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 ارزيابي دروني كيفيت در گروه آموزشي معماري
 مؤسسةغير دولتي ـ غير انتفاعي ساريان

 * سيد مهدي كيايي جمالي

 چكيده
 يند ارزيابي دروني در گروه معماري مؤسسة غيردولتي ا هدف اصلي اجراي فر با ، اين پژوهش

 غيرانتفاعي ساريان و به منظور تحليلي جامع از كيفيت موجود گروه و پيشنهاد براي بهبود و ـ
 هـا از نوع پژوهش ارزشيابي و روية گـردآوري داده ، روش تحقيق . ارتقاء آن انجام شده است

 نفـري شـامل شـش ۵۵۰ ها از يـك جامعـة داده ، در اين خصوص . است ـ پيمايشي توصيفي
 ساخته، مصـاحبه ابزار تحقيق شامل پرسشنامة محقق . ده است ش تحليل زيرجامعه گردآوري و

 ۷ ، در اين پژوهش . بوده است ) ۰ / ۹۳ تا ۰ / ۸۷ بين ( روايي و پايايي مطلوب . ليست بود و چك
 ۶ ( هيئت علمي ) نشانگر ۲۲ مالك و ۶ ( ت تشكيال اهداف، جايگاه سازماني، مديريت و : عامل

 مالك و ۳ ( ، فرايند تدريس و يادگيري ) نشانگر ۸ مالك و ۴ ( ، دانشجويان ) نشانگر ۱۴ مالك و
 ، امكانـات و ) نشـانگر ۲۸ مـالك و ۴ ( هـاي درسـي هاي آموزشي و برنامـه ، دوره ) نشانگر ۹

 ) نشـانگر ۳ مالك و ۲ ( آموختگان ، دانش ) نشانگر ۱۰ مالك و ۴ ( ـ پژوهشي تجهيزات آموزشي
 دست آمـده نتايج ارزيابي به شرح زير به . براي ارزيابي دروني مورد استفاده قرار گرفته است

 عامل اهداف، جايگاه سازماني، مديـريت و تشكيالت در سطح نسـبتاً مطلـوب، عامـل : است
 و هيئت علمي درسطح مطلوب، عامل دانشجويان درسطح نسبتاً مطلوب، عامل فرايند تدريس

 هاي آموزشـي و برنامـة درسـي در سـطح نسـبتاً يادگيري در سطح نسبتاً مطلوب، عامل دوره
ــل ــزات آموزشــي ـ پژوهشــي در ســطح مطلــوب، عام ــات و تجهي  مطلــوب، عامــل امكان

 وضـعيت گـروه در ، به طـور كلـي ، بنابراين ؛ آموختگان در سطح نسبتاً مطلوب قراردارد دانش
 هـايي وجـود دارد كـه در مورد برخـي نشـانگرها كاسـتي سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد ولي

 اسـاس الگـوي همچنين بر . پيشنهادهايي براي رفع آنها و بهبود كيفيت گروه ارائه شده است
 هاي مشـخص و شده در اين پژوهش و با توجه به نتايج حاصل از ارزيابي دروني، هدف ارائه

 ها در فراينـد راي نحوة استفاده از هدف ريزي توسعة گروه تدوين و مدلي ب دقيقي براي برنامه
 . ارزيابي دروني ارائه شد
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 مقدمه
 انــدازي روشــن، آمــوزش عــالي غيــر دولتــي نيازمنــد وجــود چشــم ة رشــد و توســع

 گري دولـت در بخـش كاهش تصدي . است هاي مدون هاي مشخص و برنامه سياست
 . كنـد هاي غيردولتي را توجيه مـي آموزش عالي، افزايش روند رشد و توسعه در بخش

 دهد تا بـه سسات غيرانتفاعي، اين امكان را در اختيار آموزش عالي قرار مي ؤ تأسيس م
 هاي توسـعه را ي و كيفي برنامه تري دهند و اهداف كم اين بخش شتاب منطقي ة توسع

 با وجود اينكه تقاضاهاي احتمالي ورود به آموزش عالي غيرانتفاعي روند . ميسر سازند
 عـدم ة دهنـد اما ساير منابع و امكانات اين نظـام نشـان ، دهد به رشدي را نشان مي رو

بـه مـوازات د بايـ ، بنـابراين است؛ سسات ؤ گونه م ي و كيفي اين تعادل در گسترش كم 
؛ اي مبـذول داشـت سسات توجه ويژه ؤ اين م يفيت در ينه كردن ك د ي به نها گسترش كم 

 ربط در نظام آموزش عالي كشور همين امر باعث شده است كه همه افراد ذي ، بنابراين
 خليجـي، ( د نـ كن مختلف تأكيد ء بر بهبود و ارتقاء كيفيت كنوني آن، در سطوح و اجزا

۱۳۷۶ ( . 
 فاقد هر گونه كژي و شود كه شناخته مي ) معتبر ( يك نظام آموزش زماني با كيفيت

 نـواقص و عيـوب آن ة ها در يك نظام به منزل چرا كه اين كژي و كاستي ؛ كاستي باشد
 بوده و در نتيجه نتايج مطلوب به عنوان برونداد يا پيامد از آن نظام حاصل نخواهد شد

 سـاز و كـاري را بـه دسـت ، ارزيابي ). ۱۳۷۳ مشايخ، ة گروه مشاوران يونسكو، ترجم (
 بـراي . بـرد ها و نـواقص نظـام پـي كاستي ها، توان به كژي آن مي ة به وسيل دهد كه مي

ت و سنجش اين امر كه وضعيت يك نظام آموزشي چگونه است و اينكه چه نقاط قو 
 . ) ۱۳۸۶ ، محمـدي ( يـك رهيافـت مناسـب ارزيـابي اسـت ة ضعفي دارد تنها به وسيل

 نوعي ساز و كـار ، ورت دارد ضر ، سسات غيرانتفاعي ؤ با توجه به نوپا بودن م ، بنابراين
 سسات در نظر گرفته شود كـه سـاده، روان و قابـل ؤ گونه م ارزشيابي كيفيت براي اين

 مشاركت گسـترده و جمعـي آنهـا را در ة دانشگاهي باشد و زمين ة فهم براي اين جامع
 . ارتقاء كيفيت نظام آموزش عالي غيردولتي فراهم سازد

 آن بيان مسئله، ضرورت تحقيق و اهميت
 اي مواجه بوده است، ها و مسائل عديده گذشته با چالش ة آموزش عالي در طول دو ده

 سسـات آمـوزش عـالي، ؤ ها و م دانشجويان و متقاضيان ورود به دانشگاه ة رشد فزايند
هـاي موجـود و تـوان بافـت ي نظام آموزش عالي بدون توجه به ظرفيـت گسترش كم 

 التحصـيالن پـذيرش خيـل عظـيم فـارغ بـراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعـه
 پـذيري بيشـتر از مسـئوليت بـراي دانشگاه، كاهش منابع مالي و فشار از سوي جامعـه

ها، ضمن توجه به اين چالش د آموزش عالي باي . شود ها محسوب مي اين چالش ة جمل
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 مـد در شـرايط ا به حفظ، بهبود و ارتقاء كيفيت با اتكاء بر عامل مديريت و رهبري كار

 . ) ۱۹۹۷ رمزدن، ( ثباتي و دگرگوني در محيط آموزش عالي بپردازند ر سريع، بي تغيي
 كيفيت آموزش عالي در دستور كار اصلي آموزش عـالي كشـورها ، در حال حاضر

 در بافت در حال تغيير كـه بـا گسـترش آمـوزش . در سرتاسر جهان قرار گرفته است
 ملي ة ت، آموزش به دغدغ هاي اقتصادي مشخص شده اس سازي فعاليت عالي و جهاني

 براي كنار آمدن با ايـن محـيط متحـول، كشـورها . است شده المللي تبديل با ابعاد بين
 چنان تحت فشار هستند تا كيفيت آموزش عالي را با اسـتانداردهاي قابـل مقايسـه در

 . ) ۲۰۰۲ ، ١ استال ( ند كن المللي تأمين و تضمين سطح ملي و قابل قبول در سطح بين
 امكانـات مملكـت در امـر ة ـ غيرانتفاعي با هدف بسـيج كليـ يردولتي سسات غ ؤ م

 گسترش آموزش عالي و ارتقاي سطح دانش و فرهنگ جـامع، تـأمين نيـروي انسـاني
 مـردم در امـر گسـترش و ة جانبـ مناسب براي فعاليت همه ة ايجاد زمين ... متخصص و

