
 14/04/89 تاریخ دریافت مقاله جدید  عالی، دورة  آموزش  نامۀ
 02/09/89 تاریخ پذیرش  9 -37 ، صص1389 پاییز، یازدهم  ، شمارةسوم  سال

  
ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی مهندسی 

  1محیط زیست دانشگاه تهران
  * محمد احمدي ده قطب الدینی

  ** علی عبدلیدکتر محمد
  *** اهللا فرزاد دکتر ولی
  **** کیامنش دکتر علیرضا

  چکیده
. این مطالعه با هدف ارزیابی درونی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران انجام گرفـت 

ارزیـابی و  ه یـا برنامـه براسـاس خود   مؤسسـ یک نیم رخ جامع و روشن از عملکرد یک  ارائه
 ینیازمنـد بکـارگیري فراینـد ارزیـاب    ها   و تهدیدها   فرصت، ضعف، تجزیه و تحلیل نقاط قوت

پژوهـی اسـتفاده شـد و بـا کمـک       به این منظور از روش تحقیـق ارزشـیابی و اقـدام   . باشد می
، علمـی  هیـأت اعضـاء  ، اطالعات مورد نیاز از مدیر گـروه ، پرسشنامه و چک لیست اطالعاتی

به شیوه  آنهاو کارفرمایان  آموختگان دانشدانشجویان و مسئول کتابخانه به شیوه سرشماري و 
 نتایج نشـان داد میـانگین وزنـی بدسـت آمـده در     . ي گردیدآور جمعدسترس  در گیري نمونه
و پـژوهش و  ) 5/2( پیامـد -تـه آموخ دانـش ، )43/2( دانشـجو ، )4/2( علمـی  هیـأت هاي   عامل
 نسـبتاَ دهنده وضعیت  در نظرگرفته شده نشانهاي  و نشانگرها   مالكبا توجه به ) 4/2( اتتألیف

 آموزشـی هـاي   امکانـات و فضـا   هـاي  ظر و میانگین عامـل مورد ن هاي مطلوب گروه در عامل
آموزشـی  هـاي    و دوره) 11/2( یـادگیري  –فراینـد تـدریس  ، )92/1( ساختار سازمانی، )17/2(

ایـن  . باشـد  می نظرمورد هاي عامل رمطلوب گروه دنادهنده وضعیت  نشان) 13/2( مورد اجراء
تا رسیدن به در برخی ابعاد ت تهران مهندسی محیط زیسگروه باشد که  می نتایج حاکی از این

ي و ریـز  برنامه خود فاصله زیادي ندارد و این امر مستلزم یینهاهاي  وضع مطلوب و یا هدف
  .باشند می باشد که داراي ضعف می راه کارهایی براي رفع نقاط ضعف خود در ابعادي ارائه
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  مقدمه 
دوره . توان در سه دوره تشریح کرد می در ایران راها   یخچه آموزش عالی و دانشگاهتار

گـرا براسـاس    این مراکز در ایران توسط دولت اقتدارگرا و توسـعه  تأسیساول از آغاز 
در . بـود  1990دوره دوم از آغاز انقالب اسالمی تـا  ، الگوهاي غربی تا انقالب اسالمی

بندي اسـالمی   نسخه فرهنگی و فرمول، بناي مدل تحول فرهنگیبر م ها   هاین دوره برنام
در ایـن  . به بعد بود 1990دوره سوم از . بنا شد سیاسی –از نظام متمرکز ایدئولوژیکی 

این دوره مقـارن بـا   . دوره تغییرات آرام اما عمیق در متن جامعه ایرانی صورت گرفت
، قاضـی ، فراسـتخواه ( دباشـ  مـی  توسعه عصر اطالعـات و ارتباطـات و جهـانی شـدن    

ظهور عصر اطالعات و ارتباطات موجـب شـد تـا ارزیـابی و بهبـود       ).2008، بازرگان
زیـرا  ، تبـدیل شـود  هـا    آموزشی به مساله اصـلی دانشـگاه   هاي هاي نظام کیفیت فعالیت

جریان گسترش و تنوع آموزش عالی باعث پدید آمدن انواع متنوع مؤسسات آمـوزش  
 در ارتباط با نیازهاي افراد و جامعـه تعیـین   آنها هاي یفیت برنامهعالی اي شد که باید ک

هـاي   دالیل این تغییرات در سیستم) 2003( 2ماسون ).2001، 1نس تیجنجِري ( شد می
اجتمـاعی و عـدم توانـایی بـراي     ، آموزشی سراسر جهان را فشـارهاي زیـاد اقتصـادي   

زیرا با ظهور اینترنـت  ، داند میبرطرف کردن نیازهاي گسترده آموزشی در زمینه اقتصاد 
. اجتماعی و تجـاري تغییـر کـرده اسـت     -انداز آموزشی به سوي تعامل فرهنگی چشم

بـا ایـن حـال    ، دهـد  می اطالعات اگرچه بهروري و کنترل اطالعات را افزایش فنّاوري
 باشد کـه روابـط اقتصـادي و اجتمـاعی را دوبـاره شـکل       می قوي فنّاوريیک نیروي 

ـ  ا رشد غیرو یادگیرندگان را بها   امر دانشگاهاین . دهد می رو  هقابل کنترل اطالعـات روب
هاي خود بازنگري تـازه   باید در نقشها   براي پذیرش این تغییرات دانشگاه. کرده است

هاي خود متناسب با تغییرات براي  دهی مجدد نقش نیاز به شکل آنهازیرا داشته باشند، 
کنـد   مـی  همچنـین بیـان  ) 2003( ماسون. امعه دارندبرطرف کردن نیازهاي اطالعاتی ج

  : هاي زیر بپردازند نظر در جنبهنیاز دارند که به تجدیدها   دانشگاه
 ؛ها بهبود کیفیت و کاهش هزینه .1
 ؛تعدیل آموزش از طریق استفاده از موضوعات یادگیري .2
 ؛دانشجو -تغییر نقش استاد .3
 ؛هاي یادگیري الکترونیک نیاز به مهارت .4
 ؛یادگیري الکترونیک حمایت از .5
  .اي مؤسسهانواع جدیدي از رهبري  .6

                                                                                                                                      
1. Vroeijenstijn  
2. Mason  
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را ها   تضمین کیفیت در دانشگاههاي  این مسائل تقاضا براي ارزیابی کیفیت و فرایند
تضـمین کیفیـت ملـی    هاي   شناخت سیستم، نتیجه چنین تقاضاهایی، افزایش داده است
دیگر بوده هاي  ر کشورهایی د ریزي مقدماتی چنین سیستم و طرحها  در برخی از کشور

  .است
  

  لهأبیان مس
هاي مختلف ارزیابی در نظر گرفته  تواند یک چهارراه از سنت می ارزیابی آموزش عالی

هـاي ارزیـابی    در میـان سـایر سـنت    1دانشـگاه  اي مؤسسه هاي زمانی که ارزیابی. شود
رسـی  اول بر. تواند در نظـر گرفتـه شـود    می چهار سنت مختلف، گیرددانشگاهی قرار 

 که روش سنتی ارزیـابی تحقیـق و آمـوزش عـالی بـا پیشـینه چنـدین قـرن        ، 2همگنان
با دیگر عقاید جدید مـدیریت دولتـی    1980که در دهه ، 3دوم سنجش کیفیت. باشد می

باشد کـه   می 5که یک گستره از ممیزي مالی، 4سوم ممیزي عملکرد. شدها   وارد دانشگاه
چهارم ارزیـابی برنامـه   . باشد می مشترك 7موزشیو ممیزي آ 6منشا آن با ممیزي کیفیت

بـه بعـد در آمریکـا توسـعه یافـت کـه بـا ارزیـابی          1960که از دهه ، 8یا ارزیابی کلی
ارزیابی دانشگاهی به ممیزي کیفیت و همچنـین ارزیـابی   . دانشگاهی ارتباط کمی دارد

ي ارزیـابی  یی کـه بـرا  هـا  روشیکـی از   ).2005، 9لیوهانن( باشد می تر همگنان نزدیک
  . باشد می شود اعتبارسنجی می آموزش عالی بکار برده

ه مؤسسـ اعتبارسنجی را نوعی شـناخت ظـاهري از یـک برنامـه یـا      ) 2000( 10دمه
ه توسـط  مؤسسنتایج سنجش کیفیت یک برنامه یا  براساس، توسط یک هیئت خارجی

ظـام آموزشـی   خارج از دانشگاه یا ن، این گروه بیرونی. کند می ه تعریفمؤسسخود آن 
نظـام آموزشـی   هـاي    در مـورد کیفیـت فعالیـت   ، با توسل به یک سري از اسـتانداردها 

 نظـام آموزشـی  هاي   کنند و این قضاوت در مورد اطمینان از کیفیت فعالیت می قضاوت

                                                                                                                                      
1. Finnish university evaluation (institutional evaluations of university)  
2. Peer review  
3. Quality assessment  
4. Performance audit   
5. Financial audit  
6. Quality audit  
7. Academic audit 
8. Programme or general evaluation 
9. Liuhanen 
10. Damme  
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اعتبارسـنجی ممکـن اسـت     زمینـه  ).2000، 1ستینییبه نقل از پیترسون و آگو( باشد می
 ).2004، 2هـاروي ( تمرکـز کنـد   آنهـا برون داد یا ترکیبـی از  فرایند یا ، روي درون داد

تجربه کشورهاي مختلف در ارزیابی و اعتبارسنجی آموزش عالی نشان داده اسـت کـه   
ــال  ــد مــی نهادهــاي تضــمین کیفیــت مقاصــد مختلفــی را دنب ــان( کنن         ).1388، بازرگ

 گیـرد  مـی  صـورت اي  مؤسسـه یـا  و اي  هاعتبار سنجی یا با هـدف اعتبارسـنجی برنامـ   
را درباره سازماندهی مناسـب منـابع و   ها   نظام، اي برنامه اعتبارسنجی ).2004، هاروي(

