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 فرايند، نتايج و دستاوردها : دانشگاه تهران

 * ي زهره عزيز
 كيده چ

 عـالي اسـت و در ايـن راسـتا تـرين دغدغـه در آمـوزش كيفيت مهم ة امروزه مقول
 يكـي از ايـن . ت عرضـه شـده اسـت هاي مختلف ارزيابي براي سنجش كيفي نظام
 نقـاط ضـعف و قـوت توان به روني است كه با استفاده از آن مي ارزيابي د ها، نظام

 اين مقالـه بـه . و اقدامات الزم را درجهت تقويت آن انجام داد يك سيستم پي برد
 بيان نتايج حاصل از طرح پژوهشي ارزيابي دروني گروه آموزشي مديريت صـنعتي

 هكارهـاي بهبـود كيفيـت ايـن و را ) است انجام شده ۸۴ كه درسال ( دانشگاه تهران
 لت و اهداف گـروه رسا ، ن مرحله از اجراي ارزيابي دروني در اولي . پردازد گروه مي

 هـا و سپس عوامل، مالك تدوين گرديد و داد برون و فرايند د، دا درون در سه حوزة
 ، ابزارهـاي در ادامـه . د يك تدوين ش نشانگرهاي ارزيابي و معيارهاي مطلوبيت هر

 پرداختـه هـا داده تحليل آوري و جمع م بعدي به ها تهيه شد و در گا گردآوري داده
 داد گروه در ، فرايند و برون داد كه عوامل درون دهد نشان مي بي ارزيا نتايج اين . شد

 ريزي راهبردي كيفيت توان با انجام يك برنامه قرار دارد و مي “ مطلوب نسبتاً ” سطح
 . داد ء ارتقا طلوب گروه را به وضعيت م

 نشانگر ، مالك ، كيفيت گروه آموزشي ، ارزيابي دروني ، اعتبارسنجي : ي كليد واژگان

تهران دانشگاه . ارشد مديريت ارشناس ك *
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 مقدمه
 نظران، آموزش عالي وارد دوران جديدي شده است كـه بنا به اعتقاد بسياري از صاحب

 گذاران از پايه ۱ فيگنبوم . شود هاي اصلي آن محسوب مي از مشخصه “ كيفيت ” و “ رقابت ”
 رقابـت ” عـاملي كليـدي در “ كيفيت آموزشـي ” مديريت كيفيت، معتقد است هاي ه ديدگا
 هركـشور براسـاس يفيت محـصوالت و خـدمات در بين كشورهاست؛ چراكه ك “ پنهان

 اقتـصاددانان، مهندسـان و سـاير گيـري مـديران، معلمـان، نحوة تفكر، عمل و تـصميم
 با اين وجود، تأمين ). ۱۳۷۷ صالح اولياء، ( گيرد كرده اجتماع شكل مي هاي تحصيل گروه

 هـا بـراي خواست مشتري هدف اصلي مؤسسات محسوب مي شود؛ بنابراين، دانـشگاه
 وجود ايـن با . ها ندارند افزايش كيفيت ودرعين حال، كاهش هزينه بقاي خود راهي جز

 هـاي اخيـر، اي است كـه در سـال مسئله، كاهش كيفيت آموزشي يكي از مسائل عمده
 كافمن و ( اند رو بوده با آن روبه ) به ويژه دركشورهاي جهان سوم ( ريزان آموزشي برنامه
 ). ۱۳۷۴ ن، مشايخ و بازرگا ة ترجم هرمن،

 هـاي بهبـود كيفيـت، ترين راه رسد يكي از مهم مي با توجه به مطالب فوق، به نظر
 به روشن شدن وضـعيت كنـوني هاي آموزشي است؛ زيرا اين امر ارزيابي مستمر برنامه

 مديران را دراتخاذ تدابير مفيـد بـراي رفـع مـسائل آموزشـي يـاري و كرد خواهد كمك
 ريـزان آموزشـي، از گيرنـدگان و برنامـه تـصميم كند تا مي ارزيابي كمك . رساند خواهد