 سسـات ؤ گونـه م اين با توجه به نقشي كه . دند ش اعتالي دانش و پژوهش كشور ايجاد
 هاي كاربردي و توليد دانش نو دارند، آموزش ة در تربيت نيروي انساني متخصص، ارائ

 سهم قابل توجهي از متقاضيان تحصيل در آموزش عالي كشور را به خـود اختصـاص
 ـ غير انتفاعي اقدام به پذيرش دانشجو سسه غيردولتي ؤ م ۲۰۰ اكنون بيش از هم . اند داده

 تعداد متقاضيان تحصيل در . اند ده كر و كارشناسي ارشد ي ني، كارشناس در مقاطع كاردا
غيرانتفاعي سال به سال در حال افزايش است، اما ساير عوامل نظام آموزش مؤسسات

 از رشـد مؤسسـات علمي، امكانات و ساختار تشكيالتي در ايـن هيئت عالي از جمله
 چه كيفيـت مراكـز آمـوزش چنان . د نبوده است من شده بهره هماهنگي با رشد عوامل ذكر

 كيفيت پايين . بخش نخواهد بود علمي و فني كشور اطمينان ة عالي مطلوب نباشد، آيند
 ، انجامـد و در نتيجـه آموزش، همچنين به فقر نيروي انسـاني متخصـص و مـاهر مـي

 اي اقتصـادي، اجتمـاعي كشـور بـا مشـكالت عمـده ة هاي رشد و توسع اهداف برنامه
 ضـرورت دارد كـه كيفيـت را در ايـن ، بنـابراين ؛ ) ۱۳۸۶ محمدي، ( مواجه خواهد شد

 . و بهبود بخشيد كرد نهادينه مؤسسات
 مـد ا توجه به نوپا بودن مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي، استقرار يك سيسـتم كار با

 آن بتوان ضمن بهبود و ارتقاء كيفيت علمي، بهبودي كل نظام ة كه به وسيل ــ ارزشيابي
 هاي آن نظر قرارداده، در عين اينكه از متن نظام دانشگاهي و ضرورت دانشگاهي را مد

 نتايج تجربيات قبلي . ضرورت دارد ــ هاي اين نظام باشد برخاسته و منطبق بر ويژگي
 ارزشيابي، نشان داده كه ارزيابي دروني براي اين منظور هاي استفاده از رهيافت ة بار در

 ، سازمان سنجش آمـوزش ۱۹۹۹ ، ۱۳۷۶ ، ۱۳۷۴ ، بازرگان ( از مطلوبيت برخوردار است
 . ) ۱۳۷۹ كشور،

1. Stella
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 اعتبارسنجي فريندي است كه از . است آغازين اعتبارسنجي ة ارزيابي دروني مرحل
 ة دهد كه يك دانشگاه، دانشكده يا برنامـ سسه تشخيص مي ؤ طريق آن يك سازمان يا م

 ، ۱۹۹۶ ، ١ ليـف راتك ( شـده يـا اسـتانداردها را داراسـت تحصيلي شرايط از پيش تعيين
 ). ۱۳۸۴ يادگارزاده، ة ترجم
 ، ) ۲۰۰۲ ( ، » اسـپرن و رادرز « ، ) ۱۳۸۶ ( ، » نـژاد فـرخ « ، ) ۱۳۷۹ ( ، » بازرگان و همكاران «

 ، مقاصد ارزيابي درونـي را بـه شـرح زيـر توصـيف ۲۰۰۱ » ليم « ، ) ۲۰۰۲ ( ، » ويدوويچ «
 : اند كرده
 م دانشگاهي نظا ) يند و برونداد ا درونداد، فر ( هاي مختلف كيفيت آشكار كردن جنبه . ۱
 بهبود كيفيت نظام دانشگاهي . ۲
 كمك به خودتنظيمي امور نظام دانشگاهي . ۳
 سازي امور دانشگاهي و توانمندسازي آنها علمي در شفاف هيئت مشاركت اعضاي . ۴
 . پاسخگو كردن نظام دانشگاهي به نيازهاي جامعه و منابع اختصاصي . ۵

 علمي يـك گـروه ت هيئ اصلي در ارزيابي دروني رغبت و همكاري اعضاي ة نكت
 واحد مـورد ارزيـابي ء بهبود و ارتقا ة انجام اين امر و فراهم آوردن زمين براي آموزشي

 بنابراين، در انجام ارزيابي دروني يك گروه آموزشي بايد به اين نكته توجه كرد . است
 علمي و كاركنان آن گروه از رغبت و تمايل الزم براي اجراي اين هيئت كه آيا اعضاي

 . كرد خوردارند و سپس مبادرت به انجام چنين امري امر بر
 با توجه به موارد يادشده در اين پژوهش كه هدف آن ارزيابي دروني كيفيت گروه

 شـود بـا رويكـردي كوشش مي ، ـ غير انتفاعي ساريان است سسه غيردولتي ؤ معماري م
 و ينـدي ا هـاي عمـده و اصـلي درونـدادي، فر لفـه ؤ گرايانه وضعيت م سيستمي و عمل

 . شود بروندادي مشخص

 هاي پژوهش ال ؤ س
 ة سسـ ؤ در اين پژوهش كه با هـدف كلـي ارزيـابي درونـي كيفيـت گـروه معمـاري م

 ويژه و اجرايي زيـر مـد نظـر هاي ال ؤ شود، س غيرانتفاعي ساريان انجام مي ـ غيردولتي
 : قرار دارد

 ند؟ ا غيردولتي، غيرانتفاعي ساريان كدام ة سس ؤ اهداف گروه معماري م . ۱
 غيردولتي غيرانتفاعي سـاريان از چـه ة سس ؤ عوامل دروندادي گروه معماري م . ۲

 كيفيتي برخوردار است؟
 غيردولتـي غيرانتفـاعي سـاريان از چـه ة سس ؤ يندي گروه معماري م ا عوامل فر . ۳

 كيفيتي برخوردار است؟

1. James,1.Ralcliff
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 غيردولتي غيرانتفـاعي سـاريان از چـه مؤسسة عوامل بروندادي گروه معماري . ۴

 ار است؟ كيفيتي برخورد
 هاي آموزشـي و آموختگان از  برنامه آيا بين ميزان رضايت دانشجويان و دانش . ۵

 درسي تفاوت وجود دارد؟
 بهبودي وضعيت موجود عوامل دروندادي، براي كارها و پيشنهادهاي الزم راه . ۶

 ند؟ ا فرآيندي و بروندادي گروه كدام

 پژوهش ة پيشني
 المللي سوابق بين

 امريكا
 آن ة مدتي دارد كه سـابق امريكا تضمين كيفيت قدمت تجربي طوالني ة تحد در اياالت م

 هـاي اعتبارسـنجي تأسـيس شـدند، قرن بيستم، زماني كه نماينـدگي ة هاي اولي به سال
 هاي غيردولتي سازمان ة وسيل اعتبارسنجي در امريكا كه به . ) ۱۳۸۴ خاواس، ( گردد برمي

 چيده است كـه در واقـع حـاكي از عـدم شود، داراي ساختاري غيرمتمركز پي انجام مي
 ) ۲۰۰۰ ۱ ايشن، ( د باش تمركز و پيچيدگي نظام آموزش اين كشور مي

 اروپا
 ة اما ميزان توسع ، اند ده ش بيشتر كشورهاي اروپايي به انجام ارزيابي اعتبارسنجي متمايل

 حداقل كنتـرل كيفيـت و تضـمين كيفيـت در . آن در كشورهاي مختلف متفاوت است
 . آموزش عالي اروپا وجود دارد مؤسسات ها و گاه اكثر دانش

 قبـل ة استفاده از نظام ارزيابي دروني در نظام آمـوزش عـالي اروپـايي بـه دو دهـ
 به بعد ۱۹۹۳ و انگلستان از ۱۹۹۰ ، آلمان و فنالند از ۱۹۸۵ هلند و فرانسه از . گردد برمي

 . ) ۱۳۸۱ و محمدي، ۱۳۷۷ ، ، حجازي ۱۳۷۵ بازرگان، ( اند ه كرد فعاالنه در اين زمينه اقدام

 آسيا
 است كه شده در بعضي از كشورهاي آسيايي نيز اعتبارسنجي نظام آموزش عالي انجام

 . را نام برد ۱۹۹۰ جنوبي از سال ة كنگ و كر ، هنگ ۱۹۴۷ توان ژاپن از آنها مي ة از جمل
 انجمــن اعتبارســنجي تأســيس و پــس از آن بــه شــكل مســتقل بــا ، در كشــور ژاپــن