آمـوزش و سـنجش بـراي یـک دوره     ، مدیریت کیفیت انجام گرفته در مـورد تـدریس  
اي،  هدر اعتبارسـنجی برنامـ   ).2010، 3توبگـا ( دهـد  می قرار تأییدحداقل سه ساله مورد 
و طراحـی و محتـواي   اي  همنـابع برنامـ  ، ی همچون کارکنـان ایه ه تمرکز روي درون داد

همچنین فرایند تدریس و سطح حمایت از دانشجویان و گـاهی  . باشد می برنامه درسی
آموختگـان را نیـز مـورد بررسـی      و استخدام دانشها   اوقات پیامدهایی همچون توانایی

، خصوص فضـاي فیزیکـی  ه ساخت کلی باي، بر زیر مؤسسهاعتبارسنجی . دهد می قرار
همچنین ممکن . کند می و کارکنان تمرکزاي  هاطالعات و منابع کتابخان فنّاوريهمراه با 

 قـوانین و حمایـت اداري را نیـز شـامل شـود     ، مدیریت، است تنظیمات و قابلیت مالی
، 5تجزیـه و تحلیـل اسـناد   ، 4ي اعتبارسنجی شامل خودسنجیها روش ).2004، هاروي(

هـاي منتخـب    هیـأت ، 8هـا  بازرسـی ، 7بازدید همگنـان ، 6هاي عملکردموشکافی نشانگر
، 10هــاي منتخــب درونــی پــذیري واگــذار شــده بــه گــروه مســئولیت، 9تشــکیل شــده

  . باشند می 12و مداخله مستقیم 11نفعان هاي ذي یابی زمینه
به عنوان مرحله اول الگوي اعتبارسنجی یک  13نیارزیابی درو خودسنجی یا 

شوند تا اهداف خود را  می آورد که خود اعضا تشویق می ه وجودب سازمان یادگیرنده
و  مسئولدر قبال اعمال خود ، مشخص و تعریف کنند و در فرایند آموزش و ارزیابی

                                                                                                                                      
1. Peterson & Aguistin 
2. Harvey 
3. Thobega 
4. Self. Assessment 
5. Document analysis  
6. Scrutiny of performance indicators 
7. Peer visits  
8. Inspections  
9. Constituted panels  
10. Delegated responsibility to internal panels  
11. Stakeholder surveys  
12. Direct intervention  
13. Internal evaluation  
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 انتظار، ها در دنیاي امروز نیز با افزایش قدرت دانشگاه ).1999، 1مینت( پاسخگو باشند
و در قبال اعمالشان پاسخگو باشند یت بیشتري تقبل کنند مسئولرود در این زمینه  می

، درسی و محتواهاهاي   ریزي برنامه برنامه، ها اهداف و غایت، چون ارزیابی درونی
، حمایت و راهنمایی دانشجویان، پیشرفت تحصیلی دانشجویان، سنجش، آموزش

سیستم ارزیابی و مدیریت و افزایش کیفیت را در ، منابع انسانی و دیگر منابع
باشد بلکه  می کننده بهبود تقویت تنهابا این اوصاف ارزیابی درونی نه . گیرد برمی

در واقع ارزیابی  ).2000، 2تاجدین( باشد می نیزها   روشی براي پاسخگو کردن دانشگاه
ه یا برنامه در زمینه مؤسسدرونی کسب یک بینش ساختاري از کارکرد و عملکرد یک 

نس تیجن( باشد می اش وابسته ي جِ ارزیابی درونی توسط اعضاي یک  ).2001، ر
ه یا برنامه مطالعاتی قبل از ارزیابی بیرونی به منظور تجزیه و تحلیل نقاط مؤسس
  ).2000، تاجدین( گیرد می انجام 6و تهدیدها 5ها فرصت، 4ضعف، 3قوت

خصوص در سطح یک گروه آموزشی یا هـر واحـد   ه ب هدف اصلی ارزیابی درونی
علمــی بــراي کســب یــک درك جــامع از  هیــأت آموزشــی دیگــر مشــارکت اعضــاي

آموزشی و استفاده مناسب از منـابع   به منظور توسعه واحد، گروه آموزشیهاي   رسالت
  ).2001، 7نوو( باشد می به منظور بهبود مستمرکیفیت واحد آموزشی

 ه یـا برنامـه را سـه چیـز    مؤسسـ اهداف کلی ارزیابی درونی یک ) 2000( تاجدین 
  :داند می

  ؛وسته بهبود کیفیتتداوم پی .1
  ؛تضمین کردن کیفیت آموزشی .2
رخ جامع و روشن از عملکرد براساس خودارزیـابی و تجزیـه و    یک نیم ارائه .3

  .و تهدید هاها   فرصت، ضعف، تحلیل نقاط قوت
در ارزیـابی  ها  و تهدیدها  فرصت، ضعف، خودسنجی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت

 ).2000، تاجـدین ( گیـرد  مـی  ی انجـام عملکـردي معینـ  هـاي   درونی براساس نشـانگر 
باشند که تصویري از روشـی کـه    می به لحاظ کمی و کیفی اطالعاتی تجربی، نشانگرها

                                                                                                                                      
1. Minnett  
2. Tadjudin 
3. Strenghts  
4. Weakness 
5. Opportunities  
6. Threats  
7. Nevo 
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کـارکرد  . کننـد  می ترسیم، شناسد می ه بر اساس آن اهداف و مقاصد خود رامؤسسیک 
ی توانـای ، شـرایط آموزشـی  ، انداز از آینده یک چشم ارائهاین است که با ها  این نشانگر

ـنس تـیجن  ( کشـند  مـی  ه را بـه تصـویر  مؤسسعملکرد و کیفیت  ایـن  ، )2001، ري جِ
، خاصـی از عملیـات علمـی   هـاي    روي جنبـه  علمـی ضـرورتاً  هاي   و مالكها  نشانگر

را در ارتباط بـا   ها   هارزیابی باید این جنبخود کند و می تأکیدات مؤسسمدیریتی و مالی 
ــا   ــه ی ــرار دهــد سســمؤماهیــت و اهــداف گســترده برنام ــابراین . ه مــورد توجــه ق بن

شـوند اگـر بـه خـوبی      مـی  ی که با هدف اعتبارسنجی طراحـی و اجـرا  های خودارزیابی
 ضـعف و ، توانند یک تصویر دقیـق و واقعـی از نقـاط قـوت     می طراحی و اجرا شوند

 ارزیـابی در حالـت   خـود  چـون . ه ترسیم کننـد مؤسسبهبود یک برنامه یا هاي  فرصت
یعنـی  ، باشـد  مـی  ه یا برنامـه مؤسسدرونی یک هاي  فرایند رسی و بهبودال خود بر ایده

ه یـا برنامـه تحـت    مؤسسـ کوشد یک تصویر کامل و منسـجم از کـل    می خود ارزیابی
) 2000( تاجـدین  ).2001، 1آزادآمـوزش   آکـادمی آمریکـا  ( مطالعه را به تصویر بکشد

و هـا    فرصـت ، ضعف، تابعاد مختلفی را که در خودسنجی و تجزیه و تحلیل نقاط قو
  : داند می ات آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد شامل موارد زیرمؤسستهدیدهاي 

 
 ) 2001(ابعاد خودسنجی از دیدگاه تاجدین ) 1( جدول

  یت یا رسالت، اهداف و مقاصد برنامهمأمور •
  انداز از برنامه مطالعاتی یا مؤسسه  تدوین یک چشم .1
  ه یا برنامه مطالعاتییت و رسالت مؤسسمأمورتدوین  .2
 انداز یت مؤسسه یا برنامه مطالعاتی با چشممأمورسازگاري و تطبیق رسالت و  .3
 تدوین اهداف کلی و ویژه برنامه یا مؤسسه  .4
  یت و رسالت آنمأمورسازگاري و تطبیق اهداف کلی و ویژه مؤسسه یا برنامه با  .5
  طراحی برنامه درسی، محتوا و اجرا •
  ) عمق، انسجام و سازمان برنامه درسی ستردگی، گ(محتوا و ساختار  .1
  ) التحصیل و یا دانشجوي دوره تحصیالت تکمیلی دیپلم، دانشجوي دوره لیسانس، فارغ(سطح  .2
  پیامد مورد نظر آموزش و یادگیري .3
هاي  دانشجویان براي ادامه تحصیل، کسب دانش در یک زمینه خاص و فهم آن، توسعه مهارتهاي  فرصت .4

  .اي و شغلی، کار آینده و جریان استخدام حرفههاي  ابل انتقال، در نظر گرفتن نیازعمومی و ق
  سیستم آموزش، آموزش، یادگیري و سنجش •
  تدریس، یادگیري و سنجشهاي   روشو ها   استراتژي .1
  ها ساختار و دامنه آموزش، یادگیري و سنجش فعالیت .2

                                                                                                                                      
1. The American Academy for Liberal Education  
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  ابعاد خودسنجی از دیدگاه تاجدین) 1(ادامه جدول 
  استفاده از تکنولوژي اطالعات در یادگیري، آموزش و سنجش .3
  دانشجویان براي توسعه دانش در یک زمینه خاص و فهم آن هاي  فرصت .4
  عمومی و قابل انتقالهاي  مهارت .5
  دانشجویانهاي  ییفهم و استفاده از توانا .6
  یادگیري مستقل ییتوانا .7
  ها ها، انگیزش و نگرش ارزش .8
  دانشجویانسنجش پیشرفت تحصیلی  •
  ارزیابی و سنجش دانشجویان هاي   روشاستراتژي و  .1
  هایی از اطالعات ساالنه پیشرفت تحصیلی دانشجویان براي یک دوره حداقل سه ساله گیري اندازه .2
  اطالعاتی درباره انجام یا عدم انجام برنامه دانشجویان .3
  شرایط قابل قبول براي کمک هزینه تحصیلی .4
قابل هاي   فهم آن، مهارت شرفت تحصیلی دانشجویان در یک زمینه از دانش خاص وهایی درباره پی داده .5