 ها و نقاط قوت و ضعف آن نظام اطالع حاصـل ميزان تحقق اهداف آموزشي، نارسايي
 ها و نيل بـه اهـداف و افـزايش بـازدهي، تـصميمات الزم را و براي بهبود روش نمايند

 . اتخاذ كنند
 ياز به نظام ارزيابي كارامد دارد تا از به منظور تحقق اين اهداف، نظام آموزش عالي ن

 و وضع موجود آموزش را به طريق آن بتواند به بررسي كميت و كيفيت آموزشي بپردازد
 . سوي وضعيت مطلوب هدايت كند

 بيان مسئله، ضرورت و اهميت تحقيق
 ماهر براي تأمين نياز و انساني متخصص جامعة ما كمبود نيروي كنوني مهم مسائل از يكي

 شـده حـاكي از آن هاي انجـام نتايج تحقيقات و بررسي . است هاي مختلف كشور ش بخ
 سطح مطلوب و قابل قبـولي قـرار در كيفيت آموزشي نظر از ايران هاي دانشگاه كه است

 كيفيـت پـايين آموزشـي بـه كمبـود نيـروي انـساني ). ۱۳۶۹ به نقل از پاكاريـان، ( ندارند
 هاي رشد و توسـعة اقتـصادي و اهداف برنامه انجامد؛ درنتيجه، ماهر نيز مي متخصص و

1. Feigenbaum
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 بايد توجه داشت كه ايـن افـت كيفيـت بـه . شود اجتماعي كشور با مشكالتي مواجه مي
 . اند نموده نيز وجود دارد و متخصصان امر آموزش آن را تصريح ديگر دركشورهاي نوعي

 ه د شـ با توجه به مشكالت فراروي آموزش عالي كه منجر به افت كيفيت آموزشـي
 بينـي مـشكالت ترين گزينه براي مواجهه با اين مسئله پذيرش و پـيش است، شايد مهم

 ريزي مناسـب در ايـن واضح است كه برنامه . ريزي مناسب باشد سازي نظام برنامه پياده
 راستا بدون استقرار ساختاري مناسب براي ارزيابي مستمر از كيفيت در آمـوزش عـالي

 اصـالح هاي حاصل از ارزيابي نه تنهـا در بهبـود كيفيـت و داده . پذير نخواهد بود امكان
 هـايي دراختيـار گيرنـد، بلكـه داده اسـتفاده قـرار مـي هاي زمـان جـاري مـورد فعاليت
 حات آتي مـورد ريزي مناسب و اصال تواند براي برنامه دهند كه مي ريزان قرار مي برنامه

 نظـام نظـران، كيفيـت هـر برخي از صـاحب ). ۱۹۹۶ ،۱ گراند هاورث ( استفاده قرار گيرد
 دانند و كارايي نظام را درارتباط با سه مؤلفة آموزشي را مترادف با كارايي دروني آن مي

 برخي ديگر، كيفيت هر نظـام ). ۱۹۹۶ بازرگان، ( كنند مي د ذكر دا فرايند و برون داد، درون
 ۲ دانند؛ از جمله سـالمون آموزشي را مترادف با توانايي به دست دادن نتايج مطلوب مي

 آميز به صورت موفقيت ) شده تعيين پيش از ( ، كيفيت را انجام تغييرات مورد نظر ) ۱۹۸۷ (
 ر مـورد د سـطح يـا اسـتانداردي تبيـين به طور كلي، كيفيت براي . داند فراگيران مي در

 ها بـه دو توجه به كيفيت در سازمان . شود استفاده مي محصول يا جريان كار از رضايت
 : آيد منظور پديد مي

 ضرورت كسب اطمينان از ايمني و استحكام محصول، . ۱
 را سترش نياز به اينكه در بـازار رقابـت جهـاني، بتـوانيم توليـدات و خـدمات گ . ۲

 ). ۱۹۹۵ ، ۳ ميدل هورست ( برمبناي كيفيت ازهم متمايز گردانيم
 به هر شكل، هنگامي كه صحبت از كيفيت نظام دانشگاهي به ميان مي آيد، ارزيـابي