 در كشـور . شـد شده دولـت مشـغول بـه فعاليـت هاي مطابق با اصول تعيين استاندارد
 است گيري اين نظام شده اقدام به شكل ، با استفاده از مدل شوراي انگليسي ، كنگ هنگ

 و ۱۳۸۱ محمــدي، ( د شـو اي انجـام مـي اي و برنامــه سسـه ؤ و دو نـوع اعتبارسـنجي م
 . ) ۱۳۷۷ پازارگادي،

1. Eation
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 سوابق ملي
 در نظـام ) علمـي هيئـت از جملـه داوطلبـان و ( نظام دانشگاهي ارزيابي برخي عوامل

 . ) ۱۳۷۶ بازرگان، ( آموزش عالي ايران، همزمان با شروع آموزش عالي متداول شده است
 انجام ارزيابي دروني در نظام آموزش عالي ايران با اجراي آزمايشي طرح ارزيـابي

 ۱۳۷۵ ور در سـال هاي علـوم پزشـكي كشـ دروني در شش گروه آموزشي در دانشگاه
 ان نيـز بـه بهبـود نتايج نشان داد كه ارزيابي دروني در شرايط فرهنگـي ايـر . آغاز شد

 . ) ۱۳۷۷ بازرگان، ( انجامد كيفيت مي
 اوري تحت عنوان ارزيـابي ، طرحي در وزارت علوم، تحقيقات و فنّ ۱۳۷۹ در سال

 ة نقطـ . آموزش عالي بـه تصـويب رسـيد مؤسسات ها و و اعتبارسنجي علمي دانشگاه
 سوم و واگـذاري آن ة عطف در اين حوزه در نظر گرفتن يك رديف اعتباري در برنام

 در قالب يك طرح مطالعاتي به سازمان سنجش آموزش كشور و ايجاد مركز مطالعات،
 . تحقيقات و ارزشيابي آموزشي در اين سازمان در جهت تمركز خاص بر اين مهم بود

 ) ۱۳۸۴ محمدي، (
 ء هـاي دولتـي اجـرا هاي آموزشي دانشگاه ابي دروني اكثر گروه اكنون طرح ارزي هم

 كه نتايج آن به طور مدون در مركز مطالعات، تحقيقات است ء شده و يا در دست اجرا
 ، ولـي تـاكنون ايـن طـرح در است و ارزشيابي سازمان سنجش آموزش كشور موجود

 عنايت بـه اينكـه با . ـ غيرانتفاعي صورت نگرفته است غيردولتي مؤسسات هيچ يك از
 عالي در دستوركار نظام مؤسسات ها و موضوع ارزشيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاه

 تواند به عنوان الگويي بـراي انجـام طـرح مي ، اين پژوهش ، است آموزش عالي كشور
 . مد نظر قرار گيرد مؤسسات گونه ارزيابي دروني در اين

 انتفاعي ساريان آموزش عالي غير دولتي ـ غير مؤسسة ة تاريخچ
 ۸۳ / ۱۱ / ۱۷ مـورخ ة ـ غيرانتفاعي ساريان در جلسـ آموزش عالي غيردولتي مؤسسة ة اساسنام

 تصـويب رسـيد و وري بـه ا شوراي گسترش آموزشي عالي وزارت علوم، تحقيقات و فنّـ
 . ابالغ گرديد

 اقدام بـه پـذيرش ۱۳۸۳ آموزش عالي بر اساس مجوز مذكور در سال مؤسسة اين
 مؤسسة . هاي خود را در اين زمينه شروع كرد و فعاليت كرد قطع كارداني دانشجو در م

 هاي مجرب با گسترش فعاليت ان اد ت امكانات مطلوب آموزشي و جذب اس ة ي فوق با ته
 مجوز جذب دانشجو را در مقطع كارشناسي دريافت و ۱۳۸۵ ، در سال شد خود موفق

 . د كن اقدام به پذيرش دانشجو
 اينكـه گـروه معمـاري مركـز آمـوزش عـالي توجه به ور و با عنايت به موارد مذك

 و شـد اين پـژوهش انتخـاب براي ، است مؤسسه هاي فعال اين يكي از گروه ، ان ري سا
آموزش عالي بـا اطمينـان از كيفيـت بـاالي ة سس ؤ سس اين م ؤ م هيئت اعضاي محترم
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 را اجـراي ايـن پـژوهش براي الزم ة زمين و شدند قدم خود در اين زمينه پيش مؤسسة
 . آوردند فراهم

 آماري ة جامع
 آماري مورد مطالعه ة جامع
 مؤسسة جامعه در گروه معماري زير پنج اين پژوهش  شامل ة آماري مورد مطالع ة جامع

 : ند از ا اعي ساريان بود كه عبارت ف ـ غيرانت غيردولتي
 سـاير ) ـ آموختگان، هـ دانش ) دانشجويان، د ) علمي، ج هيئت ) مديرگروه، ب ) الف

 . ) ن آموزش و امور دانشجويي مسئول كتابخانه، مسئوال ( ربط راد ذي اف

 گيري حجم نمونه و روش نمونه
 مـديرگروه آموزشـي از بـدو تأسـيس گـروه ، در اين پژوهش : مديرگروه آموزشي ◘

 ؛ ، كه از روش سرشماري كامل استفاده شد است معماري يك نفر
 كـه هسـتند نفر ۱۶ ه سس ؤ ن گروه آموزشي معماري م ا مدرس : علمي هيئت اعضاي ◘

 ؛ با توجه به تعداد آنان از روش سرشماري كامل استفاده شد
 شامل دانشجويان شاغل به تحصيل در مقـاطع كـارداني و ، اين جامعه : انشجويان د ◘

 كـه كـل هسـتند معمـاري ة رشـت ۱۳۸۶ - ۸۷ سـال تحصـيلي ة كارشناسي در ترم پاييز
 طبق جدول تعيين انـدازه نمونـه گيري د و از طريق نمونه شو نفر مي ۳۶۵ جامعه شامل
 . انتخاب شـده اسـت ۲ و مورگان ۱ شده توسط كرجي سي مورد نظر ارائه ة از يك جامع

 نفـري از ۱۳۶ ة نفري دانشجويان كارشناسـي و نمونـ ۱۵۱ ة نفري از جامع ۱۰۸ ة نمون
 ؛ دست آمد ه نفري دانشجويان كارداني ب ۲۱۶ ة جامع
ــش ◘ ــذيرش دانشــجو در مقطــع مجــوز ۱۳۸۳ سســه در ســال ؤ م : آموختگــان دان  پ

 التحصـيل در ايـن مقطـع بـوده فاقد فـارغ ، در زمان انجام پژوهش داشته و كارشناسي
 به عنوان جامعة مـورد مطالعـه التحصيالن مقطع كارداني صرفاً از فارغ ، بنابراين ؛ است

 شـد؛ همچنـين و از روش سرشماري كامل اسـتفاده ) نفر بود ۱۶۵ تعداد آنان بالغ بر (
 ؛ شد پرسشنامه تكميل و عودت ۴۰ تعداد ، هاي ارسالي براي اين جامعه مه از پرسشنا

 اين جامعه شامل سـه نفـر : ن آموزشي و امور دانشجويي مسئول كتابخانه و مسئوال ◘
 يافتـه اطالعـات مربوطـه سازمان ة بود كه با روش مصاحبه و با استفاده از فرم مصاحب

 . شد اخذ

1. Krejie 
2. Morgan
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 ها آوري داده ابزارهاي جمع
 هاي مورد مطالعه اين گيري براي گردآوري اطالعات الزم از زيرجامعه رهاي اندازه ابزا

 . ليست پرسشنامه، مصاحبه و چك : ند از ا پژوهش عبارت
 علمي، هيئت : هاي گردآوري اطالعات الزم از زيرجامعه براي ، در اين پژوهش

 ة ينكه زيرجامع آموختگان از پرسشنامه استفاده شده و با توجه به ا دانشجويان، دانش
 دست آمد و براي بررسي ه اطالعات از طريق مصاحبه ب ، مديرگروه يك نفر بود

 . ليست استفاده شده است وضعيت امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي از چك

 ها هاي فني ابزارهاي گردآوري داده ويژگي
 مدنظر ۱ محتوايي هاي مورد استفاده در اين پژوهش، روايي نامه براي تأمين روايي پرسش