  عقالنی دیگر هاي   ییانتقال و توانا
  بررسی رضایت دانشجویان .6
  ها مقاصد استخدام، مطالعه بیشتر و دیگر ارزش .7
  خدمات رفاهی و راهنمایی دانشجویان •
  تهیه برنامه آموزشی .1
  اطالعات و راهنمایی شغلی .2
  اوره فردي و اجتماعیمش .3
  منابع حمایت کننده •
  منابع انسانی مثل کیفیت و شرایط قابل قبول اساتید دانشگاه، کارکنان اداري و فنی .1
مطابقت آموزش و جامعه، دسترسـی بـه منـابع     تسهیالت زیر بنایی یادگیري مثل کتابخانه، آزمایشگاه، ابزار،  .2

  بط، منابع مالی و هزینهموجود درون مؤسسه یا دیگر مؤسسات خارجی مرت
  تحصیلیهاي  فضا •
دانشـجو در درون و بیـرون فضـاي دانشـگاه و      -امکانات آموزشی براي تقویت ارتباط متقابـل بـین اسـتاد    .1

  کند  اي دانشجویان را تشویق می حرفههاي  اي و فعالیت ایجادجوي که توسعه حرفه
  علمی دانشجویان و اساتید هاي  کمیت و کیفیت فعالیت .2
  ریزي جامع براي توسعه یک فضاي آموزشی مناسب براي یادگیري نامهبر .3
  پژوهش، انتشار و عرضه خدمات به جامعه •
  عرضه خدمات کارکنان آموزشیهاي  تحقیقی، انتشارات و فعالیتهاي   تعداد و کیفیت پروژه .1
  تحقیقی انجام شده توسط دانشجویانهاي  تعداد و کیفیت فعالیت .2
  مشارکتی اساتید و دانشجویانپژوهشی هاي  فعالیت .3
  طات بین آموزش، پژوهش و عرضه خدماتارتبا .4
  مشارکتی با دیگر مؤسسات خارجی در زمینه تحقیقهاي  روابط، همکاري و فعالیت .5
  اي، برنامه مدیریت، تضمین و بهبود کیفیت اداره مؤسسه •
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  ابعاد خودسنجی از دیدگاه تاجدین) 1(ادامه جدول 
نظارت و بازخورد هاي   مثل بررسی برنامه درسی، مکانیزم(ی در سطح برنامه مطالعاتی مدیریت کیفیت درون .1

  ) براي دانشجویان، کارکنان و آزمایشگران بیرونی
  ارتباط با تضمین کیفیت در سطح مؤسسه  .2
 توسعه کارکنان در ارتباط با آموزش، یادگیري و سنجش .3
 آموزشیهاي  ارزیابی مهارت .4
 کیفیت روي تجربه دانشجویان تاثیر فرایند تضمین .5
 سیستم اطالعات .6
  برنامه توسعه .7

  
در آموزش عالی ایران به کیفیت از طریـق فراینـدهاي گونـاگونی همچـون انجـام      

توجـه   آنهـا علمی در فرایند ارتقـاء   هیأتامتحانات درسی و نهایی و ارزیابی عملکرد 
ـ ، شده است ي اخیـر ارزیـابی و   هـا  سـال در ، دلیـل افـزایش تعـداد دانشـجویان    ه اما ب

که این امـر  . و واحدهاي سازمانی آموزش عالی دشوار شده است ها   هاعتبارسنجی برنام
توجه به ارزیابی مستمر کیفیت واحدهاي سـازمانی آمـوزش عـالی را ضـروري کـرده      

انداز آینده آموزش عالی ایران به سـبب   در غیراینصورت چشم، )1388، بازرگان( است
 کننـده  ک مدل مفهومی مناسب براي پایش و ارزشـیابی آن نگـران  رشد کمی و نبودن ی

الگـویی مفهـومی بـر     ارائـه از جمله افرادي که برآنند بـه   ).1387، فراستخواه( باشد می
براي تضمین کیفیـت در آمـوزش عـالی ایـران      )GT( 1ها مبناي نظریه برخاسته از داده

که فرایند ارزیابی درونـی کـه در   این در حالی است . باشد می بپردازند دکتر فراستخواه
هنـوز بخـوبی   ، شـود  مـی  ایران براي تضمین کیفیت در آموزش عالی ایران بکـار بـرده  

  .نهادینه نشده است
  
  شناسی پژوهش روش

 2پجـا . باشـد  مـی  و کـاربردي  تحقیق ارزشیابی و اقدام پژوهی پژوهش حاضر از نوع
رات ایجاد شده توسط اعمال تحقیق ارزشیابی را شناخت و سنجش نظامدار اث) 2006(

 3فریـدمن و راجـرز  . کند می تعریفها  هاعمال و فرآورد، ها سیاست، ها برنامه، آزمایشی
پژوهی را فرایندي مشـارکتی بـراي    اقدام) 2008( 4ردباريبه نقل از ریزون و ب) 2009(

                                                                                                                                      
1. Grounded Theory 
2. Jupp 
3.  Friedman & Rogers 
4.  Reason & Bradbury 
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کنـد   مـی  دانند کـه تـالش   می شناخت عملی در دنباله روي از اهداف ارزشمند انسانی
پژوهی موجب فهم یک  فرایند اقدام. مل و تئوري و عمل را در هم ادغام کندأل و تعم

ه مؤسسـ کنند برنامه یا  می شود که تالش می کنندگانی ه یا برنامه توسط مشارکتمؤسس
کنندگان درباره تغییـر بـه    همچنین موجب تسهیل درك و انتخاب مشارکت، را بشناسند

جدیـد از طریـق فراینـدهاي مشـارکتی هماننـد       يهـا  اندازه تالش براي ایجاد واقعیت
اندرکاران یک گـروه آموزشـی    چون هدف این پژوهش شناخت دست. شود می گفتگو

  . شود می پژوهی محسوب نوعی تحقیق اقدام، از اهداف خود بود
آموزشـی  هـاي   با توجه به مطالب فوق این پژوهش با هدف تعیین کیفیت فعالیـت 

فراینـد و برونـداد   ، شگاه تهران در سه مرحله درونـداد گروه مهندسی محیط زیست دان
گروه و تعیین فاصله هر یک از این سه مرحله بـا وضـعیت مطلـوب انجـام گرفـت و      

  :نظر قرار گرفتندزیر مد هاي سئوال
ط زیسـت دانشـگاه تهـران    یمحـ  مهندسـی  آموزشـی  گروههاي  کیفیت درونداد .1

   باشد؟ می چگونه
 محیط زیست دانشگاه تهران چگونـه  مهندسی یگروه آموزشهاي   فرایندکیفیت  .2
  باشد؟ می

محـیط زیسـت دانشـگاه تهـران      مهندسـی  گـروه آموزشـی  هاي  کیفیت برونداد .3
  باشد؟ می چگونه

 :به منظور انجام تحقیق فوق مراحل زیر انجام گرفت
  ؛تشکیل کمیته ارزیابی درونی و تعیین اعضاء کمیته ارزیابی درونی .1
 ؛محیط زیستتعیین اهداف گروه مهندسی  .2
. به منظور ارزیابی درونی: ارزیابیمورد هاي  و نشانگرها   مالك، تعیین عوامل .3

داد  فرایند و برون، داد گروه مهندسی محیط زیست ابتدا سه عامل اصلی یعنی درون
هایی فرعی در  در مرحله بعد براي هر کدام از این سه عامل اصلی عامل. انتخاب شد

 هیأت، اصلی درون داد چهار عامل فرعی یعنی دانشجو براي عامل. نظر گرفته شد
براي عامل اصلی فرایند . آموزشی و اداري در نظر گرفته شدهاي  فضا، مدیر، علمی

فرایند ، فرایند ساختی و سازمانی، یادگیري -چهار عامل فرعی فرایند تدریس 
ین مطالعه عامل در ا. آموزشی در نظر گرفته شدهاي   پشتیبانی و برقراري امور و دوره

 - سازمانی و فرایند پشتیبانی و برقراري امور تحت نام فرایند ساختی -فرایند ساختی
، اي برونداد واسطه، براي عامل برونداد سه عامل سازمانی مورد مطالعه قرار گرفت و

و ها   در مرحله بعد مالك. ات تعیین گردیدتألیفپیامد و پژوهش و  -تهآموخ دانش



موزش عالینامۀ آ  18
 

مالك عبارت است از . قضاوت مربوط به هرعامل تعیین شدهاي  عیارو مها  نشانگر
. پذیرد می انجام آنهاهایی از پدیده مورد ارزیابی که قضاوت درباره  ویژگی یا ویژگی

بر  نظرد ارزیابی هستند که اطالعات موردمورهاي  مالكهاي   مشخصه، نشانگرها
مطلوبیت مالك قضاوت کرد و شود تا بتوان در مورد سطح  می يآور جمع آنهااساس 

دهد که براي قضاوت در مورد  می را نشانها  معیار قضاوت نیز سطح مطلوبیت نشانگر
  . روند می به کارها   مالك
و تـدوین و طراحـی ابـزار    هـا   تعیین اطالعـات مـورد نیـاز بـر اسـاس نشـانگر       .4
  ؛گیري اندازه
 ؛و تجزیه و تحلیل اطالعات ها   هگردآوري داد .5
 حاصل از گردآوريهاي   ها؛ به منظور تجزیه و تحلیل داده هلیل دادتجزیه و تح .6

درصد و میانگین وزنی استفاده ، آمار توصیفی چون فراوانیهاي   روشاطالعات از 
 بر روي یک طیف کیفیت سه قسمتی سئوالوضعیت هر  به طوري که ابتدا، شد