 براي سنجش عملكرد نظام آموزشي به معيارهـا، . شود نظام آموزشي مطرح مي عملكرد
 فهوم ارزيابي دانشگاهي هاي عملكردي نياز است كه تمامي آنها م شاخص استانداردها و

 ). ۱۳۷۸ ، پازارگادي ( دهد مي را سازمان
 آوري، تجزيه و تحليل و تفـسير اطالعـات اسـت كـه دار جمع ارزيابي فرايند نظام

 كند، آيا اهداف موردنظر تحقق يافته و ميزان تحقق اين اهداف تا چه اندازه مشخص مي
 ارتباط با نتايج مطلوب آينده تخميني موقت اما دقيق در اهداف، ). ۱۹۹۱ ، ۴ گي ( بوده است

 رود كـه بـا تـالش و بيني كرد، اما انتظار مي توان با دقت بسيار آن را پيش است كه نمي

1. Grant Haworth 
2. Solmon 
3. Middle hurst 
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 مناسـب، : يد داراي هشت ويژگي باشـد با اهداف مي . كوشش به آن اهداف دست يافت
 گيري، داراي تعهـد پذير، قابل اندازه قابل دسترس، انعطاف ممكن، قابل قبول، ارزشمند،

 اند كه بـراي اصـالح ريزان آموزشي براين عقيده برنامه ). ۱۹۹۶ ، ۲ ي ك و دا ۱ ر ج ر س ( اجرايي
 با اين وجود . مداوم نظام دانشگاهي، ارزيابي كيفيت آموزشي و پژوهشي ضروري است

 بازرگـان، ( ت دانـشگاهي اسـت ، بهبود، تضمين و تقويت كيفي » ترين هدف ارزيابي مهم «
۱۳۷۶ .( 

 ايـن در . شـود ارزيابي دروني مرحلة آغازين كاربرد الگوي اعتبارسـنجي تلقـي مـي
 كنـد تـا اقـدام بـه ارزيـابي مـي » خود در آيينه ديدن « مرحله، نظام دانشگاهي به منظور

 هاي قوت و ضعف خود را دريابد و به اصالح نقاط ضـعف بپـردازد؛ بـه عبـارت جنبه
 خـود ، ) دانـشگاه ، دانـشكده ، گـروه آموزشـي ( ي در ارزيابي دروني، نظام دانشگاه ديگر

 هـاي پردازند، روش هاي ارزيابي مي بندي سؤال دسته به جوش خود به صورت اعضاء
 هاي مورد نياز را تعيين كرده و پس از تحليل آنها مشخـصاً بـه قـضاوت داده گردآوري

ــارة خــود ــتفاده از نتــايج بــه بهبــود امــور مــي بــ ســرانجام پرداختــه و درب  ا اس
 ). ۱۳۷۴ بازرگان، ( پردازند

 شود كه در ايران همچون بسياري از ضرورت انجام ارزيابي دروني از آنجا ناشي مي
 كشورهاي درحـال توسـعة ديگـر، فرهنـگ ارزيـابي در آمـوزش عـالي ريـشة عميقـي

 در مفهوم سنتي و رايـج ؛ همچنين ارزيابي ) ۱۳۷۷ ترجمة حاتمي، ، ۱۹۹۶ بازرگان، ( ندارد
 گرفته هاي صورت ارزيابي . شود آن از وظايف مديران و مترادف با واژة نظارت تلقي مي

 . هاي متداول و سنتي بوده كه غالباً كارسـاز نبـوده اسـت نيز تاكنون با استفاده از روش
 ديگر، سازماني نشئت گيرد؛ به عبارت هاي درون اصوالً ارزيابي بايد از عاليق و نگراني

 درايـن ي باشـد؛ سازماني، بايد مبتني بر عاليق و مشكالت درون سازمان انتظارات برون
 ابيلـي، ( هـاي سـازمان خواهـد بـود اي درخدمت تحقق هـدف صورت، ارزيابي وسيله