 يك ابزار ة دهند روايي محتوايي معموالً براي بررسي اجزاي تشكيل . قرار گرفت
 ). ۱۳۸۱ سرمد و همكاران، ( شود كار برده مي گيري به اندازه

 در اين . ها از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است در برآورد پايايي پرسشنامه
 ها محاسبه شده امه تك پرسشن براي تك spss افزاز آلفاي كرونباخ توسط نرم ، پژوهش

 : زير است كه به شرح
 ۰ / ۹۱ آموختگان نظرسنجي دانش ة ام پرسشن ۰ / ۹۳ نظرسنجي دانشجويان ة پرسشنام

 ن گروه ا نظرسنجي مدرس ة پرسشنام و ۰ / ۸۸ نظرسنجي مديرگروه آموزشي ة پرسشنام
 ، نان حاصل كرد توان اطمي ه مي دست آمد ه بود، كه با توجه به مقادير ب ۰ / ۸۷ آموزشي

 . ها از پايايي الزم برخوردار هستند نامه پرسش

 ها بندي اطالعات و داده روش تجزيه و طبقه
 ي هاي كيفي به مقادير كم شده و تبديل پاسخ آوري هاي جمع براي تجزيه و تحليل داده

 براي سنجش نظر . ها استفاده شده است گذاري گزينه دهي و ارزش از روش وزن
 در اين . بخشي است كار گرفته شده كه يك مقياس پنج قياس ليكرت به پاسخگويان م

 هاي زياد و خيلي زياد روش، مقياس پنج بخش بر روي يك پيوستار است كه گزينه
 ة در نقط . گيرد هاي كم و خيلي كم در سوي ديگر آن قرار مي در يك سو و گزينه

 گذاري آنجا عالمت نظرهاي خنثي در وسط گرايش پاسخگو به دو طرف برابر است و
 . شوند مي

 كمترين امتياز بيشترين امتياز

 ۱ نامطلوب ۲ / ۳۳ نسبتاًمطلوب ۳ / ۶۶ مطلوب ۵

1. Content validity
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 ال به طريق ؤ هاي مربوط به هر گزينه، امتياز يك س با مشخص شدن فراواني پاسخ

 : شود ي زير محاسبه م
 ال ؤ امتياز س ) = فراواني مربوط به آن × امتيازهاي هر گزينه ( ÷ دهندگان تعداد پاسخ

 با . مطلوب و نامطلوبند در اين تحقيق متغيرها داراي سه ارزش مطلوب، نسبتاً
 هاي مساوي قسمتي با قسمت جايگاه آن در پيوستار سه ، امتياز هر پرسش ة محاسب

 . شود تعيين مي
 كمترين امتياز رين امتياز بيشت

 ۱ نامطلوب ۱ / ۷۷ نسبتاًمطلوب ۲ / ۳۳ مطلوب ۳

 ها و عوامل ارزيابي با توجه به وضعيت براي قضاوت در مورد هر يك از مالك
 : د شو هر نشانگر و مالك امتياز هر قسمت به اين شكل محاسبه مي

 امتياز مالك ) = فراواني مربوط به نشانگر × امتياز هر نشانگر ( ÷ مربوط به مالك تعداد كل نشانگرهاي
 امتياز عامل ) = فراواني مربوط به مالك × امتياز هر مالك ( ÷ ها مربوط به هر عامل تعداد كل مالك

 هاي ارزيابي هاي الزم در خصوص هر كدام از مالك در اين پژوهش، داده
 اين مقايسه . يت موجود با وضعيت مطلوب مقايسه شد و وضع است آوري شده جمع

 و نقاط ضعف و قوت گروه كند تواند ميزان فاصله تا وضعيت مطلوب را مشخص مي
 كارهايي براي بهبود وضعيت گروه ارائه راه ، از اين طريق . آموزشي را نمايان سازد

 . شود قوت گروه ط خواهد شد كه منجر به رفع نقاط ضعف و تقويت نقا

 ش اجراي الگوي ارزيابي دروني رو
 ، آموزش عالي ساريان براي انجام ارزيابي دروني ة سس ؤ پس از بررسي اعالم آمادگي م

 علمي، وسعت كاري و ساير شرايط، هيئت آموزشي، تعداد اعضاي ة با توجه به سابق
 . گروه معماري اين موسسه براي انجام پژوهش برگزيده شد

 با فلسفه و هدف ء آموزشي و آشنايي اعضا پژوهش حاضر با برگزاري كارگاه
 ارزيابي دروني و تقسيم وظايف و ة اول، تشكيل كميت ة ارزيابي دروني به عنوان مرحل

 : ند از ا د كه عبارت ش دوم، وارد مراحل بعدي ة بندي طرح به عنوان مرحل زمان

 سوم ة مرحل
 ريزي مبتني بر نامه با استفاده از مدل بر ، در اين مرحله : تدوين و تصريح اهداف گروه

هدف در چارچوب كلي ديدگاه سيستمي و در قالب رهيافت ارزيابي دروني كيفيت و
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 ن و دانشجويان به  تصريح رسالت و ا هاي تصريح اهداف مدرس با استفاده از پرسشنامه
 . يندي و بروندادي پرداخته شد ا دروندادي، فر ة اهداف كلي در سه حوز

 چهارم ة مرحل
 با ديدگاهي سيستمي ، در اين مرحله : هاي مورد ارزيابي گروه مالك تعيين عوامل و

 . اي از عوامل يا به زبان ديگر ابعاد نظام آموزشي مورد توجه قرار گرفت مجموعه
 بحث اصلي اين بود كه كدام گروه از عوامل به بهترين نحو با پوشش جوانب،

 سنجش آنها تصوير توانند كيفيت گروه آموزشي را نمايان سازند و بررسي و مي
 شده در سطح هاي انجام دهد و بر اساس پژوهش روشني از وضع گروه به دست مي

 اند، المللي و ملي كه پنج تا هشت عامل را مورد ارزشيابي و سنجش قرار داده بين
 . ند كرد اعضاي كميته ارزيابي در مورد هفت عامل به توافق رسيده و تصويب

 پنجم ة مرحل
 هاي هر پس از تعيين عوامل مورد ارزيابي، نوبت به تعيين مالك : امل تعيين مالك هر ع

 ن و نظر ا متخصص هاي با توجه به پيشنهاد ، در اين بخش . رسد يك از عوامل مي
 هر عامل به عنوان ة هاي عمد اي از ويژگي ارزيابي دروني مجموعه ة اعضاي كميت

 . عامل شد هفت ي مالك برا ۲۸ د كه جمعاً بالغ بر ش هاي آن عامل تعريف مالك

 ششم ة مرحل
 تدوين نشانگرهاي : تدوين نشانگرهاي آموزشي و معيار قضاوت هر يك از نشانگرها

 نشانگرها نيز مشخصه . گيرد هاي هر عامل در اين مرحله انجام مي مناسب براي مالك
 هاي مورد نظر در هر مالك هستند كه معرف كيفيت مالك و مجموعه يا جنبه

 . امل بيانگر كيفيت عامل و نهايتاً گروه آموزشي مورد ارزيابي است نشانگرهاي يك ع
 براي قضاوت در رابطه با مقايسه وضع موجود با وضعيت مطلوب، معيار قضاوت در

 با توجه به اهداف گروه، نظرات اعضاي سه سطح مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب،
 ن و ا گروه، نظرات متخصص هاي مصوب، امكانات و شرايط نامه ، آيين گروه آموزشي

 . تك نشانگرها طراحي و تدوين شد ارزيابي در خصوص تك ة نظرات اعضاي كميت

 هفتم ة مرحل
 هاي مورد نياز مربوط به نشانگرها داده كردن مشخص

 هشتم ة مرحل
. گيرد گيري انجام مي طراحي و تدوين ابزارهاي اندازه
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 نهم ة مرحل
 آوري و با استفاده پژوهش، اطالعات الزم جمع ة شد با ابزارهاي تدوين ، در اين مرحله

 ها، ها و آمار استنباطي در تحليل داده بندي داده هاي آماري توصيفي در طبقه از روش
 گانه موارد بين متغيرها و بررسي نسبت نظرها در مورد سطوح مطلوبيت سه ة رابط

 . د ش مختلف پژوهش اقدام

 دهم و يازدهم ة مرحل
 . يابي دروني است تهيه گزارش ارز

 هاي پژوهش يافته
 غيرانتفاعي ساريان ـ غيردولتي ة سس ؤ اهداف گروه معماري م : ال اول پژوهش ؤ س

