت

 نسبتاً مطلوب 36/3

 رضایت از مدیر گروه

 لوبمط 09/4 علمي از مدیرگروه هیئتمیزان رضایت اعضای 

 نامطلوب 52/2 میزان رضایت دانشجویان از مدیرگروه
ن دانشکده از مدیریت امیزان رضایت رئیس و معاون

 گروه
 کامالً مطلوب 5

 مطلوب 87/3 میانگین مالک رضایت از مدیر گروه

روند توسعۀ گروه در 
 پنج سال گذشته

ت علمي در میزان آشنایي و مشارکت اعضای هیئ
 روني گروهارزیابي د فرایند

 نسبتاً مطلوب 67/2

میزان اجرای ارزیابي گروه و تطابق آن با سازو 
 کارهای مدون و مشخص علمي

 نسبتاً مطلوب 62/2

ت علمي در دروندادهای ئمیزان شرکت اعضای هی
 افزایيآموزشي و دانش

 نامطلوب 68/1

 نامطلوب 32/2 میانگین مالک روند توسعۀ گروه در پنج سال گذشته
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 تیجهن نشانگر هامالک

و مصوبات  هانامهیینآ
 مورد اجرای گروه

علمي و دانشجویان از  هیئترساني اعضای اطالع
 ها و مصوبات داخلي گروهنامهآیین

 نسبتاً مطلوب 765/2

ها نامهآیینگروه به  یمیزان رعایت و پایبندی اعضا
 مربوطو مصوبات 

 مطلوب 63/3

 ها و مصوبات مورد اجراینامهمیانگین مالک آیین
 گروه

 نسبتاً مطلوب 2/3

نقش گروه در 
ی کارآفریني هافعالیت

 دانشگاه

ی صورت گرفته جهت تدوین و هافعالیتمیزان 
 ی آموزشي و کارآفریني در گروههابرنامهارائۀ 

 نسبتاً مطلوب 85/2

 نسبتاً مطلوب 1/3 ی کاردانشجویي در گروههافرصتمیزان ایجاد 
ی کارآفریني هاالیتفعمیانگین مالک نقش گروه در 

 دانشگاه
 نسبتاً مطلوب 975/2

 نسبتاً مطلوب 17/3 میانگین عامل ساختار سازماني، تشکیالت و مدیریت
 

ن ارضایت رئیس و معاوننشانگرهای  ،شود( دیده مي3) در جدول چنانچه
بوده  مطلوب (09/4) علمي گروههیئت اعضای  رضایت ومطلوب  کامالً (5) دانشکده

 ی. کمترین میانگین مربوط به شرکت اعضادهندميرا نشان  هایانگینم ینباالتر و
 .است نامطلوبو  ،(68/1) افزایيعلمي در دروندادهای آموزشي و دانش هیئت

های ، مدت مدیریت، وظایف و مسئولیتهاویژگيی نحوۀ انتخاب، هامالک میانگین
نقش گروه در و  (32/3) و مصوبات مورد اجرای گروه هانامهآیین، (36/3) مدیر

؛ مالک رضایت از مدیر گروه نسبتًا مطلوب( 975/2)ی کارآفریني دانشگاه هافعالیت
بوده  مطلوبنا( 32/2) و مالک روند توسعۀ گروه در پنج سال گذشتهمطلوب،  (87/3)
( نیز در وضعیت نسبتًا 17/3عامل ساختار سازماني، تشکیالت و مدیریت )مجموعاً  و

 ر دارد.مطلوبي قرا
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 علمی هیئتی عامل اعضای هامالکمیانگین  (4)جدول 
 نتیجه نشانگر هامالک

 هیئتترکیب و توزیع 
 علمي

علمي )سابقۀ کار  هیئتی فردی اعضای هاویژگي
 وضعیت استخدامي و مدرک تحصیلي(

 نسبتاً مطلوب 67/2

 وبنسبتاً مطل 62/2 علمي در مراتب مختلف علمي هیئتنسبت اعضای 
 نسبتاً مطلوب 62/2 علمي به تعداد دانشجویان هیئتنسبت اعضای 

علمي در یک  هیئتمتوسط زمان توقف اعضای 
 مطلوبنا 1 مرتبه

 مطلوبنا 23/2 علمي هیئتمیانگین مالک ترکیب و توزیع 

 ی پژوهشيهافعالیت

علمي در  هیئتشدۀ اعضای  های چاپسرانۀ مقاله
 نامطلوب 73/1 ال گذشتهس 3مجالت معتبر علمي در 

های تخصصي منتشر شده )تألیف و سرانۀ کتاب
 نامطلوب 62/1 ترجمه( در سه سال گذشته

های پژوهشي به پایان رسیدۀ اعضای سرانۀ طرح
 نامطلوب 25/2 علمي در سه سال گذشته هیئت

علمي در  هیئتشدۀ اعضای  های ارائهسرانۀ مقاله
 مطلوبنسبتاً  25/3 ليالملهای ملي و بینکنفرانس

ی راهنمایي شده در سه هانامهپایانمتوسط تعداد 
 سال گذشته )در مقطع کارشناسي ارشد(

 مطلوبنسبتاً  875/2

شده در سه سال  ی مشاورههانامهپایانمتوسط تعداد 
 گذشته )در مقطع کارشناسي ارشد(

 مطلوبنسبتاً  875/2

 ستادانامیزان رضایت از ارائۀ خدمات توسط 
 نامهپایانراهنمای 

 مطلوبنسبتاً  3

مشاور  استادانمیزان رضایت از ارائۀ خدمات توسط 
 نامهپایان

 مطلوب 4/3

 استادانمیزان رضایت از آزادی عمل در انتخاب 
 نامهپایانراهنما مشاور جهت اخذ 

 مطلوب 4/3

 نسبتاً مطلوب 71/2 ی پژوهشيهافعالیتمیانگین مالک 

 هیئتاعضای مشارکت 
 علمي در مدیریت گروه

علمي در برنامه ریزی  هیئت میزان مشارکت اعضای
 آموزشي گروه

 مطلوب 13/4

علمي در  هیئت میزان مشارکت و حضور اعضای
 جلسات شورای گروه

 مطلوب 4

علمي در گروه به منظور  هیئت میزان حضور اعضای
 مشاوره با دانشجویان

 نامطلوب 37/2

ویان از ساعات مشاوره )حضور در رضایت دانشج
ساعات اعالن شده، تناسب، تنوع و کفایت ساعات 

 اعالم شده( اعضا
 نامطلوب 05/2
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 نتیجه نشانگر هامالک