۱۳۷۶ .( 
 اين پژوهش با استفاده از الگـوي ارزيـابي درونـي، درصـدد اسـت ازطريـق جلـب

 هاي كيفيت گروه را درمنظر آنان ري واقعي از جنبه علمي، تصوي مشاركت اعضاي هيئت
 . و راهكارهاي ارتقاي كيفيت آموزش و پژوهش را ارائه دهد قراردهد

 تاريخچة تأسيس رشتة مديريت صنعتي در كشور و دانشگاه تهران
 با ورود رشتة مهندسي صنايع به مرحلة نوين و توسعه و تمايالت اين رشته بـه سـمت

 هـاي هاي تجزيه و تحليل و سنجش كـار، گـام ويژه تكامل سيستم مباحث مديريتي به
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 بـه سـاخت و مشكالت حسابداري در مسائل مربـوط و بزرگي در كاربرد فنون رياضي
 د؛ شـ منجـر صنايع مهندسي مديريتي هاي جنبه شدن تر سنگين به كه ها برداشته شده هزينه

 هاي محتواي تمركز بر جنبه ا ب جديد گرايش يك عنوان به “ مديريت صنعتي ” تيب، بدين تر
 در كنار رشتة مديريت بازرگاني به وجود آمد كه پس از مديريت رشتة مهندسي صنايع،

 بـدون اقتبـاس از هـر برنامـة ( ۱۳۵۹ ــ ۶۱ هاي طراحي رشته و مواد درسي آن طي سال
 دانـشكدة علـوم اداري و مـديريت بازرگـاني ، توسط يكي از استادان ) موجود در جهان

 اولـين دانـشجويان آن در مراجع علمي كـشور، سوي از ران و تأييد اعتبار آن دانشگاه ته
 در ايـن رشـته هـا، از طريق آزمون سراسري ورود به دانشگاه ۱۳۶۳ ـ ۶۴ سال تحصيلي

 ). ۱۳۷۴ فيروزيان، ( مشغول به تحصيل شدند
 هـاي كـشور، فعاليـت هـاي كلّية دانشگاه در تخصص داراي استادان تعداد كمبود دليل به

 موزشي گروه مديريت صنعتي در دانشكدة مديريت دانـشگاه تهـران، بـا سرپرسـتي گـروه آ
گرفـت و عمـالً گـروه مـديريت بازرگـاني، بـا دو آموزشي مديريت بازرگاني صورت مـي

 گروه آموزشي مديريت صـنعتي ۱۳۷۳ در سال . گرايش بازرگاني و صـنعتي فـعاليت داشت
 كارشناسـي، مقطـع در سـه ( صـورت مـستقل هاي آموزشي خـود را بـه و فعاليت ۱ تشكيل

 . كرد آغاز ) كارشناسي ارشد و دكترا
 نحوة اجراي الگوي ارزيابي دروني

 پس از ابراز تمايل گروه مديريت صنعتي به اجراي ارزيابي دروني، جلسة توضيح و تشريح
 ارزيابي دروني براي اعضاي هيئت علمي گـروه برگـزار شـد و اعـضاء از اهـداف و روش

 نفـر از اعـضاي هيئـت ۸ ي طرح آگاه شدند و پس از تشكيل كميتة ارزيابي متشكل از اجرا
 ، سـپس بـا توجـه بـه شد نظر تهيه و تدوين علمي گروه، جدول زماني اجراي الگوي مورد

 : الگوي ارزيابي دروني مراحل زير طي شد
 تبيين اهداف برنامة آموزشي گروه

 شـده از با توجه به اهداف آموزشي تعيين ( روه اهـداف برنامة آموزشي گ در ايـن مـرحـلـه
 : تدوين شد زير شرح به تخصصي خدمات و آموزشي، پژوهشي حيطة سه در ) گروه وي س

 اهداف آموزشي
 بـا رابطـه در تربيـت متخصـصان و آمـوزش راي ب الزم هاي فرصت و ها زمينه ايجاد ◘