 هايي است كه واحد مورد ند؟ اولين قدم در انجام ارزيابي دروني، تصريح هدف ا كدام
 تصريح اهداف گروه براي ، در اين پژوهش . ارزيابي قصد دسترسي به آنها را داشته است

 ريزي مبتني بر هدف در چارچوب كلي ديدگاه آموزشي با استفاده از مدل برنامه
 هاي سيستمي و در قالب رهيافت ارزيابي دروني كيفيت و با استفاده از پرسشنامه

 ة ن و دانشجويان به تصريح رسالت و اهداف كلي در سه حوز ا تصريح اهداف مدرس
 به دست آمده در اين ة نتيج . ت يندي و بروندادي پرداخته شده اس ا دروندادي، فر
 : ند از ا قسمت عبارت

 رسالت آموزشي
 ها و تدوين اصول و مباني آموزش معماري اسالمي و ايراني، به وجود آوردن زمينه

 تربيت متخصصان، خالقيت و فكر معماري و نهايتاً ة توسع براي هاي الزم فرصت
 . معماري ايراني و اسالمي كه نياز جامعه را مرتفع نمايد ة كارشناسان خالق در حوز

 رسالت پژوهشي
 معماري ايراني و اسالمي و ساير ة الزم براي پژوهش در حوز ة به وجود آوردن زمين

 اي در هاي مرتبط، با هدف رشد و ارتقاء تحقيقات بنيادي، كاربردي و توسعه حوزه
 . شود نتايج پژوهشي آن منتهي مي ة هايتاً به ارائ هاي فوق و رسالت پژوهشي گروه كه ن زمينه

 رسالت خدماتي
 هاي مختلف مرتبط، رهنمودهاي علمي ـ كاربردي از سوي گروه به بخش ة ارائ

 هاي هاي آموزشي براي ارگان ها و كالس تخصص گروه و نيز كارگاه ة متناسب با حوز
. است هاي خدماتي گروه مرتبط متناسب با نياز آن از رسالت
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 هاي فوق، اهداف تدوين شده گروه در سه حوزه دروندادي، براي تحقق رسالت
 : ند از ا فرآيندي و بروندادي عبارت

 اهداف كلي دروندادي
 هاي آموزشي و درسي كه منجر به تجهيز دانشجويان به استفاده از برنامه ◘

 شود؛ ار كار مي هاي ايراني ـ اسالمي و برآوردن انتظارات جامعه و باز ها و نگرش مهارت
 پذيرش دانشجويان متناسب با اهداف و معيارهاي گروه؛ ◘
 علمي مجرب و متعهد متناسب با اهداف و هيئت جذب و حفظ اعضاي ◘

 . معيارهاي گروه

 يندي ا اهداف كلي فر
 هاي الزم به منظور يادگيري مداوم از طريق برقراري و فراهم كردن فرصت ◘

 ، گروه التحصيالن با گسترش ارتباط فارغ
 ، هاي پژوهشي ـ كاربردي انجام پروژه براي هاي دانشجويان پرورش توانايي ◘
 هاي علمي ـ هنري معماري در حول محورهاي شناسايي انجام و تقويت فعاليت ◘

 ، معماري ايراني ـ اسالمي و كاربرد آن
 علمي در جوامع علمي داخل هيئت مشاركت اعضاي براي هاي الزم تدارك فرصت ◘

 ، از كشور و خارج
 ، آموختگان متناسب با نيازهاي جامعه پرورش دانش، مهارت و نگرش دانش ◘
 ، التحصيالن گروه تحصيل دانشجويان و فارغ ة ادام براي الزم ة زمين كردن فراهم ◘
 ، هاي مرتبط خدمات آموزشي و پژوهشي به ساير سازمان ة ارائ ◘
 بت به معماري ايراني پرورش يك ديد و نگرش درست و مثبت در دانشجويان نس ◘

 ، ـ اسالمي
 ، حفظ و ارتقاء عملكرد درسي و پژوهشي دانشجويان در طول دوران تحصيل ◘
 ، بهبود و ارتقاء سطح علمي گروه ◘
 ة هاي مرتبط با رشت التحصيالن بتوانند در حوزه هايي كه فارغ تدارك فرصت ◘

 . تحصيلي خود مشغول به كار شوند

 اهداف كلي بروندادي
 خدمات تخصصي به خصوص در زمينه معماري ايراني ـ اسالمي به ة ض عر ◘

 ؛ هاي مختلف مرتبط بخش
: نيروي انساني متخصص در زمينه معماري و معماري اسالمي كه شامل ة عرض ◘
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 هاي معماري نيروي انساني متخصص كه توانايي كاربرد دانش و مهارت ة عرض . ۱

 ند؛ معماري ايراني ـ اسالمي دارا باش ة را در زمين
 هاي پايه بتوانند نيروي انساني متخصص كه ضمن دارا بودن مهارت ة عرض . ۲

 هاي شغلي خود را با سهولت انجام دهند؛ وظايف و مسئوليت
 نيروي انساني متخصص كه با روندهاي پژوهش آشنا و خالقيت و ة عرض . ۳

 هاي علمي الزم را داشته باشد؛ مهارت
 علمي كشور به ة ني ـ اسالمي كه نياز جامع معماري ايرا ة آثار علمي در زمين ة عرض ◘

 اين حوزه را برآورد سازد؛
 گروه در توليد علمي داخل و خارج از كشور به علمي هيئت مشاركت اعضاي ◘

 مقاالت و سخنراني؛ ة همراه ارائ
 معماري ايراني ـ اسالمي ة هاي تحقيقي، آموزشي و خدماتي در زمين تدوين برنامه ◘

 . ي كشور را برآورده سازد علم ة كه نيازهاي جامع

 هاي ارزيابي بندي و تعيين حدود عامل دسته
 ) يك ة جدول شمار ( زير ة گان اهداف كلي يادشده در قالب عوامل هفت ، در اين قسمت

 يندي وعناصر بروندادي ا عناصر فر عناصر دروندادي، : ة براي انجام ارزيابي در سه حوز
 عوامل مورد ارزيابي را ) ۱ ( جدول . شد بندي هاي اين پژوهش دسته به عنوان شاخص

 : دهد نشان مي

 عوامل مورد ارزيابي گروه معماري ) ۱ ( جدول
 ويژگي عوامل مورد ارزيابي رديف

 داد درون علمي هيئت ۱
 داد درون دانشجويان ۲
 داد درون درسي ة هاي آموزشي و برنام دوره ۳
 داد درون امكانات و تجهيزات آموزشي ـ پژوهشي ۴
 فرآيند يس ـ يادگيري تدر ۵
 فرآيند ساختار سازماني، مديريت و تشكيالت ۶
 داد برون آموختگان دانش ۷

 حاصل تبادل نظر و ، نشانگر ۹۲ مالك و ۲۹ در قالب شده اشاره بندي عوامل حيطه
 . است شده گذاشته شده و به اجراء گرفته مشخص هاي صورت بحث

 غيردولتي ـ غيرانتفاعي ة سس ؤ معماري م عوامل دروندادي گروه : ال دوم پژوهش ؤ س
ساريان از چه كيفيتي برخوردار است؟
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 علمي هيئت عامل
 ها مالك
 اين مالك متشكل از چهار نشانگر در سطح : علمي هيئت تركيب و توزيع اعضاي ◘

 ؛ مطلوب قرار دارد
 ؛ اين مالك متشكل از دو نشانگر در سطح مطلوب قرار دارد : هاي آموزشي فعاليت ◘
 اين مالك متشكل از سه نشانگر در سطح نسبتاً مطلوب قرار : هاي پژوهش فعاليت ◘

 ؛ دارد
 اين مالك : علمي در گروه به منظور مشاوره با دانشجويان هيئت حضور اعضاي ◘

 ؛ متشكل از دو نشانگر در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد
 سبتاً اين مالك در سطح ن : هاي گروه علمي از فعاليت هيئت رضايت اعضاي ◘

 ؛ مطلوب قرار دارد
 اين مالك : هاي جديد رشته تخصصي علمي گروه با يافته هيئت آشنايي اعضاي ◘

 . متشكل از دو نشانگر در سطح مطلوب قرار دارد

 گيري نتيجه
 علمي، اين عامل در ارزيابي دروني هيئت هاي عامل اعضاي با توجه به امتياز مالك

 . شود ارزيابي مي » مطلوب « در سطح

 امل دانشجويان ع
 ها مالك
 اين مالك متشكل از سه نشانگر در سطح : پذيرش و پيشرفت تحصيلي دانشجويان ◘