میزان رضایت دانشجویان از نحوۀ برخورد و 
 پاسخگویي اساتید به سؤاالت و مسائل آنها

 نسبتاً مطلوب 97/2

میزان رضایت از تسهیالت و خدمات اعطایي گروه 
 وزشي و پژوهشيدر زمینۀ آم

 نسبتاً مطلوب 88/2

علمي در  هیئتمیانگین مالک مشارکت اعضای 
 نسبتاً مطلوب 06/3 مدیریت گروه

 رفاهي و مالي
میزان رضایت از تسهیالت و خدمات اعطایي در 

 کامالً مطلوب 75/1 زمینۀ رفاهي )وام مسکن، خودرو، ...(

 نسبتاً مطلوب 84/2 علمي هیئتعامل اعضای 

 
هیئت ، نشانگر میزان مشارکت اعضای شودميده دی (4)طور که در جدول نهما

و نشانگر )باالترین میانگین(  مطلوب (13/4)، ی آموزشي گروهریزبرنامهعلمي در 
 (کمترین میانگین)نامطلوب  کامالً (1) ،علمي در یک مرتبههیئت زمان توقف اعضای 

( و 71/2ی پژوهشي )هافعالیتی هاالکمآمده در  دسته میانگین بهمچنین، . انددهبو
ی هامالکمطلوب و  نسبتاً ،(06/3علمي در مدیریت گروه )هیئت مشارکت اعضای 
( گزارش 75/1نامطلوب ) ،( و رفاهي و مالي23/2علمي )هیئت ترکیب و توزیع 

 است. بوده( 84/2مطلوب ) علمي نسبتاً هیئتعامل اعضای مجموعاً، . انددهش
 

 های عامل دانشجویانگین مالک( میان5جدول )
 نتیجه نشانگر هامالک

نحوۀ پذیرش 
 دانشجویان

میزان رضایت اعضای هیئت علمي از نحوۀ پذیرش دانشجویان 
 به تفکیک مقاطع

 نامطلوب 3/2

 نامطلوب 3/2 میانگین مالک نحوۀ پذیرش دانشجویان

رابطۀ دانشجویان با 
 اعضای هیئت علمي

های پژوهشي در تدریس و فعالیت میزان مشارکت دانشجویان
 استادان

61/1 
کامالً 

 نامطلوب
 میزان رضایت دانشجویان از تعامل اعضای هیئت علمي

87/2 
نسبتاً 
 مطلوب

 نامطلوب 24/2 میانگین مالک رابطۀ دانشجویان با اعضای هیئت علمي

پیشرفت تحصیلي 
 دانشجویان

 شدگانمیانگین معدل دیپلم پذیرفته
6/2 

نسبتاً 
 مطلوب

نسبت دانشجویان مشروطي، انصرافي و اخراجي به کل 
 ی آموزشيهادورهدانشجویان برحسب 

 مطلوب 4
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 نتیجه نشانگر هامالک
پایه و تخصصي دانشجویان درگروه  هایدرس میانگین نمره

 ی آموزشيهاورهدبرحسب 
3 

نسبتاً 
 مطلوب

 میانگین مالک پیشرفت تحصیلي دانشجویان
2/3 

نسبتاً 
 مطلوب

آگاهي دانشجویان از 
رشتۀ تحصیلي و 

 بازارکار

میزان آگاهي دانشجویان از رشتۀ تحصیلي و بازار کار در آغاز 
 تحصیل

8/2 
نسبتاً 
 مطلوب

کار در سال میزان آگاهي دانشجویان از رشتۀ تحصیلي و بازار 
 آخر تحصیل

83/2 
نسبتاً 
 مطلوب

میزان عالقۀ دانشجویان به رشتۀ تحصیلي در آغاز سال 
 تحصیلي

 مطلوب 12/4

 مطلوب 44/3 میزان عالقۀ دانشجویان به رشتۀ تحصیلي در سال آخر تحصیل
 میانگین مالک آگاهي دانشجویان از رشتۀ تحصیلي و بازارکار

3/3 
نسبتاً 
 مطلوب

 95/2 انشجویانعامل د
نسبتاً 
 مطلوب

 
 

دانشجویان به  ۀ، نشانگر میزان عالقشودميده دی (5)طور که در جدول همان
مطلوب را با وضعیت ( 12/4رشتۀ تحصیلي در آغاز سال تحصیلي بیشترین میانگین )
 استادانی پژوهشي هافعالیتو نشانگر میزان مشارکت دانشجویان در تدریس و 

. انددهبه خود اختصاص دا نامطلوب با وضعیت کامالًرا  (61/1کمترین میانگین )
( و 3/2) نحوۀ پذیرش دانشجویان یهامالکآمده در  دسته های بمیانگینهمچنین، 

ی هامالک(، وضعیتي نامطلوب و 24/2علمي ) هیئترابطۀ دانشجویان با اعضای 
 صیلي و بازارکار( و آگاهي دانشجویان از رشتۀ تح2/3پیشرفت تحصیلي دانشجویان )

مجموع، میانگین عامل دانشجویان در. سازندرا آشکار ميمطلوب نسبتاً  يوضعیت (3/3)
 ( در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد.95/2در پژوهش حاضر )
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 ی آموزشیهادورهی عامل هامالکمیانگین ( 6)جدول 

 نتیجه نشانگر هامالک

با امکانات  هادورهتطابق 
 نیروی انساني مادی و

با تعداد و مراتب علمي اعضای  هادورهمیزان تناسب 
 مطلوب 94/3 علمي هیئت

با تجهیزات و امکانات آموزشي  هادورهمیزان تناسب 
 مطلوب 56/3 و پرورشي

با امکانات مادی و  هادورهمیانگین مالک تطابق 
 نیروی انساني

 مطلوب 75/3

تطابق برنامۀ درسي 
ازهای فرد و با نی هادوره

 جامعه

میزان تناسب برنامه درسي با نیازهای فرد و جامعه از 
 نسبتاً مطلوب 3 علمي هیئتنظر اعضای 

میزان تناسب برنامه درسي با نیارهای فرد و جامعه از 
 نظر دانشجویان سال آخر

 نسبتاً مطلوب 63/2

از میزان تناسب برنامه درسي با نیازهای فرد و جامعه 
 مطلوب 95/0 آموختگاننظر دانش

دوره با ترکیب  هایهدفمیزان تناسب و همسویي 
 مطلوبنسبتاً  25/3 علمي هیئتدروس از نظر 

دروس دوره کارشناسي میزان تناسب و همسویي 
از ارشد در ارتباط و مکمل دروس دورۀ کارشناسي 