 هاي مرتبط با صنعت، سازمان مشكالت
 ورزي و پرورش تفكر انتقادي؛ انديشه گرايش به ◘

دانشگاه تهران ۱۳۸۳ شناسان ـ تهران دانشگاه عمومي روابط . ۱
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 اهداف پژوهشي
 ، ) پژوهي يا فنّاوري دانش ( ايجاد بسترهاي مناسب براي پژوهش ◘
 افـزاري هاي مختلف در حوزة مشكالت نـرم رسـانـي بـه انـجام پژوهش يـاري ◘

 هاي كاربردي در اين رشته، ارتقاء پژوهش و هاي صنعتي با هدف رشد سازمان
 ؛ هاي پژوهشي ارائة فرآورده ◘

 اهداف خدماتي
 ارتباط با بازار كار يا ارتباط با صنعت، ◘
 هاي هاي مختلف حوزه گروه به بخش سوي ائة رهنمودهاي علمي ـ كاربردي از ار ◘

 ؛ هاي صنعتي نرم افزاري سازمان
 : سپس اهداف فرعي زير مدنظر قرار گرفت

 هاي گروه مديريت صنعتي و ميزان تحقق آنها، تعيين هدف ◘
 تعيين عوامل مرتبط با ارزيابي دروني در گروه مديريت صنعتي، ◘
دادهاي نظام آموزشي گروه شـامل دانـشجو، اعـضاي هيئـت تعيين كيفيت درون ◘

 ، ... علمي، امكانات و تجهيزات و
 اي گروه آموزشي مديريت صنعتي، ه تعيين كيفيت فرايند اجرايي برنامه ◘
 . شده در برنامه بيني دادهاي پيش تعيين ميزان تطابق محصول نهايي دوره با برون ◘

 : براي بررسي ميزان تحقق اهداف، سؤاالت زير طراحي گرديد
 هاي گروه مديريت صنعتي چه بوده و تا چه ميزان تحقق يافته است؟ هدف ◘
 هايي براي ارزيابي دروني گروه آموزشـي مـديريت صـنعتي مالك چه عوامل و ◘

 مناسب است؟
 از ... داد نظام آموزشي اين گروه شامل دانشجو، اعضاي هيئت علمـي و آيا درون ◘

 مطلوبيت برخوردار است؟
 هاي ل فرايند تدريس ـ يادگيري و دوره شام گروه هاي برنامه اجرايي كيفيت فرايند ◘

 ورد اجرا چگونه است؟ آموزشي م
 هاي مورد ارزيابي گروه تعيين عوامل و مالك

 هاي المللي، عوامل و مالك ين ب و تجارب ملي تحقيق و پيشينة بررسي ضمن مرحله اين در
 در تعيين عوامل و مالك هاي ارزيابي به اهـداف آموزشـي . مورد ارزيابي مشخص شد

. اهداف دقيقاً مشخص شود گروه نيز توجه شده تا ميزان حصول به هريك از
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 نظـام دانـشگاهي شـامل جايگـاه سـازماني، سـازماندهي، عوامل مورد ارزيـابي در
 هاي آموزشي مـورد دوره وضعيت اعضاي هيئت علمي، مديريت، وضعيت دانشجويان،

 از پـس پـژوهش گـروه . اسـت آموختگـان يادگيري و دانـش فرايند تدريس، ، اجرا
 داد، داد، بـرون هـاي درون شـاخص درچارچوب را ذيل عامل ت هف ، جلساتي برگزاري

 عوامل مورد ارزيابي گـروه ) ۱ ( جدول . فرايند و پيامد براي ارزيابي دروني انتخاب كرد
 : دهد را نشان مي

 عوامل مورد ارزيابي گروه مديريت صنعتي ) ۱ ( جدول
 ها ويژگي عوامل مورد ارزيابي رديف