 ؛ نسبتاً مطلوب  قرار گرفته است
 اين مالك در سطح نسبتاً مطلوب قرار : علمي هيئت تعامل دانشجويان با اعضاي ◘

 ؛ دارد
 اين مالك : ن تحصيلي و بازار كار آ ة عالقه و آگاهي دانشجويان نسبت به رشت ◘

 ؛ متشكل از دو نشانگر در سطح مطلوب قرار دارد
 » سطح مطلوب « اين مالك متشكل از دو نشانگر در : تركيب و توزيع دانشجويان ◘

 . قرار دارد

 گيري نتيجه
 قرار » نسبتاً مطلوب « هاي عامل دانشجويان، اين عامل در سطح با توجه به امتياز مالك

. گرفت
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 هاي درسي و برنامه هاي آموزشي عامل دوره
 ها مالك
 » نسبتاً مطلوب « اين مالك با سه نشانگر در سطح : هاي آموزشي و اهداف آن دوره ◘

 ؛ قرار گرفت
 وضعيت : ها نسبت به نيازهاي فرد و جامعه هاي درسي دوره پذيري برنامه انعطاف ◘

 ؛ قرار گرفت » نسبتاً مطلوب « اين مالك با هشت نشانگر در سطح
 اين مالك متشكل از هشت : هاي آموزشي و درسي از برنامه رضايت داشنجويان ◘

 ؛ قرار دارد » مطلوب « نشانگر در سطح
 اين مالك متشكل از : هاي آموزشي و درسي آموختگان از برنامه رضايت دانش ◘

 . قرار گرفت » نسبتاً مطلوب « هشت نشانگر در سطح

 گيري نتيجه
 نشانگر تعريف ۲۷ مالك و چهار با درسي ة هاي آموزشي و برنام ارزيابي عامل دوره

 . قرار گرفت » نسبتاً مطلوب « در سطح در سطح است كه اين مورد شده

 عامل امكانات و تجهيزات آموزشي ـ پژوهشي
 ها مالك
 نسبتاً « اين مالك متشكل از سه نشانگر در سطح : فضاهاي آموزشي و اداري ◘

 ؛ قرار گرفت » مطلوب
 نسبتاً « اين مالك متشكل از دو نشانگر در سطح : رساني كتابخانه و سيستم اطالع ◘

 ؛ قرار گرفت » مطلوب
 » مطلوب « سطح در از دو نشانگر اين مالك متشكل : اي امكانات و خدمات رايانه ◘

 ؛ قرار گرفت
 » مطلوب « اين مالك مشتكل از دو نشانگر در سطح : ها هاي و آزمايشگاه كارگاه ◘

 . قرار گرفت

 گيري نتيجه
 » مطلوب « تجهيزات آموزشي و پژوهشي با چهار مالك در سطح عامل امكانات و

 . قرار گرفت

 ال سوم پژوهش ؤ س
 غيردولتي ـ غيرانتفاعي ساريان از چه كيفيتي ة سس ؤ يندي گروه معماري م ا عوامل فر

برخوردارند؟
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 عامل جايگاه سازماني، مديريت و تشكيالت
 ها مالك
 ؛ قرار گرفت » مطلوب « گر در سطح اين مالك متشكل از چهار نشان : اهداف گروه ◘
 قرار » نسبتاً مطلوب « اين مالك متشكل از پنجم نشانگر در سطح : مديريت گروه ◘

 ؛ گرفت
 نشانگر در سطح سه اين مالك متشكل از : سال گذشته سه گروه در ة روند توسع ◘
 ؛ قرار گرفت » مطلوب «
 سه شكل از اين مالك مت : ها گروه و ساز و كار ارزيابي فعاليت ة توسع ة برنام ◘

 ؛ قرار گرفت » نسبتاً مطلوب « نشانگر در سطح
 نسبتاً « نشانگر در سطح سه اين مالك متشكل از : ها و مصوبات گروه نامه آيين ◘

 ؛ قرار گرفت » مطلوب
 قرار » مطلوب « نشانگر در سطح چهار اين مالك متشكل از : تشكيالت سازماني ◘

 . گرفت

 گيري نتيجه
 نشانگر در سطح نسبتاً ۲۲ تشكيالت با پنج مالك و عامل جايگاه سازماني، مديريت و
 . مطلوب مورد ارزيابي قرار گرفت

 يند تدريس و يادگيري ا عامل فر
 ها مالك
 نسبتاً « نشانگر در سطح سه اين مالك متشكل از : هاي تدريس الگوها و روش ◘

 ؛ قرار گرفت » مطلوب
 نشانگر در سطح سه اين مالك مشتكل از : استفاده از منابع و وسايل آموزشي ◘
 . قرار گرفت » نسبتاً مطلوب «
 نسبتاً « نشانگر در سطح سه مالك متشكل از اين : ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ◘

 . قرار گرفت » مطلوب

 گيري نتيجه
 » نسبتاً مطلوب « سطح در نشانگر نه مالك و سه يند تدريس و يادگيري با ا عامل فر

. مورد ارزيابي قرار گرفت
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 ش ال چهارم پژوه ؤ س
 غيردولتي ـ غيرانتفاعي ساريان از چه كيفيتي ة سس ؤ عوامل بروندادي گروه معماري م

 برخوردار است؟

 آموختگان عامل دانش
 ؛ قرار گرفت » مطلوب « اين مالك در سطح : آموختگان تحصيل دانش ة ادام ◘
 اين مالك در سطح : آموختگان با گروه بعد از فراغت از تحصيل ارتباط دانش ◘

 . ب قرار گرفت نسبتاً مطلو

 گيري نتيجه
 . قرار گرفت » نسبتاً مطلوب « آموختگان با دو مالك در سطح عامل دانش

 ال پنجم پژوهش ؤ س
 يندي و ا بهبود وضعيت موجود عوامل دروندادي، فر براي راهكارها و پيشنهادي الزم

 ند؟ ا بروندادي كروه كدام
 اول تا چهارم هاي ال ؤ با مشخص شدن وضعيت موجود گروه با پاسخ به س

 پژوهش، نقاط ضعف و قوت گروه شناسايي شده و پيشنهادهايي به شرح جداول ذيل
 . ده است ش بهبود كيفيت گروه ارائه براي

 بديهي است كه بهبود كيفيت گروه منوط به اجراي اين پيشنهادهاست كه
 وزارت علوم، و ه سس ؤ م ، دانشكده ، آنها به سطوح گروه آموزشي مسئوليت اجراي

 . است وري مربوط ا قيقات و فنّ تح
 شده در جهت بهبودي و ارتقاي كيفيت عامل اهداف، جايگاه سازمان و پيشنهادهاي ارائه

 تشكيالت

 پيشنهاد براي بهبود
 واحد يا
 سطح

 كننده اقدام

 ة محدود
 زماني

مورد نظر
 ء اجرا براي

 ها يا الزامات بايست پيش
 ء اجرا براي مورد نياز

 جموعه مستند و مدون تهيه و تدوين م . ۱
 ة هاي گروه در سه حوز اهداف و رسالت

 خدمات تخصصي ة آموزشي، پژوهشي و عرض
 علمي هيئت با مشاركت اعضاي

 تهيه و تدوين اهداف و يك ترم گروه
 سسه ؤ هاي م رسالت

 تدوين روش ارزشيابي مناسب جهت ميزان . ۲
 يك سال گروه تحقق اهداف

- تحصيلي
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 پيشنهاد براي بهبود
 واحد يا
 سطح

 كننده اقدام

 ة محدود
 زماني

مورد نظر
 ء اجرا براي

 ها يا الزامات بايست پيش
 ء اجرا براي مورد نياز

 اهداف و ة در زمين تهيه و تدوين مجموعه . ۳
 انداز و سسه و ايجاد چشم ؤ هاي م رسالت

 ها ديدگاه الزم براي گروه
 يك سال سسه ؤ م

 - تحصيلي

 گروه و اجراي ة توسع ة تهيه و تدوين برنام . ۴
 علمي هيئت آن با مشاركت و نظر اعضاي

 گروه
 تهيه و تدوين اهداف و يك ترم گروه

 هاي گروه رسالت
 تند و جامعي جهت تعيين دستورالعمل مس . ۵

 اي در گروه براي آگاهي اي دروه انجام ارزيابي
 هاي گروه با مشاركت از وضعيت و فعاليت

 اعضاي گروه ة كلي
 آميز ارزيابي انجام موفقيت يك ترم گروه

 دروني

 براي داخلي جامعي ة نام تهيه و تدوين آيين . ۶
 اعضاي ة هاي گروه با مشاركت كلي فعاليت