 نظر دانشجویان
 مطلوب 4/3

نطقي میزان رضایت دانشجویان از رابطۀ مکمل و م
 میان دروس در مقاطع مختلف

 مطلوب 4/3

با نیازهای  هادورهمیانگین مالک تطابق برنامۀ درسي 
 فرد و جامعه

 مطلوبنسبتاً  77/2

ی هابرنامهپذیری انعطاف
نسبت به  هادورهدرسي 

 نیازهای فرد و جامعه

پذیری برنامۀ درسي در قبال نیازهای میزان انعطاف
 ضای گروهفرد و جامعه از نظر اع

 مطلوبنسبتاً  31/3

میزان رضایت دانشجویان از تناسب دوره )مقطع( 
 تحصیلي و مدت زمان آن

 نامطلوب 24/2

ی درسي هابرنامهپذیری میانگین مالک انعطاف
 نسبت به نیازهای فرد و جامعه هادوره

 مطلوبنسبتاً  775/2

 نسبتاً مطلوب 97/2 ی آموزشيهادورهعامل 

    
با تعداد و  هادوره، نشانگر میزان تناسب شودميده دی (6)ور که در جدول طهمان

و  ،را با وضعیت مطلوب( 94/3علمي بیشترین میانگین ) هیئتمراتب علمي اعضای 
 آموختگاندانشدرسي با نیازهای فرد و جامعه از نظر  ۀنشانگر میزان تناسب برنام

 .انددهبه خود اختصاص دابا وضعیت کامالً نامطلوب ( را 95/0کمترین میانگین )
( در 75/3با امکانات مادی و نیروی انساني ) هادورهمالک تطابق همچنین، میانگین 
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با نیازهای فرد  هادورهی تطابق برنامۀ درسي هامالکهای وضعیتي مطلوب، و میانگین
نسبت به نیازهای فرد و  هادورهی درسي هابرنامهپذیری ( و انعطاف77/2و جامعه )

ی هادوره( در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارند. میانگین عامل 775/2جامعه )
 ( در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد.97/2آموزشي نیز مجموعاً )

 
 های عامل فرایند یاددهی و یادگیریمیانگین مالک (7)جدول 

 نتیجه نشانگر هامالک

-راهبردهای یاددهي
 یادگیری

های یزان آشنایي اعضای هیأت علمي با روشم
 مطلوبکامالً  38/4 تدریس

های تدریس متناسب با میزان بکارگیری روش
 مطلوب 72/3 دروس مورد تدریس

میزان رضایت دانشجویان از روش های تدریس 
 نسبتاً مطلوب 86/2 اعضای هیأت علمي

 مطلوب 65/3 یادگیری-میانگین مالک راهبردهای یاددهي

های اطالعاتي و فناوری
ارتباطاتي مورد استفاده 

 در تدریس

-میزان آشنایي اعضای هیأت علمي با کاربرد فناوری

 مطلوب 75/3 های اطالعاتي و ارتباطاتي در آموزش

های اطالعاتي و میزان در دسترس بودن فناوری
 مطلوب 5/3 ارتباطاتي برای تدریس

لمي از میزان استفادۀ مناسب اعضای هیأت ع
 مطلوبنسبتاً  86/2 های اطالعاتي و ارتباطاتي در تدریسفناوری

های اطالعاتي و ارتباطاتي میانگین مالک فناوری
 مطلوبنسبتاً  37/3 مورد استفاده در تدریس

های ارزشیابي شیوه
 پیشرفت تحصیلي

های میزان آشنایي اعضای هیأت علمي با روش
 مالً مطلوبکا 38/4 ارزشیابي پیشرفت تحصیلي

های میزان استفاده اعضای هیأت علمي از شیوه
 نسبتاً مطلوب 94/2 ارزشیابي )تشخیصي، تکویني و پایاني(

های بکار گرفته میزان رضایت دانشجویان از روش
 مطلوبنسبتاً  925/2 شده در سنجش پیشرفت تحصیلي آنها

 مطلوب 415/3 های ارزشیابي پیشرفت تحصیليمیانگین مالک شیوه
وجود سازوکار بررسي نتایج پیشرفت تحصیلي  

 نسبتاً مطلوب 35/3 دانشجویان و ارائه بازخورد مناسب به آنها

چگونگي ارائه نتایج پیشرفت تحصیلي به دانشجویان  
 نسبتاً مطلوب 77/2 به وسیله اعضای هیأت علمي

میزان رضایت دانشجویان از نحوۀ ارائه بازخورد  
 نامطلوب 57/2 های پیشرفت تحصیليينتایج ارزشیاب

میانگین مالک بازخورد نتایج پیشرفت تحصیلي به  
 نسبتاً مطلوب 9/2 دانشجویان

 نسبتاً مطلوب 33/3 عامل فرایند یاددهي و یادگیری
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 هیئت، نشانگرهای میزان آشنایي اعضای شودمي ( دیده7)طور که در جدول همان
 (38/4) هر دو ی ارزشیابي پیشرفت تحصیليهاروشو  ی تدریسهاروشعلمي با 
و نشانگر میزان رضایت دانشجویان از نحوۀ ارائه بازخورد ، )بیشترین میانگین(مطلوب 

میانگین  .اندده( گزارش شکمترین میانگین)نامطلوب  (57/2) هانتایج ارزشیابي
ت های ارزشیابي پیشرف( و شیوه65/3یادگیری )-ی راهبردهای یاددهيهامالک

های اطالعاتي و ارتباطاتي فناوریی هامالکمطلوب و میانگین  نیز (415/3تحصیلي )
(، و بازخورد نتایج پیشرفت تحصیلي به دانشجویان 37/3مورد استفاده در تدریس )

ها را این عامل با وضعیت باالترین نمره در میان عامل .انددهبو(، نسبتاً مطلوب 9/2)
 .ستود اختصاص داده ابه خ (33/3) نسبتاً مطلوب

 
 ی عامل امکانات و تجهیزاتهامالک( میانگین 8جدول )

 نتیجه نشانگر هامالک

و  يآموزش یفضاها
 گروه يپژوهش

و مقاطع  هارشتهمیزان تناسب فضاهای آموزشي با 
 تحصیلي دایرگروه

 مطلوبنسبتاً  37/3

علمي از کمیت و  هیئت میزان رضایت اعضای
 نهاکیفیت اتاق کار آ

 مطلوبکامالً نا 65/1

علمي از  هیئت میزان رضایت دانشجویان و اعضای
 های درساندازۀ و امکانات کالس

 نسبتاً مطلوب 76/2

های میزان تناسب امکانات کامپیوتری و فناوری
و مقاطع تحصیلي  هارشتهاطالعاتي و ارتباطي با 

 گروه
 نسبتاً مطلوب 75/2

 هارشتهزات کتابخانه با میزان تناسب فضاها و تجهی
 و مقاطع تحصیلي گروه

 نامطلوب 49/2

 نسبتاً مطلوب 6/2 گروه يو پژوهش يآموزش یفضاهامیانگین مالک 

 کتابخانه و سیستم
 رسانياطالع

التین و فارسي )به روز  هایبامیزان تناسب کت
و  هارشتهبودن، کفایت و...( کتابخانه با نیازهای 

 مقاطع تحصیلي گروه
 مطلوبنسبتاً  74/2

فارسي و التین )به روز و به  هایمیزان تناسب مجله
و  هارشتهتعداد کافي بودن( کتابخانه با نیازهای 