 اد د درون هيئت علمي ۱
 داد درون دانشجويان ۲
 داد درون امكانات و تجهيزات آموزشي ـ پژوهشي و خدمات پشتيباني ۳
 داد و فرايند درون ساختار سازماني، سازماندهي و مديريت ۴
 فرايند تدريس ـ يادگيري ۵
 فرايند هاي آموزشي دوره ۶
 داد برون دانش آموختگان ۷

 مشخص مالك ۳۸ پـژوهـش گروه اعضاي كمك به ارزيابي مورد عوامل تعيين از پس
 . گرفت توافق قرار مورد و

 قضاوت هر يك از نشانگرها تدوين نشانگرهاي آموزشي و معيار
 يـك، دو يـا چنـد نـشانگر ، هاي مورد ارزيابي براي هركدام از آنها پس از تعيين مالك

 الزم به ذكـر اسـت، . رسيد و به توافق گروه پژوهش ) نشانگر ۱۶۱ مجموعا ( ساخته شد
 آموزشـي، نظـر ، اهداف برنامة در تدوين نشانگرهاي آموزشي و معيار قضاوت هركدام

 نامـة داخلـي گـروه هـاي گـروه و آيـين اعضاي كميتة ارزيابي، امكانات و محـدوديت
 . موردنظر بوده است

 ها ها و نحوة تحليل داده آوري داده ابزار جمع جامعة آماري،
 : زيرجامعه در گروه مديريت صنعتي است ۶ حقيق حاضر، شامل جامعة آماري ت

 هيئــت علمــي ) ب مــديرگروه ) الــف : نــد از ا هــاي مــورد مطالعــه عبــارت زيرجامعــه
 آموختگـان گـروه سرپرستان بالفـصل دانـش ) هـ دانش آموختگان ) د دانشجويان ) ج

 مـسئول سـمعي بـصري، مـسئول كتابخانـه، ( ربـط ذي ساير افراد ) مديريت صنعتي  و
). مسئول مركز كامپيوتر دانشكده
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 مطالعه بر روي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان به صورت تمام شـماري انجـام
 : نـد از ا هـاي مـورد مطالعـه عبـارت ها از زيرمجموعـه داده آوري ابزار جمع . شده است

 هـاي جداگانـه بـراي هـر حضوري كه در اين راستا از پرسـشنامه پرسشنامه و مصاحبة
 تبـديل و شـده آوري جمـع هـاي داده تحليـل و براي تجزيه . زيرجامعه استفاده شده است

 بـراي . استفاده شـده اسـت ها گزينه گذاري ارزش روش از كمي مقادير به كيفي هاي پاسخ
 . است بخشي سنجش نظر پاسخگويان از مقياس ليكرت استفاده شده كه يك مقياس پنج

 شود كـه در نقطـة هاي مقياس به پنج قسمت تقسيم مي بين گزينه فاصلة دراين روش،
 خنثي در آنجا هاي وسط، گرايش پاسخگو به هر دو طرف مقياس برابر است و لذا نظر

 . شوند گذاري مي عالمت
 تياز يك سؤال بـه طريـق گزينه، ام هاي مربوط به هر فراواني پاسخ شدن مشخص با

 : مي شود زير محاسبه
 فراواني مربوط به آن × امتياز هرگزينه حاصل جمع

 امتياز سؤال = تعداد پاسخگويان

 : سؤال مشخص مي شود هر آن وضعيت سؤال، براساس هر مربوط به محاسبة امتياز از بعد
 نامطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب

 ترين امتياز پايين ياز باالترين امت

 : در پايان براي تعيين وضعيت كلي هرعامل، از پيوستار سه قسمتي زير استفاده گرديد
 نامطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب

 امتياز

 هـاي ارزيـابي جمـع هاي الزم در خصوص هر كدام از مـالك در اين پژوهش، داده
 تواند اين مقايسه مي . مقايسه شد “ با وضعيت مطلوب ” ، “ وضعيت موجود ” و شده آوري

 . نمايـان سـازد ها و ميزان فاصله تـا وضـعيت مطلـوب را نقاط ضعف و قوت و كاستي
 با توجه به هدف اصلي ارزيابي درونـي كـه بهبـود اعضاي هيئت علمي گروه آموزشي،