ت مربوط به هر سئواالدر مرحله دوم ، مشخص، )مطلوب، مطلوبنسبتاً ، نامطلوب(
هاي   مربوط به هر مالك و مالكهاي  نشانگر مشخص و این فرایند در مورد نشانگر

و ها   مالك، در مرحله سوم وضعیت نشانگرها، مربوط به هر عامل نیز انجام گرفت
ایند کار به صورت زیر فر. بر روي طیف سه قسمتی مشخص شد عوامل نیز به ترتیب

 :مثال .انجام گرفت
  ؛یادگیري –فرایند تدریس : ورد ارزیابیعامل م
یادگیري جهت  -متنوع تدریس در فرایند یاددهیهاي   استفاده از شیوه :هدف

  ؛مهارتی و نگرشی دانشجویان، شناختیهاي  ییپرورش توانا
علمی  هیأتتدریس مورد استفاده اعضاء هاي   روشدانشجویان درباره نظر  :مالك
  ؛در گروه

 تدریس متنوع در آموزشهاي   روشعلمی از  هیأتاعضاء  میزان آگاهی :نشانگر
  ؛بر اساس نظر دانشجویان و اعضاء

به  علمی هیأتاعضاء  دانشجویان وهاي   میانگین پاسخ :قضاوتهاي  معیار
  :مربوط به نشانگر فوقاي  هگزین 5سؤاالت 

  1-33/2 نامطلوب 
  34/2-66/3 مطلوبنسبتاً  
 67/3-5 مطلوب 
  ؛ابی درونیتدوین گزارش ارزی .7
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  جامعه و نمونه پژوهش
جامعه آماري مورد مطالعه در تحقیق حاضر دانشکده مهندسی محیط زیسـت دانشـگاه   

باشد که از این دانشکده گـروه مهندسـی    می که متشکل از چهار گروه تهران بوده است
محیط زیست به عنوان نمونه داوطلبانه انتخاب گردید و تمام اجزاء این گروه به عنوان 

دهنده ایـن گـروه از    از عوامل تشکیل گیري نمونهبراي . نمونه آماري در نظر گرفته شد
کـه اطالعـات آن در   . گیري در دسترس و سرشماري استفاده شـد  دو نوع روش نمونه

 . شده است ارائه 2جدول 
 

  و حجم نمونه هر دسته از شرکت کنندگان مطالعه گیري نمونهروش ) 2(جدول 
  حجم نمونه  حجم جامعه  سرشماري  گیري در دسترس نهنمو  عوامل ارزیابی
  2  2  √  -  ها مدیران گروه

  13  13  √  -  علمی  هیأت
  33  33  √  -  دانشجویان تحصیالت تکمیلی

  1  1  √  -  مسئول کتابخانه
  25  72  -  √  آموختگان دانش

  15  72  -  √  کارفرمایان
  

  گیري ابزارهاي اندازه
ي اطالعـات از دو نـوع ابـزار    آور جمـع نظور در این تحقیق به ضرورت مطالعه و به م

ي آور جمـع بـراي  . اسـتفاده شـد  ) چک لیست اطالعاتی( پرسشنامه و فهرست وارسی
علمـی از دو پرسشـنامه ارزیـابی عوامـل و تـدوین       هیـأت و ، اطالعات از مدیر گروه

و کارفرمایان از یک پرسشـنامه بـراي ارزیـابی     آموختگان دانش، از دانشجویان، اهداف
اطالعات مـورد نیـاز دربـاره    ، مل و از مسئول کتابخانه با یک چک لیست اطالعاتیعوا

، پژوهشـی ، تجهیزات و خدمات پشـتیبانی گـروه از ابعـاد آموزشـی    ، وضعیت امکانات
ــاهی و اداري  ــعرف ــدآور جم ــدول . ي گردی ــروه    3ج ــر گ ــه از ه ــاتی ک ــوع اطالع        ن

ـ    ا تـدوین اهـداف و چـک لیسـت     شرکت کننده در قالب پرسشنامه ارزیـابی عوامـل ی
  . دهد می اطالعاتی گردآوري شده را نشان
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  دهنده مورد ارزیابی و اطالع داده شده توسط هر اطالع هاي عامل) 3(جدول 
موارد اطالعات 
  خواسته شده

مدیران 
  گروه

 هیأت
مسئول   دانشجویان  علمی

  کارفرمایان  آموختگان دانش  کتابخانه
  -  -  -  -  √  √  اهداف گروه آموزشی
مدیریت و ساختار 

  - √  - √  √  √  سازمانی
  - √  - √  √  √  علمی هیأتاعضاء 

  -  √  - √ √  √  پژوهش
امکانات و تجهیزات 
  -  √  √ √ √  √  آموزشی و پژوهشی
فرایند تدریس و 

  -  √  - √ √  √  یادگیري
آموزشی مورد هاي  دور

  -  √  - √ √  √  اجرا
  √  -  -  -  -  √  آموختگان دانش

  -  -  -  √  √  √  دانشجویان
  

آوري اطالعات  هاي جمعفنی ابزارهاي   در این پژوهش به منظور اطمینان از ویژگی
که یک سنجش آنچـه  اي  هروایی به گستر. از روایی محتوا و آلفاي کرانباخ استفاده شد

در روایـی محتـوا   . شـود  مـی  کند اطـالق  گیري می هانداز، باشد گیري می هرا هدف انداز
درباره مرتبط بودن محتواي تست براي محتواي یک حیطـه  اي  هتمایل به قضاوت حرف

با  ).1994، 1گیپس( باشد می خاص همانند ریاضی و معرف بودن محتوا براي آن حیطه
یعنی طرح هر مرحله در کمیتـه ارزیـابی درونـی گـروه و     ، توجه به فرایند اجرایی کار

تـوان   ، مـی لعات قبلـی و نیز رجوع به مطا آنها تأییدبحث و بررسی افراد عضو کمیته و 
 اشـاره اي  هاعتبار نیز بـه گسـتر   .اطمینان حاصل کرد که روایی محتوا حاصل شده است

را در دو موقعیت تولید کند اي  هتواند نمرات یکسان یا مشاب می کند که یک سنجش می
آن طراحـی شـده    گیري همهارت یا دستاوردي را که براي انداز ،یا دقتی که یک آزمون

در ایـن مطالعـه از روش    ).1994، گیـپس ( شـود  می کند اطالق گیري می هازاست را اند
نفـر بـود    30بیشـتر از   آنهاآلفاي کرانباخ براي محاسبه پرسشنامه دانشجویان که تعداد 

  . بدست آمد 9/0استفاده شد و 
  

                                                                                                                                      
1. Gipps 



  
  
 

21   ... ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی
 

  هاي تحقیق یافته
  عامل دانشجو 

. دهد می شده نشاندر نظر گرفته  هاي وضعیت عامل دانشجو را در مالك) 4( جدول
مطلوب و در نامطلوب و در دو مالك وضعیت نسبتا این عامل در دو مالك وضعیت 

   .باشد می مطلوبی را دارانسبتاَ وضعیت ، بدست آمده) 43/2( کل با توجه به میانگین
  

  وضعیت کلی عامل دانشجو )4(جدول 
  سطح مطلوبیت مالك ها  عامل دانشجو

نسبتاً   مطلوب
 مطلوب

  بنامطلو

   75/2  ترکیب و توزیع دانشجویان: مالك
   3  پیشرفت تحصیلی دانشجویان گروه :مالك
 2    آگاهی دانشجویان گروه از اهداف گروه :مالك
 2    آگاهی دانشجویان گروه از حقوق و وظایف خود :مالك

    43/2    وضعیت کلی عامل دانشجو
  

 علمی هیأتعامل 
در نظر هاي  علمی گروه از لحاظ مالك هیأتوضعیت عامل اعضاي ) 5( جدول

مطلوب و در پنج نسبتاَ این عامل در چهار مالك وضعیت . دهد می گرفته شده نشان
بدست آمده وضعیت ) 4/2( میانگین مطلوب و در کل با توجه بهنامالك وضعیت 

   .باشد می مطلوبی را دارانسبتاَ 
  

  علمی هیأتوضعیت کلی عامل ) 5(جدول 
  

  یعلم هیأتعامل 
  سطح مطلوبیت مالك ها

نســـبتاً   مطلوب
  مطلوب

  نامطلوب

    73/2   علمی هیأتترکیب و توزیع اعضاء : مالك
علمی در گروه به منظور مشاوره با  هیأتمیزان حضور اعضاء  :مالك

 دانشجویان
   9/1 

   3  علمی و ثبت آن هیأتآموزشی اعضاء هاي   فعالیت :مالك
   3  علمی هیأتاء تناسب دانشجویان با اعض :مالك



موزش عالینامۀ آ  22
 
  

  یعلم هیأتعامل 
  سطح مطلوبیت مالك ها

نســـبتاً   مطلوب
  مطلوب

  نامطلوب

 2    علمی در گروه هیأتتدریس مورد استفاده اعضاء هاي   روش :مالك
 2    علمی از تکنولوژي آموزشی هیأتمیزان استفاده اعضاء  :مالك
 2    دانشجویان هاي   ارزیابی از آموخته :مالك
   3   علمی هیأتعلمی و پژوهشی اعضاء هاي   آثار و فعالیت :مالك
 2    علمی گروه با همکاران و دانشجویان هیأترد اعضاء برخو :مالك

    4/2    علمی هیأتوضعیت کلی عامل 
 

  آموزشیهاي  عامل امکانات و فضا
در نظر هاي   وضعیت عامل امکانات و فضاهاي آموزشی گروه را در مالك) 6( جدول

و در  مطلوبنسبتاَ این عامل در یک مالك وضعیت . دهد می گرفته شده براي آن نشان
بدست آمده ) 17/2( مطلوب و در کل با توجه به میانگینناسه مالك وضعیت 