 مقاطع گروه
 مطلوبنا 29/2

 نامطلوب 51/2 رسانيمیانگین مالک کتابخانه و سیستم اطالع
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 نتیجه نشانگر هامالک

امکانات و خدمات 
 ای گروهرایانه

ای، های رایانهیطمیزان دسترسي دانشجویان به مح
 های تخصصياینترنت و سایت

 نسبتاً مطلوب 6/2

های گروه با میزان تناسب کمیت و کیفیت رایانه
 نیازهای دانشجویان

 نسبتاً مطلوب 9/2

علمي از کمیت و  هیئت یمیزان رضایت اعضا
 های در اختیارهای تخصصي و رایانهکیفیت سایت

 مطلوبنسبتاً  13/3

علمي با رایانه،  هیئتو آشنایي اعضای میزان تسلط 
 های ارتباطي و اطالعاتيفناری

 نسبتاً مطلوب 62/2

 نسبتاً مطلوب 81/2 ای گروهمیانگین مالک امکانات و خدمات رایانه

 نسبتاً مطلوب 68/2 عامل امکانات و تجهیزات

   
آموزشي ، نشانگر میزان تناسب فضاهای شودميده دی (8)طور که در جدول همان

با وضعیت نسبتًا ( 37/3گروه بیشترین میانگین ) و مقاطع تحصیلي دایر هارشتهبا 
علمي از کمیت و کیفیت اتاق کار آنها  هیئت ان رضایت اعضایو نشانگر میزمطلوب 

. انددهرا به خود اختصاص دابا وضعیت کامالً نامطلوب ( 65/1کمترین میانگین )
( و امکانات و خدمات 6/2) گروه يو پژوهش يشآموز یفضاهای هامالکمیانگین 

( نیز وضعیتي نسبتاً مطلوب و میانگین مالک کتابخانه و سیستم 81/2ای گروه )رایانه
سازند. همچنین، میانگین عامل ( وضعیتي نامطلوب را آشکار مي51/2رساني )اطالع

 رد.( مجموعًا در وضعیتي نسبتاً مطلوب قرار دا68/2امکانات و تجهیزات )
 

آموختگاندانشی عامل هامالکمیانگین  (9)جدول   
 نتیجه نشانگر هامالک

با  آموختگاندانشرابطۀ 
 دانشگاه

 مطلوبنا 53/2 میزان عالقه به برقراری ارتباط با گروه
هایي جهت برقراری بیني الزامات و مشوقپیش

 مطلوبکامالً نا 62/1 ارتباط شما با گروه

 نامطلوب 075/2 با دانشگاه آموختگاندانشۀ میانگین مالک رابط

سرنوشت شغلي و ادامه 
 آموختگاندانشتحصیل 

زمان انتظار برای اشتغال در اولین شغل متوسط مدت
 )متناسب با رشته(

 مطلوبنا 2

 نامطلوب 2 آموختگاندانششاغل به کل  آموختگاندانشنسبت 
میانگین مالک سرنوشت شغلي و ادامه تحصیل 

 نامطلوب 2 آموختگانشدان
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 نتیجه نشانگر هامالک

 آموختگاندانشنظر 
، دانش و هاتوانایيدربارۀ 

نگرش کسب شده در 
 چهارچوب برنامۀ درسي

از برنامۀ درسي در  آموختگاندانشمیزان رضایت 
ی مورد انتظار هامهارتپرورش دانش، نگرش و 

 شغلي و تخصصي
 مطلوبنا 59/2

از برنامۀ درسي  آموختگاندانشمیزان رضایت 
)دروس پایه، تخصصي، اختیاری و عمومي( نسبت 

 پذیری آن با نیازهای بازارکاربه انعطاف
 مطلوبنا 43/2

های از توانمندی آموختگاندانشمیزان رضایت 
 تحصیلي فرایندعلمي در  هیئتاعضای 

 طلوبکامالً نام 85/0

به رشتۀ  آموختگاندانشمیزان شناخت و عالقه 
 از فراغت از تحصیلتحصیلي قبل، حین و بعد 

 نسبتاً مطلوب 23/3

، هاتوانایيدربارۀ  آموختگاندانشمیانگین مالک نظر 
شده در چهارچوب برنامۀ  دانش و نگرش کسب

 درسي
 مطلوبنا 275/2

نظر کارفرمایان و 
کنندگان از استفاده
 آموختگاندانشخدمات 

دربارۀ دانش، توانایي و 
 نگرش آنان

کنندگان از ن و سایر استفادهمیزان رضایت کارفرمایا
 آموختگاندانشی تخصصي هامهارتسطح دانش و 

 نامطلوب 325/2

کنندگان از میزان رضایت کارفرمایان و سایر استفاده
له و کاربرد دانش ریزی و حل مسئبرنامهی هاتوانایي

 آموختگاندانشتخصصي در عمل 
 مطلوب 66/3

کنندگان از فادهمیزان رضایت کارفرمایان و سایر است
ی هاتوانایينسبت به  آموختگاندانشخدمات 

ارتباطي و رفتاری، عالقه به کار، تعهد و وجدان 
 آموختگاندانشکاری 

 مطلوب 06/4

کنندگان از میانگین مالک نظر کارفرمایان و استفاده
دربارۀ دانش، توانایي و  آموختگاندانشخدمات 

 نگرش آنان
 نسبتاً مطلوب 35/3

 طلوبنام 48/2 آموختگاندانشمل عا

 
، نشانگر میزان رضایت کارفرمایان و شودميده دی (9)طور که در جدول همان 

ی ارتباطي و هاتوانایينسبت به  آموختگاندانشکنندگان از خدمات سایر استفاده
( 06/4بیشترین میانگین ) آموختگاندانشرفتاری، عالقه به کار، تعهد و وجدان کاری 

های از توانمندی آموختگاندانشو نشانگر میزان رضایت  ،با وضعیت مطلوبرا 
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با وضعیت کامالً نامطلوب ( را 85/0تحصیلي میانگین ) فرایندعلمي در  هیئتاعضای 
با دانشگاه  آموختگاندانشی رابطۀ هامالکمیانگین . انددهبه خود اختصاص دا

 آموختگاندانش(، و نظر 2) وختگانآمدانشسرنوشت شغلي و ادامۀ تحصیل (، 075/2)
( نیز 275/2شده در چهارچوب برنامۀ درسي ) ، دانش و نگرش کسبهاتوانایيدربارۀ 

کنندگان از خدمات وضعیتي نامطلوب و میانگین مالک نظر کارفرمایان و استفاده
(، وضعیتي نسبتاً مطلوب را 35/3دربارۀ دانش، توانایي و نگرش آنان ) آموختگاندانش

( کمترین میانگین در 48/2) آموختگاندانشسازند. همچنین، مجموعاً عامل آشکار مي
  هد.دمیان دیگر عوامل و وضعیتي نامطلوب را نشان مي