 ايـن . آينـد مـي قاط قوت گروه  بر تقويت ن و رفع نقايص درصدد كيفيت آموزشي است،
 امر در درجة نخست از طريق بازخورد نتايج به اعـضاي هيئـت علمـي گـروه صـورت

 . گيرد مي

۵ ۶۶ / ۳ ۳۳ / ۲ ۱ 

۳ ۳۲ / ۲ ۶۶ / ۱ ۱
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 آمده بررسي نتايج به دست
 هاي سنجش نظرات مـديرگروه براي بررسي ميزان تحقق اهداف، سؤاالتي در قالب فرم

 آنهـا و سرپرستان بالفصل آموزشي، اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، دانش آموختگان
 نـسبتاً ” دهد كه اهداف گروه به طور كلـي در حـد مي نتايج حاصله نشان . طراحي شد

 داد كه شامل اعضاي براي بررسي ميزان مطلوبيت درون . تحقق پيدا كرده است “ مطلوب
ــات ــديريت، امكان ــازماني و م ــاختار س ــشجويان، س ــي، دان ــت علم ــزات هيئ  و تجهي

 شده توسط اعـضاي تعريف نشانگرهاي ها و مالك است، با توجه به هشي ـ پژو آموزشي
 گروه پژوهش، ميزان مطلوبيت چهار عامل مذكور مورد بررسي و تجزيه و تحليل قـرار

 . گرفت
 داد گـروه مـديريت خـالصـة نتايج كلي ارزيابي درونـي عوامـل درون ) ۲ ( جــدول

 : دهد صنعتي را نشان مي
 داد گروه آموزشي مديريت ي ارزيابي دروني عوامل درون كلّ خالصة نتايج ) ۲ ( جدول

 صنعتي
 تعداد ها تعداد مالك عامل مورد ارزيابي رديف

 نشانگرها
 نتيجة كلي
 ارزيابي

 نسبتاً ۲۷ ۵ اعضاي هيئت علمي ۱
 مطلوب

 نسبتاً ۲۹ ۷ دانشجويان ۲
 مطلوب

۳ 
 تجهيزات و امكانات
 و پژوهشي و آموزشي

 خدمات پشتيباني

۵ 
 نسبتاً ۱۹

 مطلوب

 ساختار سازماني، ۴
 نسبتاً ۳۷ ۸ سازماندهي و مديريت

مطلوب



عالي آموزش نامة                                                                                                                      104 

 ها و ميزان تحقق اهداف از طريـق براي بررسي ميزان مطلوبيت فرايند اجراي برنامه
 و ـ يادگيري نگرش سيستمي فرايند نظام آموزشي كه شـامل تدريس اتخاذ با اجراي آنها

 هاي مـربـوط بــه ايــن آموزشي مورد اجراست، مشخص گرديد؛ سپس داده هاي وره د
 آموختگـان هـاي دانـشجويان، هيئـت علمـي و دانـش عــوامــل از طريـق پرسـشنامه

 ها و نشانگرهاي مربوطه، ميـزان مطلوبيـت دو عامـل با توجه به مالك . د ش آوري جمع
 رزيـابي ا كلي خالصة نتايج ) ۳ ( جدول . گرفت قرار ارزيابي مذكور مورد تجزيه و تحليل

 : عوامل فرايند گروه آموزشي مديريت صنعتي را نشان مي دهد دروني
 صنعتي مديريت آموزشي گروه فرايند عوامل دروني ارزيابي كلي خالصة نتايج ) ۳ ( جدول

 عامل مورد رديف
 ارزيابي

 تعداد
 ها مالك

 تعداد
 نشانگرها

 نتيجة كلي
 بي ارزيا

 نسبتاً مطلوب ۹ ۴ فرايند تدريس يادگيري ۱
 نسبتاً مطلوب ۱۶ ۲ هاي آموزشي مورد اجرا دوره ۲