  .باشد می مطلوبی را داراناوضعیت 
  

  فضاهاي آموزشی وضعیت کلی عامل امکانات و )6(جدول 
  سطح مطلوبیت مالك ها  عامل امکانات وفضاهاي آموزشی

عامل امکانات 
وفضاهاي 
  آموزشی

عامل امکانات 
وفضاهاي 

  زشیآمو

عامل امکانات 
وفضاهاي 
  آموزشی

آموزشی و اداري هاي  وسعت و توسعه فضا : مالك
 گروه در پنج سال گذشته

  67/1 

تناسب وضعیت کنونی فضاهاي آموزشی   :مالك
 با گروه

  2 

تعداد کتب تخصصی، تحصیالت کتابداران   :مالك
کتب کتابخانه و سیستم اطالع رسانی  ارائهو نحوه 

و ها  ده گروه و وجود کارگاهمورد استفا
 متناسب با نیاز و تخصص گروههاي  آزمایشگاه

   2 

اي متناسب  وجود امکانات و خدمات رایانه  :مالك
 با نیاز گروه و میزان رضایت اعضاء از آن

  3    

 17/2    فضاهاي آموزشی وضعیت کلی عامل امکانات و
  



  
  
 

23   ... ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی
 

 عامل مدیریت و ساختار سازمانی
در نظر هاي  مل مدیریت و ساختار سازمانی را با توجه به مالكوضعیت عا) 7( جدول

مطلـوب  نسبتاَ این عامل در هفت مالك وضعیت . دهد می گرفته شده براي آن را نشان
بدست آمـده  ) 92/1( میانگین و در کل با توجه به طلوبمنامالك وضعیت نوزده و در 

  باشد می مطلوبی را داراناوضعیت 
  

  عامل مدیریت و ساختار سازمانیوضعیت کلی  )7(جدول 
  سطح مطلوبیت مالك ها  عامل مدیریت و ساختار سازمانی

نسبتاً  مطلوب
 مطلوب

 نامطلوب

    6/2   آموزشی اعضاء هیأت علمی و ثبت آنهاي   فعالیت: مالك
ــالك ــدودیت : م ــارات و مح ــزان اختی ــاي  می ــی در  ه ــأت علم ــاء هی اعض
  گروه هاي   گیري تصمیم

   2 

گـروه بعـد    آموختگان دانشن سازوکاري براي برقراري ارتباط با داشت: مالك
 از فراغت از تحصیل

   1  

 2    برخورد اعضاء هیأت علمی گروه با همکاران و دانشجویان: مالك
 7/1     آگاه کردن دانشجویان گروه از حقوق و وظایف خود: مالك
  1   منابع مالی پژوهشی گروه: مالك
 2   تحصیالت گروه و نقش اعضاء در تصویب آنهاهاي   کیفیت پایان نامه: مالك
میزان حضور اعضاء هیأت علمی در گروه به منظور مشاوره با : مالك

 دانشجویان
   2 

 85/1    تناسب دانشجویان با منابع گروه : مالك
 64/1    و اهداف گروهها   گروه با رسالتهاي   انطباق دوره: مالك
  1    برگزار شده توسط گروه) ها نارها، همایشسمی(ها   اندیشی هم: مالك
   3  مدیر گروه، مدت مدیریت و میزان رضایت از مدیر گروههاي  ویژگی:مالك
   66/2  انتخاب و تغییر مدیر گروههاي  سیاست: مالك
 4/1    برنامه توسعه گروه و جذب اعضاء هیأت علمی جدید: مالك
 5/1    اي آنهاداخلی گروه و اجرهاي   آیین نامه: مالك
هـاي   داشتن طرحی مشخص براي برنامه ریزي و ارزیـابی از فعالیـت  : مالك
 گروه

 3   

 2   برون گروهی گروه و اعضاء هیأت علمی گروههاي   فعالیت: مالك
 2   میزان دخالت گروه در نحوه پذیرش دانشجویان: مالك

ــالك ــروه   : م ــی و دانشــجویان از گ ــأت علم ــزان رضــایت اعضــاء هی و می
 آن هاي   فعالیت

 65/2   

 2   گروههاي   نقش دانشجویان گروه در برنامه ریزي فعالیت: مالك
   7/2  گروههاي   مشارکت اعضاي گروه در برنامه ریزي فعالیت: مالك
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  سطح مطلوبیت مالك ها  عامل مدیریت و ساختار سازمانی
نسبتاً  مطلوب

 مطلوب
 نامطلوب

  1   میزان هماهنگی برنامه ریزي گروه، دانشگاه و دانشکده: مالك
 8/1   زماندهی فعالیت هامیزان استقالل گروه در برنامه ریزي و سا: مالك
   3  برنامه تشکیل جلسات گروه و حضور اعضاء در آن: مالك
 5/1   خدمات و تسهیالت اعطایی به اساتید و دانشجویان: مالك
  1   مدون گروههاي   تناسب نیروي انسانی و امکانات گروه با برنامه: مالك

 92/1    وضعیت کلی عامل مدیریت و ساختار سازمانی

  
  امل فرایند تدریس و یادگیريع

هاي در نظر  وضعیت عامل فرایند تدریس و یادگیري را با توجه به مالك) 8( جدول
این عامل در هر سه مالك در نظر گرفته شده . دهد می گرفته شده براي آن نشان

         بدست آمده وضعیت ) 11/2( مطلوب و در کل با توجه به میانگینناوضعیت 
   .باشد می مطلوبی را دارانا

  
  وضعیت کلی عامل فرایند تدریس و یادگیري) 8(جدول 

  سطح مطلوبیت مالك ها  عامل فرایند تدریس و یادگیري
نسبتاً  مطلوب

 مطلوب
 نامطلوب

 2   گروه علمی در هیأت هاي تدریس مورد استفاده اعضاي  روش: مالك
 2   ولوژي آموزشیعلمی از تکن هیأتمیزان استفاده اعضاء : مالك
 33/2    دانشجویانهاي   ارزیابی از آموخته: مالك

 11/2    وضعیت کلی عامل فرایند تدریس و یادگیري

  
  آموزشیهاي   عامل دوره

در نظر گرفته  هاي آموزشی را با توجه به مالك هاي وضعیت عامل دوره) 9( جدول
در  مطلوب و درنسبتاً عیت مالك وض این عامل در دو. دهد می شده براي آن را نشان

بدست آمده ) 13/2( کل با توجه به میانگینسه مالك وضعیت نامطلوب و در 
   .باشد می مطلوبی را داراناوضعیت 

  
  



  
  
 

25   ... ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی
 

  آموزشیهاي   وضعیت کلی عامل دوره )9(جدول 
  سطح مطلوبیت مالك ها  آموزشیهاي   عامل دوره

نسبتاً  مطلوب
 مطلوب

 نامطلوب

 2   ریزي درسی با اصول برنامهآنها گروه از نظرانطباق ترکیب دروس : مالك
   5/2  و اهداف گروهها   گروه با رسالتهاي   انطباق دوره :مالك
   5/2   گروه با امکانات و منابعهاي   انطباق دروه :مالك
 2     چگونگی انتخاب واحد :مالك
 2     تنوع دروس اختیاري  :مالك

 13/2    زشیآموهاي   عامل دورهوضعیت کلی 
  

  ه و پیامدتآموخ دانشعامل 
در نظر  هاي ته و پیامد را با توجه به مالكآموخ دانشوضعیت عامل ) 10( جدول

مطلوب و در نسبتاَ این عامل در سه مالك وضعیت . دهد می گرفته شده براي آن نشان
بدست آمده وضعیت ) 5/2( مطلوب و در کل با توجه به میانگیننادو مالك وضعیت 

   .باشد می را دارا یمطلوبسبتاَ ن
  

  ته و پیامدآموخ دانشوضعیت کلی عامل  )10(جدول 
  سطح مطلوبیت مالك ها  ته و پیامدآموخ دانشعامل  

نسبتاً  مطلوب
 مطلوب

 نامطلوب

   آموزشی و درسی گروه،هاي  درباره برنامه آموختگان دانشنظرات :  مالك
44/2 

  

 2   گروه انآموختگ دانشادامه تحصیل : مالك
هاي  ذینفع درباره توانایی سازمانهاي نظر گیرندگان خدمت و : مالك

 آموختگان دانشو عالیق ها  شناختی، مهارت
   2 

   3   آموختگان دانشسرنوشت شغلی : مالك
   3   گروه آموختگان دانشتوانایی شناختی، نگرشی و مهارتی :  مالك

   5/2   ته و پیامدآموخ دانشوضعیت کلی عامل 
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  ات اعضاء گروهتألیفو  عامل پژوهش، آثار 
علمی گروه  هیأتلیفات و آثار علمی اعضاي أت، وضعیت عامل پژوهش) 11( جدول

این عامل در یک . دهد می هاي در نظر گرفته شده براي آن را نشان را با توجه به مالك
توجه به مطلوب و در کل با ناو در یک مالك وضعیت  نسبتاَ مطلوبمالك وضعیت 

   .باشد می بدست آمده وضعیت مطلوبی را دارا) 4/2( میانگین
  

  ات اعضاء گروهتألیفو  عامل پژوهش، آثار )11(جدول  
  سطح مطلوبیت مالك ها  اتتألیفعامل پژوهش، آثار و 

نسبتاً  مطلوب
 مطلوب

 نامطلوب

ــار و فعالیــت: مــالك علمــی و پژوهشــی اعضــاي هیــات علمــی و هــاي   آث
  دانشجویان

  8/2    

  2      تحصیالت تکمیلی گروههاي   نامه کیفیت پایان: مالك
   4/2   اتتألیفپژوهش، آثار و  وضعیت کلی عامل