در پاسخ به پرسش سوم پژوهش مبني بر اینکه: نقاط قوت و ضعف در ادامه، 
 ند از: تعبارعوامل  به تفکیکپژوهش ی هایافتهخالصۀ گروه علوم تربیتي چیست؟ 

 )با وضعیت نسبتاً مطلوب( عامل ساختار سازمانی، تشکیالت و مدیریت
های ، مدت مدیریت، وظایف و مسئولیتهاویژگينحوۀ انتخاب، نقاط ضعف: 

و  نیازمند توجه بیشتر است ،و مصوبات مورد اجرای گروه هانامهآیینگروه و مدیر
و روند توسعۀ گروه در پنج سال ف ضعیی کارآفریني دانشگاه هافعالیتنقش گروه در 

 بوده است. کند گذشته
علمي  هیئتو اعضای  عملکرد مدیر گروه در سطح مطلوبي قرار دارد نقاط قوت:

نامۀ مربوط به انتخاب مدیرگروه رعایت همچنین، آیین .از مدیر گروه رضایت دارند
، و کندميا خوبي اجرهای تصریح شده را بهمدیرگروه وظایف و مسئولیت ،شودمي

 ربط پایبند هستند.ها و مصوبات ذینامهآییناعضای گروه به 
 )با وضعیت نسبتاً مطلوب(علمی  هیئتعامل اعضای 
علمي در مدیریت  هیئتی پژوهشي و مشارکت اعضای هافعالیتنقاط ضعف: 

علمي و وضعیت رفاهي و  هیئتاعضای و ترکیب و توزیع  نیازمند ارتقا بوده گروه
 .استامل وگویای ضعف کلي گروه در این ع هامالي آن

و آزادی عمل  نامهپایانمشاور  استادانتوسط  مناسب ارائۀ خدمات نقاط قوت:
و همچنین، مشارکت  نامهپایان برایمشاور و راهنما  استاداندر انتخاب دانشجویان 

ی آموزشي گروه و در جلسات شورای گروه از ریزبرنامهعلمي در  هیئت یاعضا
 آیند.له نقاط قوت گروه علوم تربیتي دانشگاه مالیر به شمار ميجم

 )با وضعیت نسبتاً مطلوب( عامل دانشجویان
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علمي  هیئتنحوۀ پذیرش دانشجویان و رابطۀ دانشجویان با اعضای نقاط ضعف: 

از  آنهاآگاهي میزان پیشرفت تحصیلي و جدی نیازمند بازنگری است و  طوربه
  نیز سطح مطلوبي ندارد. شانليرشتۀ تحصیبازارکار و 

نسبت دانشجویان مشروطي، انصرافي و اخراجي به کل دانشجویان  نقاط قوت:
پایان تحصیل از  هم در آغاز وهم عالقۀ دانشجویان به رشتۀ تحصیلي  پایین است و

 آید.نقاط قوت این گروه آموزشي به شمار مي
 )با وضعیت نسبتاً مطلوب( ی آموزشیهادورهعامل 

تطابق با نیازهای فرد و جامعه  هادورهبرنامۀ درسي  طور کلي،هب نقاط ضعف:
 پذیر نیستند.انعطافبه نیازهای فرد و جامعه  با توجه هادورهی درسي هابرنامهو ندارد 

با امکانات مادی و نیروی انساني تطابق دارند.  هادورهکلي  طوربه نقاط قوت:
دورۀ کارشناسي ارشد در ارتباط و مکمل  دروسهمچنین، از نظر دانشجویان 

بوده و در مقاطع مختلف رابطۀ مکمل و منطقي میان دورۀ کارشناسي  هایدرس
 وجود دارد. هادرس

 )با وضعیت نسبتاً مطلوب( یاددهی و یادگیری فرایندعامل 
قابل قبولي در  طوربههای اطالعاتي و ارتباطاتي فناوریکلي،  طوربه: نقاط ضعف

بازخورد داده و نتایج پیشرفت تحصیلي به دانشجویان  روندکار نميه ب تدریس
 .شودمين

های ارزشیابي پیشرفت یادگیری و شیوه-کاربرد راهبردهای یاددهينقاط قوت:  
 تحصیلي مجموعاً در سطح مطلوبي قرار دارند.

 )با وضعیت نسبتاً مطلوب( عامل امکانات و تجهیزات
قابل قبولي در  طوربههای اطالعاتي و ارتباطاتي اوریطور کلي، فنه: بنقاط ضعف

روند و نتایج پیشرفت تحصیلي به دانشجویان بازخورد داده کار نميه تدریس ب
 .شودمين

های ارزشیابي پیشرفت یادگیری و شیوه-کاربرد راهبردهای یاددهينقاط قوت:  
 تحصیلي مجموعاً در سطح مطلوبي قرار دارند.

 )با وضعیت نسبتاً مطلوب(تجهیزات عامل امکانات و 
 يآموزش یفضاها ،رسانيکتابخانه و سیستم اطالعمجموعًا وضعیت : نقاط ضعف

 ند.کضرورت توجه ویژه را ایجاب ميای امکانات و خدمات رایانه ، ويو پژوهش



 59 های آموزشی: مورد ...کاربرد ارزیابی درونی برای بهبود کیفیت گروه
 

 

 

 .انددهبخشي نبوهیچیک از موارد مورد بررسي رضایتنقاط قوت:  
 یت نامطلوب()با وضع آموختگاندانشعامل 

رابطۀ مطلوبي ندارند و با دانشگاه  آموختگاندانشکلي،  طوربه نقاط ضعف:
، هاتوانایي که معتقدند. آنها نامشخص است آنهاسرنوشت شغلي و ادامۀ تحصیل 

است و  مناسب نبودهدر چهارچوب برنامۀ درسي ۀ آنها شد دانش و نگرش کسب
 ی آنها دارند.هاوانایيتنیز همین عقیده را در مورد کارفرمایان 

له ئکارفرمایان در مورد کاربرد عملي دانش تخصصي و توانایي حل مس نقاط قوت:
ی ارتباطي و رفتاری، عالقه به هاتوانایيآموختگان و همچنین، ی دانشریزبرنامهو 

  .انددهکررضایت اظهار  کار، تعهد و وجدان کاری آنها
در سطوح مختلف اجرایي  يهاینهادپیش برای پاسخ به پرسش چهارم پژوهش،

)سازمان سنجش و آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه مالیر، 
عملکرد کیفیت بهبود  در جهت دانشکدۀ ادبیات و علوم انساني و گروه علوم تربیتي(

 ،دست آمدهه نقاط ضعف ب در نظرگرفتنبا  ،گروه در هر یک از عوامل مورد بررسي
 :ده استارائه ش
 

 برای ارتقای سطح گروه علوم تربیتی در عوامل هفتگانه هاخالصۀ پیشنهاد (10)جدول 
 سطح اقدام کننده پیشنهادها عامل