 گروه
 - يك ترم گروه

 براي مستقل به گروه ة اختصاص بودج . ۷
 درخواست از طرف مدير يك ترم سسه ؤ م هاي گروه ها و هزينه انجام فعاليت

 گروه
 ها و انجام فعاليت براي مستقل ة جذب بودج . ۸

 - يك ترم گروه هاي گروه هزينه

 اي جامع در مورد نامه تدوين و ابالغ آيين . ۹
 - يك ترم سسه ؤ م چگونگي انتخاب مديران گروه ة نحو

 هاي نامه حاوي ويژگي تهيه و تدوين آيين . ۱۰
 - يك ترم گروه فردي مديرگروه و مدت زمان مديريت آن

 جامعي حاوي ة نام تهيه و تدوين آيين . ۱۱
 ها و اختيارات گروه و وظايف، مسئوليت

 دانشكده به تفكيك و ابالغ به گروه و دانشكده
 يك ترم سسه ؤ م

 اي نامه تدوين و ابالغ آيين
ة جامع در مورد نحو

 چگونگي انتخاب مديران
 سسه ؤ گروه م

 نامه واحدي در خصوص تدوين آيين . ۱۲
 انتخاب و انتصاب مديران سطوح مختلف نظام

 و مشخص نمودن معيارها و ة سس ؤ م
 هاي مورد نظر در اين خصوص بايست پيش

 - - خانه وزارت

 تشكيل جلسات براي تدوين برنامه منظم . ۱۳
- يك ترم گروه علمي هيئت اعضاي ة با نظر كلي گروه
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 علمي هيئت شده در جهت بهبودي و ارتقاي پيشنهادهاي ارائه

 پيشنهاد براي بهبود
 واحد يا
 سطح

 كننده اقدام

 ة محدود
 زماني

مورد نظر
 ء اجرا براي

 ها يا الزامات بايست پيش
 ء اجرا براي مورد نياز

 لمي ع هيئت اقدام در جهت جذب اعضاي . ۱
 - - گروه براي مقطع كارشناسي

 هايي براي تهيه و تدارك الزامات و مشوق . ۲
 علمي به هيئت تشويق و تحريك اعضاي

 مراتب علمي باالتر
 هاي تشويق نامه تدوين آيين - گروه

 ها سسه ؤ هاي مناسب در م ايجاد فرصت . ۳
 علمي هيئت تحصيل اعضاي ة براي امكان ادام

 رشته معماري
 - - وزارتخانه

 مشاوره و حضور اعضاي ة تدوين و برنام . ۴
 ساعات حضور ة علمي در گروه در زمين هيئت

 رساني آن به دانشجويان و اطالع
 يك ترم گروه

 مشخص شدن ساعات
 حضور در گروه اعضاي

 علمي داراي سمت هيئت
 اجرايي

 كاري مدون جهت اختصاص و تدوين ساز . ۵
 تسهيالت و خدمات به اعضاي علمي براي

 ارتقاي علمي
 - - سسه ؤ م

 علمي هيئت توجه به شأن و منزلت اعضاي . ۶
 و اعطاي تسهيالت و امكانات مناسب با

 جايگاه آنها
 سسه و ؤ م

 - - وزارتخانه

 تدوين ساز و كاري اجرايي در جهت . ۷
 علمي و نحوه هيئت ارزيابي وضعيت اعضاي

 با توجه به ماهيت آنان و چگونگي ترفيع
 خاص رشته معماري

 سسه و ؤ م
 - - وزارتخانه

 برگزاري جلسات توجيهي براي دانشجويان . ۸
 و چگونگي استفاده از ه در خصوص نحو

 هيئت خدمات مشاوره و راهنمايي اعضاي
 علمي در اول هر سال تحصيلي

 يك ترم گروه
 مشخص شدن ساعات و

 هيئت حضور اعضاي ة نحو
 علمي در گروه

 و ارتقاي كيفيت دانشجويان شده در جهت بهبودي پيشنهادهاي ارائه

 پيشنهاد براي بهبود
 واحد يا

 سطح اقدام
 كننده

 محدوده
 زماني

 مورد نظر
 جهت اجرا

 ها يا الزامات بايست پيش
 مورد نياز جهت اجرا

 تهيه و تدوين ساز و كاري مدون و مستند . ۱
 يك سال گروه نحوه پذيرش دانشجو ة بار در

 تحصيلي
 تفويض اختيارات الزم به

 سسه ؤ از م گروه
 تعيين براي تفويض اختيارات الزم گروه . ۲

 يك سال سسه ؤ م هاي كلي گزينش دانشجو سياست
- تحصيلي
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 پيشنهاد براي بهبود
 واحد يا

 سطح اقدام
 كننده

 محدوده
 زماني

 مورد نظر
 جهت اجرا

 ها يا الزامات بايست پيش
 مورد نياز جهت اجرا

 علمي هيئت حضور اعضاي ة تدوين برنام . ۳
 يك ترم گروه رساني آن به دانشجويان و اطالع

 نصب براي بولتن مناسب ة تهي
 هفتگي حضور اعضاي ة برنام

 ت علمي ئ هي
 كردن سطح انتظارات تصريح و مشخص . ۴

 گروه از دانشجويان وسطح انتظارات
 علمي هيئت دانشجويان از گروه و اعضاي

 - يك ترم گروه

 برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با حضور . ۵
 سسه ؤ ن م و مسئوال استادان دانشجويان و

 جهت برقراري ارتباط نزديك و آشنايي با
 مسائل

 يك سال سسه ؤ م
 - تحصيلي

 شجويان با حقوق و وظايف دان كردن آشنا . ۶
 بروشورها و بردهاي اطالعاتي ة خود با تهي

 مناسب
 نصب بولتن مناسب در محل يك ترم گروه

 گروه
 اي مشخص براي نامه تهيه و تدوين آيين . ۷

 اعطاي خدمات و تسهيالت آموزشي و
 پژوهشي به دانشجويان

 - - سسه ؤ م

 يند تدريس و يادگيري ا يفيت فر بهبودي و ارتقاي ك براي شده پيشنهادهاي ارائه

 واحد يا پيشنهاد براي بهبود
 سطح

 كننده اقدام

 ة محدود
 زماني

مورد نظر
 ء اجرا براي

 ها يا بايست پيش
 براي الزامات مورد نياز

 ء اجرا

 هاي تدريس آوري و بررسي روش جمع . ۱
 يك سال گروه هاي معماري مناسب براي استفاده در كالس

 تحصيلي
 عضاي ا ة مشاركت كلي

 علمي گروه هيئت
 آشنايي ة برگزاري كارگاه آموزشي در زمين . ۲

 يك سال سسه ؤ م هاي تدريس علمي با روش هيئت اعضاي
 - تحصيلي

 علمي از وسايل آموزشي هيئت آگاهي اعضاي . ۳
 - - گروه و كمك آموزشي متناسب با محتواي دروس

 برگزاري جلسات توجيهي مستمر براي . ۴
 ه با سيستم آموزشي و دانشجويان در رابط

 انتظارات اين سيستم از دانشجويان
 - يك ترم گروه

 هاي ارزيابي مناسب با ماهيت انتخاب روش . ۵
 معماري و بحث و بررسي ة خاص دروس رشت

 آنها در جلسات گروه
 يك سال گروه

 تحصيلي
 اعضاي ة مشاركت كلي

علمي گروه هيئت
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 واحد يا پيشنهاد براي بهبود
 سطح

 كننده اقدام

 ة محدود
 زماني

مورد نظر
 ء اجرا براي

 ها يا بايست پيش
 براي الزامات مورد نياز

 ء اجرا

 بي دانشجويان با ماهيت خاص ارزيا كردن آشنا . ۶
 اعضاي ة مشاركت كلي - گروه معماري ة دروس رشت

 علمي گروه هيئت

 هاي درسي هاي آموزش و برنامه بهبودي و ارتقاي كيفيت دوره براي شده پيشنهادهاي ارائه

 پيشنهاد براي بهبود
 واحد يا

 سطح اقدام
 كننده

 محدوده
 زماني

 مورد نظر
 جهت اجرا

 ها يا الزامات بايست پيش
 ء اجرا براي مورد نياز

 تعيين ساز و كار و چارچوبي مدوني تدوين و . ۱
 ريزي آموزشي درسي با مشاركت براي برنامه

 اعضاي گروه
 - يك ترم گروه

 اي مدون و مستند در خصوص ارزيابي برنامه . ۲
 هيئت ها با مشاركت اعضاي ها و برنامه از دوره