  
  وضعیت کلی گروه

وضعیت کلی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران را به عنوان ) 12( جدول 
. دده می فرایند و برون داد نشان، یک سیستم آموزشی در سه مرحله درون داد

نسبتاَ ) 3( و) 75/2( و برون داد به ترتیب با میانگین وضعیت این گروه در درون داد
 مطلوب و در حالت کلی با توجه به میانگیننا) 2( مطلوب و در فرایند با میانگین

  . باشد می مطلوبی را دارانسبتاَ بدست آمده وضعیت ) 58/2(
  

  وضعیت کلی گروه )12(جدول 
  طلوبیت مالك هاسطح م  وضعیت کلی گروه

نسبتاً  مطلوب
 مطلوب

 نامطلوب

    75/2    مرحله درون داد
 2    مرحله فرایند

    3    مرحله برون داد
   58/2   وضعیت کلی گروه در سه مرحله

  



  
  
 

27   ... ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی
 

  گیري نتیجه
 هاي اطالعات و ارتباطات و تحوالتی که در سیستم فنّاوريعلت ظهور عصر ه ب

هاي ارزیابی  پرورش مهارت، داده است آموزشی جهان و ایران به واسطه آن رخ
و استفاده از نتایج ارزیابی درونی ها  علمی دانشگاه هیأتدرونی و بیرونی در اعضاء 

هاي آموزشی باید جزئی  ي استراتژیک در جهت توسعه گروهریز برنامهبراي 
ایجاد استاندارد براي ارزیابی . آموزش عالی ایران گردد هاي ناپذیر نظام جدایی

باشد و همین امر  می آموزشی با توجه به نوع سیستم آموزش عالی متفاوت هاي منظا
هاي داراي تخصص یکسان را  و دانشگاهها  تبادل تجربه ارزیابی کیفیت میان گروه

ي آینده گروه مهندسی ریز برنامهاین مطالعه هم با هدف کمک به . کند می تسهیل
نتایج . یستم آموزشی خود انجام گرفتمحیط زیست دانشگاه تهران در ابعاد مختلف س

علمی با توجه به  هیأتنشان داد وضعیت گروه مهندسی محیط زیست تهران در عامل 
فرایند و برون داد ، در نظر گرفته شده براي آن در سه مرحله درون داد هاي مالك
نتایج حاصل از بررسی این عامل نشان داد که وضعیت اعضاء . باشد می مطلوبنسبتاَ 

میزان و  روش تحقیق و تدریسهاي   شرکت در گارگاهعلمی گروه از لحاظ  یأته
 هیأتمیزان رضایت دانشجویان از اعضاء  ،مطالعاتیهاي  برخورداري اعضا از فرصت

 هیأتاعالم شده از سوي اعضاء هاي  اندسترسی دانشجویان به اساتید در زم و علمی
هاي   علمی گروه در کارگاه هیأت بررسی مربوط به شرکت، باشد می نامطلوب علمی

روش تدریس و تحقیق و نتایج حاصل از پرسشنامه دانشجویان نیز صحت این مطلب 
 سنتی تدریس را به کارهاي   روشدهد که اساتید در کالس درس بیشتر  می را نشان

 هیأتوضعیت اعضاي . کنند می تدریس جدید استفادههاي   روشبرند و کمتر از  می
یت مسئولمیزان قبول ، به لحاظ توانایی تخصصی در رشته خودعلمی گروه 

میزان استفاده و و کمک به دانشجویان در مراحل انجام آن و  تحصیلیهاي   پاپانامه
همچنین وضعیت . باشد می مطلوبنسبتاً  جدید علمی هیأتاستقبال گروه از اعضاء 

 5حقیقاتی مصوب اعضاء در تهاي   طرح، با رایانه اساتید میزان آشناییگروه به لحاظ 
مورد تدریس اعضاء در هر ترم تحصیلی با توجه به هاي  تعداد واحد، سال گذشته

، علمی هیأتآموزشی اعضاء هاي   سایر فعالیتو ها   نامه اخذ پایان، ضوابط موجود
در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتري  علمی به دانشجو هیأتنسبت اعضاء 

هاي مختلف  علمی گروه در مالك هیأتوجه به وضعیت اعضاء با ت. باشد می مطلوب
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علمی گروه  هیأتتوان پیشنهادهاي زیر را براي بهبود وضعیت  می در نظر گرفته شده
  :کرد هئارا
  

  علمی هیأتشده براي بهبود نقاط ضعف عامل  ارائه پیشنهادهاي )13( جدول
  جدید تدریس هاي علمی با روش هیأتهاي آشنایی اعضاء  تشکیل کارگاه .1
مطالعاتی به منظور آشنایی اعضاء با هاي   علمی از فرصت هیأتی براي استفاده اعضاء های ایجاد فرصت .2

  جدید علمی در رشته تخصصیهاي  دستاورد
... بازآموزي وهاي   علمی، دورههاي   خاص جهت تشویق اعضاء براي شرکت در کمیتههاي   نامه تدوین آیین .3

  با در نظر گرفتن امتیاز ارتقاء ساالنه به اعضاء گروه  آنهاعلمی به منظور ارتقاء سطح 
داخل و خارج کشور به منظور تشویق و ترغیب اعضاء ها  آموزشی دانشگاهها  برقراري ارتباط با سایر گروه .4

  علمی در جهت توسعه و تکامل آموزشی خود  هیأت
ء براي راهنمایی دانشجویان در ساعات اي از طرف اعضا ضرورت تنظیم و اعالم برنامه خدمات مشاوره .5

  تعیین شده
  تحقیقهاي   روشعلمی با  هیأتآموزشی مختلف آموزشی براي آشنایی اعضاء هاي  تشکیل کارگاه .6
  علمی گروه هیأتاستخدام افراد متخصص جهت تکمیل  .7

  
در نظر گرفته شـده بـراي آن در سـه     هاي وضعیت عامل دانشجو با توجه به مالك

گـروه بـه لحـاظ    وضـعیت   .باشد می مطلوبنسبتاَ فرایند و برون داد ، داد مرحله درون
در مقطع کارشناسی ارشد مطلـوب و در مقطـع   میانگین سنی دانشجویان پذیرفته شده 

. باشـد  می میانگین سنی باالي سی سال يدر مقطع دکتر. باشد می مطلوبنسبتاً دکتري 
آگـاهی دانشـجویان گـروه از    میـزان   آگاهی دانشجویان گروه از اهداف گـروه و میزان 

علمـی   هیـأت و اعضـاء   میزان رضایت دانشـجویان از گـروه  و  حقوق و وظایف خود
مـورد اسـتفاده بـراي    هـاي    روشبیشـترین شـکایت دانشـجویان از    . باشد می مطلوبنا

 هیأتدر مورد اعضاء  آنهاو عدم سنجش نظرات ها  تنوع محتواي واحد، انتخاب واحد
هـاي   با توجـه بـه وضـعیت دانشـجویان گـروه در مـالك      . گروه بودعلمی و مدیریت 

توان پیشنهادهاي زیر را براي بهبود وضعیت دانشجویان  می مختلف در نظر گرفته شده
  :کرد ارائهگروه 
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  شده براي بهبود نقاط ضعف عامل دانشجو ارائه پیشنهادهاي )14( جدول
  الورود با گروه و اهداف آن دتهیه جزواتی براي آشنایی بیشتر دانشجویان جدی .1
  الورود با درباره حقوق و وظایف خود تهیه جزواتی براي آشنایی دانشجویان جدید .2
  علمی هیأتمتناسب با سرفصل دروس و تخصص اعضاء ها  واحد ارائه .3
علمی از نظر آموزشی و تطابق مفاد تدریس اعضاء با  هیأتاي براي ارزیابی اعضاء  ایجاد کمیته  .4

  تدوین شده در برنامه درسیاي ه سرفصل
در تهیه و تدوین سر فصل و محتواي دروس به منظور  آموختگان دانشاستفاده از نظرات دانشجویان و  .5

  آموزشی و تخصصی دانشجویان در حال تحصیلهاي  رفع نیاز
   

در نظر گرفته شـده   هاي آموزشی گروه با مالكهاي  عامل امکانات و فضاوضعیت 
آموزشـی  هـاي   افزایش فضـا میزان  وضعیت گروه به لحاظ. باشد می بمطلونابراي آن 

بـه صـورت   شناسـی بـه دانشـجویان     اطالعـات کتـاب   ارائه ،گروه در پنج سال گذشته
گـروه از   میـزان رضـایت اعضـاء   تخصصـی و  هـاي    تعداد و تنوع کتـاب  کامپیوتري و

 گـروه ي ا انـه رای میزان تناسب امکانـات و خـدمات   نامطلوب اما ازکارکنان و  امکانات
با توجه به وضـعیت امکانـات و فضـاهاي آموزشـی گـروه در       .باشد می مطلوبنسبتاً 
توان پیشنهادهاي زیر را براي بهبود وضـعیت   می هاي مختلف در نظر گرفته شده مالك

   :کرد ارائهامکانات و فضاهاي آموزشی گروه 
  

امل امکانات و فضاهاي شده براي بهبود نقاط ضعف ع ارائه پیشنهادهاي )15( جدول
  آموزشی

با نسبت  آنهابه منظور تطابق ها  و آزمایشگاهها  آموزشی و فیزیکی گروه خصوصا کارگاههاي  افزایش فضا  .1
  دانشجویان و اساتید

  اي در کتابخانه به دانشجویان  اطالعات کتابشناسی به صورت رایانه ارائه .2
گیري از منابع  الورود با نحوه بهره دن دانشجویان جدیدآموزشی مناسب براي آشنا کرهاي   تدوین برنامه .3

  کتابخانه
  جدید و به روز مناسب براي دانشجویانهاي  خریداري کتاب .4
  آموزشی به امکانات مورد نیاز هاي  اقدام جهت تجهیز و بهبود اطاق کار اعضاء و کالس .5