ساختار سازماني، 
تشکیالت و 

 مدیریت

ی ریزبرنامهتهیه و تدوین دستورالعمل مستند و جامع در زمینۀ 
 لميع هیئتی گروه با مشارکت اعضای هافعالیتو ارزیابي 

 گروه

علمي جهت افزایش  هیئت ایجاد انگیزه و تشویق اعضای
 ی فعالیت گروهریزبرنامهمشارکت در 

 دانشکده، گروه

 دانشکده، گروه تدوین برنامۀ توسعۀ گروه )انساني، فیزیکي، مالي و ...(
ی مورد نیاز کشور و اقدام در جهت هاگرایشو  هارشتهمطالعۀ 

 آنهااندازی و ایجاد و راه
 گروه

 دانشکده، گروه علمي برجسته هیئتی برای جذب و افزایش ریزبرنامه
ی کالن نیازسنجي از جامعه و بازار هابرنامهطراحي و اجرای 

 ی مورد نیازهاگرایشو  هارشتهکار و ایجاد 
 وزارتخانه

ی تضمین هافعالیتو تقویت  هادانشگاهارزیابي مستمر از 
 ش عاليکیفیت در نظام آموز

 وزارتخانه
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 سطح اقدام کننده پیشنهادها عامل

 علمي هیئتاعضای 

الزم برای تقویت بنیۀ  هایو مشوق هافرصتتهیه و تدارک 
 علمي هیئت علمي اعضای

 وزارتخانه، دانشگاه

های آموزشي در ها و گروهتفویض اختیار بیشتر به دانشگاه
 امور پژوهش

 وزارتخانه

ی هافعالیتاختصاص بودجه و منابع مالي برای تقویت 
 هادانشگاهوهشي در پژ

 وزارتخانه

ی پژوهشي در کنار هافعالیتتوجه به کمیت و کیفیت 
 ی آموزشي اعضای گروههافعالیت

 وزارتخانه، دانشگاه

 وزارتخانه، دانشگاه علمي هیئت یاعطای تسهیالت و امکانات مناسب به اعضا
 هیئت داتي برای افزایش زمان حضور اعضایتدارک تمهی
 شجویان در دانشگاهعلمي و دان

دانشگاه، دانشکده، 
 گروه

در مدیریت گروه  هایي برای همکاری اعضایبیني مشوقپیش
مدیر  عنوانبهبصورت حق معاونت یا امتیازی برای انتصاب 

 بعدی گروه و . . .

دانشگاه، دانشکده، 
 گروه

 دانشجویان

ی ریزبرنامهاتخاذ سازوکار بهینه و مبتني بر رویکردهای نوین 
 آموزشي برای ایجاد تعادل مناسب بین دانشجویان زن و مرد

 وزارتخانه

های جذب و پذیرش دانشجویان و ایجاد نامهآیینبازنگری در 
 جذب و پذیرش فرایندامکان قانوني برای مداخلۀ گروه در 

 وزارتخانه

با دانشجویان در رفع  استادانهمفکری و همدلي بیشتر گروه و 
علمي در  و تقویت روحیۀ اعتماد به نفسمشکالت تحصیلي 

 آنان
 گروه

ی هاگروهمدعو از  استادانتدریس  مراقبت بیشتر بر فرایند
 دیگر یا خارج از دانشکده

 دانشگاه، گروه

دانشگاه، دانشکده،  های علمي دانشجویيتوجه بیشتر به تقویت انجمن
 گروه

شغلي های موفق گروه در زمینه آموختگاندانشدعوت از 
متنوع برای ارائۀ الگوها و راهکارهای مناسب در پیگیری آیندۀ 

 شغلي دانشجویان
 دانشکده، گروه

ی هادورهکیفیت 
 آموزشي

و برنامۀ  هادورهایجاد ساز و کار منظم برای ارزیابي مستمر از 
 وزارتخانه، گروه ای در جامعهدرسي با توجه به نیازهای حرفه

ی هامهارتدر مورد  آموختگاندانش مشاوره با کارفرمایان و 
مورد نیاز دانشجویان در بازار کار در طي جلسات انجمن 

 دانشجویي -علمي
 گروه
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 سطح اقدام کننده پیشنهادها عامل
اعمال نظرات ارزیابان با توجه به نتایج ارزیابي بازار کار، در  

 در مقاطع مختلف هادرس سرفصل
 وزارتخانه

تدریس و  فرایند
 یادگیری

سازی سازوکار انگیزشي مناسب اختصاص اعتبار الزم و آماده
های آموزشي  علمي در کارگاه هیئتبرای شرکت اعضای 

 ی نوین تدریسهاروش
 دانشگاه

آموزشي در تمهید و تدارک الزم برای استفاده از وسایل کمک
 علمي هیئت فرایند تدریس و یادگیری توسط اعضای

دانشگاه، دانشکده، 
 گروه

هیئت علمي آموزشي  تدارک شرایطي جهت انتقال تجارب
 کارسابقه به اعضای تازهبا

 گروه

ی ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانشجویان هاروشبازنگری در 
 های نو و ارائۀ بازخوردهای اثربخشو اتخاذ شیوه

 دانشگاه، گروه

امکانات و 
 تجهیزات

های اتخاذ ساز و کار مناسب برای بهبود کمیت و کیفیت اتاق
 اعضای گروه

 دانشکده دانشگاه،

ایجاد هماهنگي تناسب میان ظرفیت پذیرش دانشجو با 
 استانداردهای مرتبط با امکانات و تجهیزات

سازمان سنجش، 
 دانشگاه

ای رساني در مورد خدمات کتابخانهتدوین بروشورهای اطالع
 و راهنمای استفاده از آنها

 دانشگاه

ها باکتتکمیل امکانات آموزشي اعم از  برایتخصیص بودجه 
ای مورد نیاز دانشجویان علمي، و تجهیزات رایانه هایو مجله

 علمي هیئتو اعضای 
 دانشگاه

 آموختگاندانش

 دانشگاه، گروه و برقراری ارتباط با آنها آموختگاندانشتأسیس انجمن 
و  آموختگاندانشی علمي و پژوهشي هافعالیتپیگیری 

 هافعالیتتشویق این 
 دانشگاه، گروه

ی علمي و هافعالیتبرتر در  آموختگاندانشاستفاده از 
 هاگروه پژوهشي

 گروه

 
 گیریبحث و نتیجه

تعیین شده  هایهدفخالصه  طوربهشد در پاسخ به پرسش اول،  دیدهطور که همان
برای گروه علوم تربیتي دانشگاه مالیر به ترتیب اولویت طبق نظر اعضای هیئت علمي 

تفاوت میان وضعیت موجود گروه  ،تربیتي تعیین شدند. همچنینگروه آموزشي علوم 
مشخص  هاهدفل در هر یک از ئاو فاصلۀ آن با سطح اید هاهدفدر دستیابي به این 
ي چون تربیت و تأمین نیروی انساني مورد نیاز کشور در هایهدفشد. درنتیجه، در 
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المللي در ه با مراکز بینرقراری ارتباط گروی اقتصادی، صنعتي و بازرگاني، بهابخش