 علمي
 يك سال گروه

 - تحصيلي

 در كشور وجود ندارد و هايي كه ايجاد گرايش . ۳
 از سويي نياز به متخصص در آن حوزه احساس

 شود مي
 - - گروه

 آگاهي از نظر اعضاي براي اي تدوين برنامه . ۴
 گروه از پيشرفت تحصيلي دانشجويان به تفكيك

 مقطع
 يك سال گروه

 - تحصيلي

 ريزي تدوين دستورالعمل مدوني براي برنامه . ۵
 و نظر اعضاي درسي دانشجويان با مشاركت

 علمي گروه هيئت
 يك سال گروه

 - تحصيلي

 ايجاد تنوع در دروس اختياري و تركيب . ۶
 يك سال گروه دروس گروه

- تحصيلي
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 بهبودي، امكانات، تجهيزات آموزشي و پژوهشي براي شده پيشنهادهاي ارائه

 واحد يا سطح پيشنهاد براي بهبود
 كننده اقدام

 ة محدود
 زماني
 ر مورد نظ

 ء اجرا براي

 ها يا الزامات بايست پيش
 ء اجرا براي مورد نياز

 گسترش فضاهاي فيزيكي، آموزشي و . ۱
 - - سسه ؤ م اداري گروه

 تعمير، تعويض تجهيزات فرسوده و . ۲
 - يك ترم گروه ها مستعمل كارگاه

 تجهيز كتابخانه خصوصاً از لحاظ . ۳
 - - سسه ؤ م مجالت و وسايل كامپيوتري مورد نياز

 آموختگان پيشنهادهاي ارائه شده جهت بهبودي و ارتقاي كيفيت دانش

 پيشنهاد براي بهبود
 واحد يا
 سطح

 كننده اقدام

 ة محدود
 زماني

مورد نظر
 ء اجرا براي

 ها يا بايست پيش
 الزامات مورد نياز

 ء جهت اجرا
 هاي فعاليت براي الزم ة زمين كردن فراهم . ۱

 هيئت ا اعضاي آموختگان ب پژوهشي مشترك دانش
 علمي

 اعضاي ة مشاركت كلي - سسه ؤ م
 علمي گروه هيئت

 هاي مشاوره و ريزي و اجراي كالس برنامه . ۲
 تقويتي براي دانشجويان سال آخر در جهت ارتقاء

 دانشجويان به مقاطع باالتر
 گروه و
 - - دانشكده

 گيري نتيجه
 ة سس ؤ موزشي معماري م هدف اصلي از انجام اين پژوهش، بازنمايي كيفيت گروه آ

 . غيردولتي ـ غيرانتفاعي ساريان بوده است
 رسالت : ة و مأموريت گروه آموزشي در سه حوز ها، رسالت با توجه به يافته

 ، سپس با توجه به شد آموزشي، رسالت پژوهشي و رسالت خدمات تخصصي تدوين
 ن چارچوبي يندي و بروندادي به عنوا ا هاي ذكرشده اهداف كلي دروندادي، فر رسالت

. شد نظري تنظيم
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 سپس ساز و كار اجرايي ارزيابي دروني در قالب مراحلي براي گروه مذكور

 هر يك از عوامل مورد ) كيفيت ( در ادامه ميزان مطلوبيت . شده است ء طراحي و اجرا
 . ارزيابي و تحصيل قرار گرفته است

 مطالعه، جز در دهد كه وضعيت عوامل مورد نتايج اين ارزيابي و تحليل نشان مي
 علمي و عامل امكانات و تجهيزات آموزشي ـ پژوهشي با وضعيت هيئت سطح عامل

 نتايج ة ريزي منطقي و علمي بر پاي توان با انجام يك برنامه مطلوب فاصله داشته و مي
 بهبود كيفيت گروه براي ، شده از اين ارزيابي شده و با توجه به پيشنهادات ارائه حاصل

. و اهداف آن به وضعيت مطلوب دست يافت و تحقق رسالت
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 منابع
 ارزيابي دروني و كاربرد آن در بهبود مستمر ). ۱۳۷۴ ( بازرگان، عباس و همكاران

 . سال سوم ، ريزي در آموزش عالي پژوهش و برنامه ة فصلنام . كيفيت آموزش عالي
 هاي به كيفيت و ارزيابي آن در آموزش عالي، نگاهي به تجر ). ۱۳۷۵ ( بازرگان، عباس
 مجموعه مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي در ايران به . المللي ملي و بين

 انتشارات : تهران ، ۱۲۷ ة شمار ، كوشش محسن خليجي و محمدمهدي فرقاني
 . دانشگاه عالمه طباطبايي

 هاي كيفيت و ارزيابي آن در آموزش عالي، نگاهي به تجربه ). ۱۳۷۶ ( بازرگان، عباس
 . ۱۵۵ ة رهيافت، شمار ة فصلنام . المللي ملي و بين

 رويكرد مناسب ارزيابي دروني براي ارتقاي ). ۱۳۷۹ ( بازرگان، عباس و همكاران
 شناسي روان ة مجل . هاي علوم پزشكي هاي آموزشي در دانشگاه مستمر كيفيت گروه

 دوره جديد، سال پنجم ، و علوم تربيتي دانشگاه تهران
 : تهران . مفاهيم الگوها و فرايند عملياتي ارزشيابي آموزش ). ۱۳۸۰ ( بازرگان، عباس

 ) سمت ( ها سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
 ارزيابي دروني گروه ترويج و آموزش كشاورزي گزارش ). ۱۳۷۷ ( حجازي، يوسف

 كشاورزي دانشگاه تهران، الگويي براي ارزيابي دروني در نظام آموزش ة دانشكد
 مركز مطالعات و تحقيقات ارزشيابي ة نتشر نشد طرح پژوهشي م . عالي كشور

 . آموزش سازمان سنجش
 : جلد اول، تهران . نگاهي به نظام آموزش عالي در ايران ). ۱۳۷۶ ( محسن خليجي،

 . ي ي انتشارات دانشگاه عالمه طباطبا
 اندازهاي ها و چشم ها، توسعه اعتبارسنجي در امريكا ريشه ). ۱۳۸۴ ( خواص، ايلين

 . انتشارات سازمان سنجش آموزش كشور ، ) ۱۳۸۳ ( رضا آبادي حسن ة ترجم ، ه آيند
 ة ترجم . سنجش؛ ارزشيابي و اعتبارسنجي در آمريكا . ) ۱۹۹۶ ( راتكليف، جيمز

 . ۷ ة مجله علم و آينده، شمار ). ۱۳۸۳ ( غالمرضا يادگار زاده
 ترجمه عبدالرحيم نوه ابراهيم و . يادگيري در آموزش عالي ). ۱۹۹۷ ( رمزدن ، پال
 پژوهش و ة دانشگاه علوم پايه دامغان با همكاري موسس ، ) ۱۳۸۰ ( ، همكاران

 . ريزي آموزش عالي برنامه
 هاي تحقيق در علوم روش ). ۱۳۸۱ ( عباس بازرگان و الهه حجازي ؛ سرمد، زهره

 . انتشارات آگاه : تهران ، ، چاپ ششم رفتاري
 ه طراحي الگوي مناسب براي ارزيابي دروني گرو ). ۱۳۷۹ ( اميرحسين كيدوزي،

 آموزش پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران به منظور ارتقاي
 شناسي و روان ة دانشكد : دانشگاه تهران ، كارشناي ارشد ة نام پايان . كيفيت آموزش

. علوم تربيتي
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 ، فريده مشايخ ة ترجم ، ريزي آموزش فرايند برنامه . ) ۱۳۷۳ ( گروه مشاوران يونسكو

 . انتشارات مدرسه
 هاي آموزش رياضي دانشگاه ارزيابي درون كيفيت گروه ). ۱۳۸۱ ( ا محمدي، رض

 شناسي و دانشكده روان : دانشگاه تهران ، كارشناسي ارشد ة نام پايان . صنعتي اميركبير
 . علوم تربيتي

 هاي ارزيابي دروني كيفيت گروه ). ۱۳۸۶ ( حسين زاده، غالم اسالم ؛ رضا محمدي،
 . نتايج، پيشنهادها فرايندها، : اميركبير آموزشي رياضي محض و كاربردي دانشگاه

 ها به مجموعه مقاالت دومين همايش ارزيابي دروني براي ارتقاي كيفيت دانشگاه
 . انتشارات سازمان سنجش آموزش كشور : دانشگاه تهران ، كوشش رضا محمدي
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