  
عامــل مــدیریت و ساختارســازمانی گــروه مهندســی محــیط زیســت بــا وضــعیت 

جنبه هایی چـون داشـتن    در. باشد می مطلوبنادر نظر گرفته شده براي آن  هاي الكم
و  مدون براي توسعه گروه در دراز مدت و میـان مـدت در سـطوح مختلـف     اي برنامه

توسعه گروه و اجـراي   براي میزان آگاهی و رضایت اعضاء گروه از برنامه تدوین شده
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ت اعضاء گروه در تـدوین برنامـه توسـعه    براي مشارک اي مشخص و داشتن برنامه آنها
براي توسعه  کوتاه مدتولی در داشتن برنامه ، باشد می وضعیت گروه نامطلوب، گروه

مسـتند از   هـاي  گزارش وضعیت گروه به لحاظ داشتن. باشد می گروه وضعیت مطلوب
و  باشـد  مـی  نـامطلوب ) نظیر ارزیابی درونی( انجام شده در گروهاي  ه دورهاي   ارزیابی

براي مشخص  ساختارعدم داشتن همچنین  .این کار براي اولین بار در گروه انجام شد
  . نیز در این گروه وجود دارد گروههاي   نامه مشارکت دانشجویان در تنظیم آیین
اي براي ارزیابی مستمر از نحوه هزینـه شـدن    برنامه وضعیت گروه به لحاظ داشتن

سـاز و کـار مصـوب جهـت      عدم داشتن. باشد یم نامطلوب گزارش آن ارائهبودجه و 
اعضـاء و ریاسـت   ، مـدیریت گـروه  ، تفکیک وظـایف و اختیـارات گـروه و دانشـکده    

و هـا    مسـئولیت ، هایی حاوي وظایف نامه نییوجود آدر مورد . دانشکده نیز وجود دارد
، علمی متخصـص و مجـرب   هیأتبرنامه گروه در جذب اعضاء ، اختیارات مدیر گروه

وجـود  ، خط مشی گروه وها  در مورد فعالیت مدون در سطح گروههاي   نامه نییوجود آ
خـارج از  هـاي   فعالیـت ( برون گروهیهاي  اي براي تعیین حدود و میزان فعالیت برنامه

اعضـاء  ) دیگـر هـاي   و گروه اه سازمانبا .. .، دادن مشاوره، گروه در ارتباط با همکاري
ي سنجش نظرات دانشـجویان دربـاره اعضـاء    اري براکوجود سازو، علمی گروه هیأت
و سـازماندهی  ها   ریزي میزان استقالل گروه در برنامه، علمی و نحوه برخورد آنها هیأت
وجـود  ، آموزشـی گـروه  هـاي    میزان اختیار اعضاء گروه در تنظیم فعالیـت و ها   فعالیت
ي کارسـازو ، هـا  در خصوص سنجش نظرات اعضاء گروه در خصـوص دوره  اي برنامه

قضـاوت دربـاره   هـاي   مدون و مستند در خصوص چگونگی تـدوین و تعیـین معیـار   
در مـورد داشـتن   . باشـد  مـی  مطلوبنسبتاً در گروه وضعیت  دانشجویانهاي   نامه پایان

میـزان  ، و میـزان اجـراي آن   دانشـجو  سازوکاري مدون و مستند درباره نحوه پـذیرش 
، در مقطـع کارشناسـی   انشـجو کلـی گـزینش د  هـاي    دخالت گروه در تعیـین سیاسـت  

این امر نه ضعف گروه بلکه مربوط به متمرکز بـودن  ، باشد می وضعیت گروه نامطلوب
در مقطع دکتـري گـروه اسـتقالل کامـل دارد و در ایـن      . باشد می سیستم آموزش عالی

وجـود سـازوکاري مـدون بـراي     اي چـون   جنبـه  در. باشـد  می زمینه وضعیت مطلوب
و دانشجویان گروه در وضعیت  علمی هیأتاعضاي  به اتاختصاص تسهیالت و خدم

  . باشد می نامطلوب
آموختگـان   دانـش اشتغال  مکانیسمی مدون براي آگاهی از وضعیت در مورد داشتن

 برگـزاري ، ریزي گـروه  گروه بعد از تحصیل و استفاده از نتایج این تحقیقات در برنامه
کاري مدون و وجود سازوو  ختگانآمو جهت ارتباط با دانشهاي  جلسات و گردهمایی
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وضـعیت  ، گـروه  باآموختگان  مستند در خصوص تعریف نوع و حدود همکاري دانش
که ضرورت دارد مدیریت گروه و اعضاء نسبت به تشـکیل انجمـن   . باشد می نامطلوب

علمـی و عملـی   هـاي   مزیت این کار آگـاهی از نیـاز  . گروه اقدام کنند آموختگان دانش
ریزي براي دانشجویان فعلـی گـروه بـه منظـور      ر محیط کار و برنامهد آموختگان دانش

مزیت دیگر این کار ایجاد یک پایگاه . باشد می علمی و عملی آنانهاي   افزایش توانایی
بـه   آموختگـان  دانش علمی و هیأتاعضاء ، قوي و جامع در مورد وضعیت دانشجویان

  .باشد می تر به وضعیت هر کدام منظور دسترسی هر چه سریع
در زمینـه   برگـزار شـده توسـط گـروه    هـاي    اندیشـی  تعـداد هـم  در مورد برگزاري 

ی جهت های این امر لزوم تشکیل گردهمایی. باشد می تخصصی خود وضعیت نامطلوب
در مـورد بودجـه   . دهـد  می تخصصی را نشانهاي   تبادل تجربه و دانش جدید در زمینه

 تحقیقـاتی وضـعیت نـامطلوب   هـاي   کـار بـراي انجـام    زبراي گروه و بودجه موردنیـا 
هـاي   با توجه به وضعیت عامل مدیریت و ساختار سـازمانی گـروه در مـالك   . باشد می

توان پیشـنهادهاي زیـر را بـراي بهبـود وضـعیت عامـل        می مختلف در نظر گرفته شده
  :کرد ارائهمدیریت و ساختار سازمانی گروه 

  
نقاط ضعف عامل مدیریت و ساختار  شده براي بهبود ارائه پیشنهادهاي )16( جدول

  سازمانی
  و اهداف دراز مدت و میان مدت گروه توسط مدیریت و اعضاء  ها   مشخص کردن برنا مه .1
  آموزشی گروه  هاي نامه ی در زمینه همکاري نمایندگانی از دانشجویان در تدوین آیینهای نامه تدوین آیین .2
  امه مالی گروه ی مدون و مستند در زمینه برنهای شتهیه گزار .3
  مختلفهاي   اي جهت تعیین حدود و اختیارات گروه و دانشکده در زمینه تهیه برنامه .4
  و دانشجویان گروه  علمی هیأتاعضاي  به اختصاص تسهیالت و خدماتهایی در زمینه  تدوین آیین نامه .5
  دو طرفهاي  همکاريو ها  جهت ارتباط با گروه و تعیین و حدود فعالیت آموختگان دانشتشکیل انجمن  .6
  مختلفهاي   تشکیل گردهمایی تخصصی در گروه و دانشکده در زمینه .7
  ي آموزشی از سهمیه پژوهشی دانشگاه ها اختصاص بودجه مستقل براي هر یک از گروه.  .8
  گروه هاي  موقع نیازه بهبود و اصالح سیستم مالی دانشکده به منظور رفع ب .9

  
در نظر گرفته شده بـراي آن   هاي دگیري با مالكوضعیت عامل فرایند تدریس و یا 

منابع معرفی شده به دانشـجویان بـه عنـوان    وضعیت گروه به لحاظ  .باشد می مطلوبنا
جزواتـی   دانشـجویان اسـاتید از  هـاي    براساس نوشـته . باشد می مطلوبنا مرجع درسی

تفاده اعضـاء  اسـ عدم . باشد کنند که محتواي آن به روز نمی می براي این منظور استفاده
علمی از وسائل آموزشی و کمک آموزشی متناسب بـا محتـواي درسـی نیـز در      هیأت
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با توجه بـه وضـعیت عامـل فراینـد تـدریس و یـادگیري گـروه در        . گروه وجود دارد
توان پیشنهادهاي زیر را براي بهبود وضـعیت   می مختلف در نظر گرفته شده هاي مالك

  : کرد هارائفرایند تدریس و یادگیري گروه 
  

شده براي بهبود نقاط ضعف عامل فرایند تدریس و  ارائه پیشنهادهاي )17( جدول
  یادگیري

  علمی گروه هیأتتجدید نظر در محتواي جزوات توسط اعضاي   .1
  کاربرد وسایل و مواد متناسب با محتواي درس براي یادگیري بهتر دانشجویان .2
آموزشی از طریق تشکیل جلسات بحث پیرامون اي ه  علمی به استفاده از رسانه هیأتتشویق اعضاي  .3

  اهمیت موضوع
  آموزشی جدیدهاي   ویژه رسانهه آموزشی بهاي   آموزشی در خصوص استفاده از رسانههاي   تشکیل کارگاه .4
تهیه و تامین مواد و وسایل کمک آموزشی از قبیل کتب، مجالت، امکانات و تجهیزات کمک آموزشی  .5

  د تدریس و یادگیري توسط گروه و دانشکده براي اساتیدمورد استفاده در فراین
   
در نظر گرفته شـده بـراي آن    هاي با مالك گروه آموزشیهاي   وضعیت عامل دوره 

میـزان رضـایت اعضـاء گـروه از     ی چون های گروه در جنبهوضعیت  .باشد می مطلوبنا
درسـی دانشـجویان    هاي  میزان تنوع دروس اختیاري در برنامه، برنامه درسی مورد اجرا

عـاطفی و مهـارتی در هـر    ، علمـی هاي   مورد قبول در هدفهاي   تعریف حداقل، گروه
مـورد اسـتفاده   هـاي    روشمیزان رضایت دانشـجویان از   ،درس در برنامه درسی گروه