ی هابخشزمینۀ این رشته، و عرضۀ خدمات تخصصي در زمینۀ علوم تربیتي به 
آموزشي، پرورشي و خدماتي با توجه به نیاز آنها؛ اختالف میان وضعیت موجود و 

تالش بیشتری در خصوص کم  بایدرسد گروه ، به نظر ميبنابراینمطلوب زیاد است. 
های فوق داشته باشد. عیت موجود و مطلوب در رسالتکردن اختالف میان وض

های آموزشي و همکاری هادانشگاهعلمي در دیگر  هیئتبرقراری ارتباط با همکاران 
. بدین ترتیب، اعضای گروه در کندد این فاصله را کمتر توانميو پژوهشي مشترک 

های متنوع بیشتری و راهکارهای عملي و دیدگاه هادانشگاهجریان استانداردهای دیگر 
در آموزش و پژوهش رشتۀ تخصصي خود قرار خواهند گرفت و این خود بالندگي 

د با مطالعۀ نیازها و نحوۀ توانميدیگر، گروه  سویعلمي را افزایش خواهد داد. از 
ی مورد نیاز آنها در سطح ملي و هامهارتعملکرد نهادهای اجتماعي مختلف و 

های آموزشي به سمت بازار کار باشد. ای هدایت جریانراهنمای خوبي بر الملليبین
بر اساس نیاز جامعه کارایي رشته را افزایش خواهد داد و  هامهارتهدایت 

اگر  ،بخش هدایت خواهد کرد. درواقعرا در مسیرهای شغلي رضایت آموختگاندانش
شن و د مسیر شغلي افراد را به شکلي روتوانميخود، مؤثر باشد خودیآموزش به

مشکالت آموزشي و نرسیدن دانشجویان  ،به نظر پژوهشگران .امیدوارکننده شکل دهد
به سطح مطلوبي از رفتار )شناخت، مهارت و نگرش( خود عاملي برای ناتواني در 

مانند پرورش دیگری در موارد  (،3)بازار کار خواهد بود. بر اساس نتایج جدول 
ی که با نیازهای جامعه و طوربه آموختگاندانش( هامهارتی )دانش و هاتوانایي

ی دانشجویان در جهت تولید هاتوانایيانتظارات کارفرمایان هماهنگ باشند، پرورش 
 اعضایی هاتوانایيدانش نو و اشاعۀ آن در زمینه علوم مربوط به علوم تربیتي، توسعۀ 

العاتي و های اطعلمي متناسب با تحوالت علمي رشته و استفاده از فناوری هیئت
ایجاد و توسعه روح  براییي هافرصتارتباطاتي مناسب در زمینۀ آموزش، تدارک 

و  هاهدفی گروه، پذیرش دانشجویان متناسب با هافعالیتمشارکت جمعي در 
سطح علمي گروه در سطح استانداردهای ملي و  معیارهای گروه، و حفظ و ارتقای

تر سازد. را به وضعیت مطلوب نزدیکجهاني نیز بیش از پیش همت گمارد تا گروه 
همچنین، کمترین اختالف میان وضعیت موجود و مطلوب گروه آموزشي مربوط به 

گروه  آموختگاندانشادامۀ تحصیل دانشجویان و  برایدن زمینۀ الزم کرفراهم  ؛رسالت
های خود است که این نقطۀ قوتي در عملکرد گروه آموزشي در راستای تحقق رسالت
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در دورۀ  ویژهه، بآموختگاندانشآید. هر ساله تعداد قابل توجهي از ر ميبه شما
تر برای ادامۀ تحصیل در مقطع ی بزرگهادانشگاهکارشناسي، موفق به ورود به 

ی درجۀ هادانشگاه. اگرچه دانشگاه مالیر در میان شوندميکارشناسي ارشد و دکتری 
نشجوی موفق در مسیر ارتقای تحصیلي بندی شده است این تعداد داچهار کشور دسته

 باعث دلگرمي است.
ساختار سازماني، تشکیالت و وضعیت هفت عامل:  ،در پاسخ به پرسش دوم

یادگیری مطلوب، و عوامل -یاددهي فرایندی آموزشي مورد اجرا، هادورهمدیریت، 
ت وضعیعلمي در پنج درجۀ  هیئت، دانشجویان، آموختگاندانشامکانات و تجهیزات، 

؛ از دید اعضای کامالً نامطلوب و نامطلوب ،نسبتاً مطلوب، کاماًل مطلوب، مطلوب
علمي، مدیران گروه، ریاست و معاونت دانشکده، دانشجویان در دو مقطع  هیئت

ر اکه در باز یيآنها انیو کارفرما آموختگاندانشکارشناسي و کارشناسي ارشد، 
آن  دهندهنشانخالصه  طوربه. نتایج رفتقرار گ يمورد بررس ،انددهمشغول به کار ش

ساختار سازماني، های: بود که وضعیت گروه علوم تربیتي دانشگاه مالیر در عامل
یادگیری، امکانات -یاددهي فرایندی آموزشي مورد اجرا، هادورهتشکیالت و مدیریت، 

علمي نسبتًا مطلوب و در عامل  هیئتو تجهیزات، دانشجویان، و اعضای 
ها نامطلوب است. این بدان معناست که در یک معدل کلي از عامل موختگانآدانش

در   .( در این گروه آموزشي گزارش شده است91/2وضعیت نسبتاً مطوب )با میانگین 
که چطور با وجود وضعیت نسبتاً مطلوبي که در شش  شودميمطرح این پرسش اینجا 

این گروه آموزشي  آموختگاندانشعامل گزارش شده است محصول این عوامل یعني 
ارتباط عمیقي میان این نتیجه با پاسخ  توانميوضعیتي نامطلوب دارند؟ با کمي دقت 

اختالف میان دست آمده برای پرسش اول یافت. در پاسخ به پرسش اول پژوهش ه ب
تربیت و تأمین نیروی انساني مورد ي چون هایهدفوضعیت موجود و مطلوب در 

ی اقتصادی، صنعتي و بازرگاني، برقراری ارتباط گروه با مراکز هاشبخنیاز کشور در 
در زمینۀ این رشته، و عرضۀ خدمات تخصصي در زمینۀ علوم تربیتي به  الملليبین

ی آموزشي، پرورشي و خدماتي با توجه به نیاز آنها؛ زیاد بود. این اختالف هابخش
همخواني آن با نتیجۀ  د اماه دست آمعلمي ب هیئتوضعیت تنها از دیدگاه اعضای 

 توانميراحتي هنشان داد که این اظهار نظر بسیار دقیق و معتبر است. ب بررسي عوامل
های گروه علوم تربیتي دانشگاه مالیر در که خدمات، روابط و آموزشکرد گیری نتیجه
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، د به ناامیدی دانشجویانتوانميرود. این وضعیت راستای نیاز بازار کار پیش نمي

شده برای تربیت آنها و به قهقرا رفتن این گروه  رفت هزینه، زمان و نیروی صرفهدر
( معتقدند 2000) شود. درنتیجه، پژوهشگران همسو با جورژیو و راسنرمنجر آموزشي 

طور که پیش از این نیز اشاره شد، گرفتن بازخوردهایي از تقاضاهای بازار کار، همان
دروني به پر کردن خألهای موجود در زمینۀ تربیت  یهاارزیابيعالوه بر تعمیق 

 ازشود. منجر نیروهای مورد نیاز بازار کار و پاسخگویي به تقاضاهای واقعي جامعه 
ه شود وضعیت کلي بازار کار تشه دادیگر نکاتي که در این بحث نباید از نظر دور نگ

سب با تخصص خود متنا آموختگاندانشاغلب  ،در ایران است. در جامعۀ فعلي ایران
ی آموزشي دیگر نیز هاگروهو شاید اگر همین ارزیابي در  دنشوميبه کار گمارده ن

نیاز تری های دقیقانجام گیرد، مشابه همین نتیجه حاصل شود. این موضوع به بررسي
 ی بعدی باشد. هاپژوهشد موضوع توانميدارد که 

و  ریگنستریفطور که نکه هما انددههمچنین، پژوهشگران بدین نتیجه رسی
ی هاروشارزیابي دروني برای اثربخشي به  فرایند ،( معتقد بودند2004) همکاران

تجربه در این امر برای رسیدن به راهکارهای تری مانند مشاوره با افراد بامتنوع کیفي
و  کریستنعیني و عملي بهبود وضعیت موجود نیازمند است. پژوهشگران همسو با 

تنهایي مؤثر اجرای ارزیابي دروني را برای بهبود وضعیت گروه به (2000) همکاران
های تکمیلي در قالب مستندسازی جریان مشاهدات و تهیۀ فراینددانند و به نمي
ند. هست ای از راهکارهای عملي برای بهبود وضعیت به شکلي پیگیرانه قائلنقشه

ین شکل اجرایي خود در موارد ترارزیابي دروني حتي در دقیق فرایندمتأسفانه نتایج 
بسیار محدود )شاید حتي نتوان به بیش از یکي دو مورد استثنایي اشاره کرد( به گروه 

 اجرایو درنتیجه، پس از  شودميو دانشگاه و عوامل مورد بررسي بازخورد داده ن
یافته رسد. این در حالي است که کشورهای توسعهی ایستا به پایان ميفرایندارزیابي 

ای که مرتباً آنها از وضعیت موجود و نحوۀ ارزیابي و نظارت پویا، همراه با نقشه
سازد، را در دستور آگاه مي هاارزیابيتغییرات رویکردها و عملکردهای ناشي از نتایج 

ای نتایج زحمات خود دست و هر لحظه مستمرتا به بهبود  دهندميکار خود قرار 
نهادینه شدن در جامعه و تربیت و گرد هم آوردن  یابند. فرهنگ ارزیابي نیازمند

افرادی باتجربه، تخصص و تعهد است. در صورت فراهم شدن این مقدمات و مجاب 
ای بالنده به آینده توانميربط به همکاری با این افراد، های ذیدن نهادها و دستگاهکر

وزارتخانه علوم، امیدوار بود. کمبود معاونت ارزیابي و نظارت و تضمین کیفیت در 
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فرهنگ ارزیابي و نظارت دقیق و مسئوالنه در  نبودتحقیقات و فناوری شاید از نتایج 
ها که عالوه بر وزارت علوم در دیگر وزارتخانه نبود این فرهنگسطح جامعه باشد. 

 ده است.منجر شهای مختلف وضعیت امروز جامعه در عرصهبه و  شودمينیز حس 
 ی پاسخگوهاگروهبندی نظرات تمامي نظر گرفتن و جمعاین پژوهش با در در 
به تفکیک عوامل ای از نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي علوم تربیتي را خالصه

. همچنین، در پاسخ به پرسش چهارم پژوهش برای ارائۀ شدارائه مورد بررسي 
آمده دست ه ي در جهت بهبود وضعیت موجود، نیز طبق نتایج بهایراهکارها و پیشنهاد

و نقاط قوت و ضعف مطرح شده و مشاهدات پژوهشگران، برای بهبود وضعیت 
ي ارائه هایگروه، با توجه به هر یک از عوامل مورد بررسي در ارزیابي دروني، پیشنهاد

تعیین  کنند،اقدام عملي  برای تحقق عملي این پیشنهادها بایدشد و سطوحي که 
دانشگاه، دانشکده و گروه ا نیازمند همکاری که تحقق آنه ی از پیشنهادهاتعداد شدند.
 : ند ازاعبارت هستند
آموزشي در برای استفاده از وسایل کمک یابزارتشویقي و  تدارک تمهیدات. 1
از طریق در نظر گرفتن امتیاز آموزشي در  علمي هیئت یتدریس توسط اعضا فرایند

 ؛فضا و تجهیزات الزم کردنفراهم  و استادانترفیع سالیانۀ 
علمي در  هیئت یبرای افزایش زمان حضور اعضارفاهي  تدارک تمهیدات. 2

علمي در  هیئتشرایطي برای استفاده از امکان اسکان اعضای  کردنفراهم با  دانشگاه
 شهرستان مالیر و کاهش میزان ترددهای بین شهری؛

 اداناستانتخاب  راهاز  دانشجویي-های علميتوجه بیشتر گروه به تقویت انجمن. 3
دانشجویي، -های علميعنوان مشاور انجمنتر در حوزۀ فرهنگي و دانشجویي بهفعال

، و در هافعالیتتخصیص اعتبارات فرهنگي بیشتر به این مجموعه برای ارتقای سطح 
 ، از جمله افزایش کسر موظف تدریس؛استاداننظر گرفتن تمهیدات تشویقي برای 

 هافعالیتو تشویق این  آموختگاندانشي ی علمي و پژوهشهافعالیتپیگیری . 4
های سالیانۀ تقدیر از دعوت و تقدیر از آنها در مجامع دانشجویي و جشن راهاز 

 ؛های دانشجویيبرترین
گروه و در  و برنامۀ درسي هادورهایجاد ساز و کار منظم برای ارزیابي مستمر از . 5

مجری  استادانلیانۀ قابل توجه برای نظر گرفتن تمهیدات تشویقي مانند امتیاز ترفیع سا
 ؛هاارزیابياین 
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از  استادانی نوین، مشارکتي و مؤثر تدریس توسط هاروشتشویق و تقویت . 6

برای  استادانتمهیدات تشویقي همچون اعمال ضریب در ابالغ آموزشي  راه
 برند.کار ميه را ب هاروشي که این هایدرس
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