نظر اعضـاء گـروه   نامطلوب اما  ،و محتواها  تنوع واحد، پایان نامه جهت انتخاب واحد
بـا  . بـود  نسـبتاَ مطلـوب   گـروه  گروه با امکانات و منابعهاي   در خصوص انطباق دوره

مختلف در نظـر گرفتـه    هاي گروه در مالك آموزشیهاي   توجه به وضعیت عامل دوره
 ارائـه گـروه   آموزشـی هـاي    توان پیشنهادهاي زیر را براي بهبود وضعیت دوره می شده
  :کرد

  
  آموزشی هاي ضعف عامل دورهشده براي بهبود نقاط  ارائه پیشنهادهاي )18( جدول

  جامعه و بازارکار دارد  هاي استفاده از یک برنامه درسی متنوع که بیشترین تطبیق را با نیاز .1
آموزشی مهندسی محیط زیست از طریق تشکیل جلسات مشترك هاي   بررسی و تجدیدنظر در اهداف برنامه .2

اورين وزارت علوم، تحقیقات و ریزا علمی گروه با مسئولین ذیربط و برنامه هیأتبین اعضاء  با هدف انطباق  فنّ
  جامعه و بازارکارهاي  با نیاز ها   اهداف دوره

پیشنهادات جهت اصالح  ارائهرشته و هاي   بازنگري در برنامه و محتواي دروس با توجه به آخرین پیشرفت .3
  سر فصل دروس به شوراي عالی برنامه ریزي آموزشی دانشکده و دانشگاه
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در نظـر گرفتـه شـده بـراي آن      هـاي  ته و پیامد با مـالك آموخ دانشعامل  وضعیت
آموزشـی و درسـی گـروه    هـاي    دربـاره برنامـه   آموختگان دانشنظر  .باشد می مطلوبنا

ــه پیامــد یعنــی ادامــه تحصــیل  هــاي  در مــالك. باشــد مــی مطلــوبنســبتاً  مربــوط ب
هـاي    نفع درباره تواناییذیي اه سازمانگروه و نظر گیرندگان خدمت و  آموختگان دانش

بـا توجـه بـه    . باشد می مطلوبناوضعیت  آموختگان دانشو عالیق ها  مهارت، شناختی
 مختلـف در نظـر گرفتـه شـده     هاي ته و پیامد گروه در مالكآموخ دانشوضعیت عامل 

  :کرد ارائهته و پیامد گروه آموخ دانشتوان پیشنهاد زیر را براي بهبود وضعیت  می
  

شده براي بهبود نقاط ضعف عامل مدیریت و ساختار  ارائه یشنهادهايپ )19( جدول
  سازمانی

در محیط کار و نیاز  آنهامورد نیاز هاي  در مورد اطالعات و مهارت آموختگان دانشتشکیل جلساتی با  .1
  با نیاز جامعه آنهاجامعه به منظور ایجاد زمینه تغییردر مطالب درسی و متناسب کردن 

   
در نظر گرفته  هاي ات اعضاء گروه با مالكتألیفآثار و ، وهشوضعیت عامل پژ

هاي  وضعیت گروه به لحاظ تعداد آثار و فعالیت. باشد می مطلوبنسبتاَ شده براي آن 
مطلوب و به لحاظ کیفیت نسبتاَ علمی و دانشجویان  هیأتعلمی و پژوهشی اعضاء 

با توجه به وضعیت عامل  .باشد می مطلوبناتحصیالت تکمیلی گروه هاي   نامه پایان
توان  می هاي مختلف در نظر گرفته شده ات اعضاء گروه در مالكتألیفآثار و ، پژوهش

  :کرد ارائهات اعضاء گروه تألیفآثار و ، پیشنهادهاي زیر را براي بهبود وضعیت پژوهش
  

شده براي بهبود نقاط ضعف عامل مدیریت و ساختار  ارائه پیشنهادهاي )20( جدول
  نیسازما

گروه از طریق معرفی موضوعات جدید در زمینه مهندسی محیط زیست به هاي   بهبود کیفیت پایان نامه .1
  دانشجویان توسط اساتید

   ها   صرف وقت بیشتر توسط اساتید براي کمک به دانشجویان جهت بهبود کیفیت پایان نامه .2
  
اه تهران در توان بیان کرد که گروه مهندسی محیط زیست دانشگ می طور کلیه ب

تدوین برنامه درسی و آموزشی که ضمن تجهیز دانشجویان به  اهدافی چون
انتظارات جامعه و بازارکار را برآورده ، مهارتی و نگرشی الزم، شناختیهاي  ییتوانا
جذب و حفظ اعضاء ، گروههاي  پذیرش دانشجو متناسب با اهداف و معیار، سازد
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در اهدافی ، مطلوبنسبتاَ وه وضعیت علمی متخصص متناسب با تخصص گر هیأت
استفاده از فضا و تجهیزات ، تحصیلیهاي   چون تدارك مواد آموزشی متناسب با رشته

-متنوع تدریس در فرایند یاددهیهاي   استفاده از شیوه، آموزشیهاي   متناسب با دوره
توسط  مهارتی و نگرشی دانشجویان، شناختیهاي  یییادگیري جهت پرورش توانا

تخصصی و ، علمیهاي  آماده کردن دانشجویان براي انجام کار، علمی هیأتضاء اع
شغلی هاي   آموزشی هماهنگ با رشتههاي  فراهم کردن فرصت، اي در رشته خود حرفه

آماده کردن و یاري دادن به دانشجویان براي ، جامعههاي  جدید و هماهنگ با نیاز
فراهم کردن ، تبط با رشته خودمورد نیاز مشاغل و حرف مرهاي  پرورش مهارت

گروهی و خدمات اجتماعی مشارکت هاي  موقعیتی که دانشجویان بتوانند در فعالیت
، مختلف ارزشیابی به منظور سنجش عملکرد دانشجویانهاي   روشاستفاده از ، کنند

 -پژوهشیهاي  دانشجویان تحصیالت تکمیلی براي انجام طرحهاي  ییپرورش توانا
حفظ و ارتقاء عملکرد دانشجویان در ، د و ارتقاي سطح علمی گروهبهبو، کاربردي

فراهم نمودن زمینه الزم جهت ادامه تحصیل دانشجویان و ، طول دوران تحصیل
ه ب آموختگان دانش) مهارتی ونگرشی، شناختی(هاي   ییپرورش توانا، آموختگان دانش

کارآمدي الزم داشتن  شد وجامعه و انتظارات بازارکار هماهنگ باهاي  طوریکه با نیاز
تخصصی و ، علمیهاي  انجام کار، پژوهشی و خدماتی، آموزشیهاي  در یکی از بخش

یاري دادن به دانشجویان براي پی  آموزش و، اي در رشته مهندسی محیط زیست حرفه
تدوین و ، بردن به چگونگی ایجاد تحول در جامعه ایران در زمینه محیط زیست

فراهم کردن ، سایر کشورهاهاي   حقیقاتی با همکاري دانشگاهتهاي   اجراي برنامه
انجام ، آموختگان کار آفرینی در دانشهاي   سازوکار الزم براي پرورش دانش و مهارت

اکتشاف و شناسایی و انسجام و کاربرد دانش هاي  پژوهی حول محور و تقویت دانش
افی چون آموزش مطلوب و در اهدنسبتاً در رشته مهندسی محیط زیست وضعیت 

الزم به منظور هاي  فراهم کردن فرصت، علمی در حین کار هیأتدیدن اعضاء 
با گروه و تدارك  آموختگان دانشیادگیري مداوم از طریق برقراري و گسترش ارتباط 

علمی در جامعه داخل و خارج کشور  هیأتهایی جهت مشارکت اعضاي  فرصت
  .باشد می نامطلوب

دلیل رشد کمی و تغییراتی که در ابزارهاي آموزشی در اما باید ذکر کرد به 
نیاز ، اطالعات و ارتباطات رخ داده فنّاوريواسطه توسعه ه آموزش عالی ب هاي محیط

سال  6است گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران بار دیگر بعد از گذشت 
این امر ، ی شودبه منظور تعیین وضعیت گروه از لحاظ ابعاد مورد بررسی ارزیاب مجدداً
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نیازمند توسعه یک نظام ملی پایش کیفیت در آموزش عالی به منظور پیگیري وضعیت 
 بیان) 1388( خواهتزیرا همانطور که فراس، باشد می ات آموزش عالیمؤسسکیفیت 

 هاي کند توسعه یک نظام براي پایش کیفیت آموزش عالی موجب بهبود برنامه می
 هاي اثربخش بودن آموزش، موفقیت دانشجویان، ريیادگیـ  فرایند یاددهی، درسی

، پاسخگویی اجتماعی، دهیسامان یافتن نظام مجوز، ها نامه پایان  کیفیت، دانشجویان
و  آموختگان دانشبهبود کیفیت ، شفافیت آموزش عالی، تنوع منابع مالی آموزش عالی

روه در زمان اما وضعیت این گ. شود می و خدمات دانشگاهیها  ارتقاي سطح پژوهش
تا رسیدن به وضع مطلوب و یا مهندسی محیط زیست ارزیابی مشخص ساخت گروه 

در فرایند ارزیابی ها  راهکار ارائهخود فاصله زیادي ندارد و فلسفه  یینهاهاي   هدف
تصریح شده و یا تصریح نشده هاي  درونی این است که نظام مورد ارزیابی را به هدف

البته در ارزیابی درونی ممکن است اهداف تصریح شده به ، تر سازد نزدیک و نزدیک
توان به طور  نباشد ولی میها  و یا نشانگرها   مالك، صورت مستقیم مطابق با عوامل

را در یک مسیر قرار ها  و نهایتاً هدفها  نشانگر، ها مالك، غیرمستقیم تمام این عوامل
  . دارد
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