 با توجه شده، بيني دادهاي پيش دوره با برون براي تعيين ميزان تطابق محصول نهايي
 داد گروه آموزشـي مـديريت صـنعتي، دانـش نشانگرهاي مربوط به برون به مالك ها و

 مورد ارزيابي قرار گرفته و با استفاده از نظرات سرپرستان بالفصل آنان، آموختگان گروه
 خالصة نتايج كلي ارزيـابي درونـي ) ۴ ( جدول . پيامد نيز مورد قضاوت قرار گرفته است

 : مي دهد داد گروه مديريت صنعتي را نشان برون
 صنعتي مديريت دادگروه آموزشي ارزيابي دروني عوامل برون خالصة نتايج كلي ) ۴ ( جدول

 عامل مورد رديف
 ارزيابي

 تعداد
 ها مالك

 تعداد
 نشانگرها

 نتيجة كلي
 ارزيابي

 نسبتاً مطلوب ۲۳ ۷ دانش آموختگان ۱

 دهـد كـه گـروه آموزشـي مـديريت صـنعتي درعوامـل نتايج جداول فوق نشان مي
 اي كه نكته . باشد برخوردار مي “ ب نسبتاً مطلو ” داد از وضعيت فرايند و برون داد، درون

 تعيين مرز رسد اين است كه در تفسير نتايج و اخذ نتيجة نهايي، آن الزم به نظر مي ذكر
 بـا توجـه بـه اينكـه . ها نقـش بـسزايي دارد مطلوب بودن وضعيت يا مرز تحقق هدف

 هاي آموزشي را اعضاي هيئت عـلمي بايد دقيقاً مشخص كنند كه در چه صورت هدف
هـاي كـنـنـد و بـالـعكس و يـا در كـدام حـالت وضعيت مـالك مي تـلقي يافته قق تح
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 چه تضميني وجود دارد كـه آيد كه دانند، اين سؤال پيش مي مورد بررسي را مطلوب مي
 گيـري خاصـي وجـود نداشـته باشـد؟ زيـرا اعـضاي هيئـت علمـي در اين امر، سمت

 ت بهتـر از آنچـه كـه اي تعيين كننـد كـه وضـعي ه گونه ها و معيارها را ب توانند مالك مي
 از كه ارزيابي دروني اين نكته گرفتن نظر در با سؤال، اين به پاسخ در . شود هست، بازنمايي

 سوي  هيچ  مرجع  و سازمان بيروني تحميل نشده است و توسط اعضاي هيئت علمي
 توان دريافت مي گيرد، ي بهبود كيفيت امور صورت م و مشكالت كشف منظور و صرفاً به

 ازطرف ديگر، چون گزارش ارزيابي درونـي داخلـي ؛ گيري اندك است كه امكان سمت
 . كند مشكالت در ارزيابي دروني ايجاد دشواري نمي بازنمايي مسائل و است،

 درپايان باتوجه به نتايج ارزيابي درونـي، مـوارد ذيـل بـراي بهبـود كيفيـت عوامـل
 دانـشگاه و داد گروه آموزشي در سـه سـطح گـروه آموزشـي، فرايند و برون ، داد درون

 : وزارت متبوع پيشنهاد شد

 به گروه آموزشي ارائة پيشنهادها ) الف
 هيئت اعضاي كتاب توسط تدوين و ترجمه نشر، به مربوط مشكالت و موانع بررسي . ۱

 ، گروه علمي
 مشاوره ارائة براي شده اعالم بندي زمان در استادان حضور ي برا كاري و ساز ايجاد . ۲

 به دانشجويان،
 هاي و انتشار طرح انجام براي دانشجويان به و خدماتي الزم مالي امكانات ارائة . ۳

 تحقيقاتي دانشجويان،
 ها، سرفصل ها، رنامه تشويق به مشاركت هر چه بيشتر اعضاي گروه براي بازنگري ب . ۴

 ريـزي نامة وزارتي واگذاري اختيـارات برنامـه متون و محتواي دروس با توجه به آيين
 ها، درسي به دانشگاه

 آموختگـان و دانـشجويان در تهيـه و تـدوين سرفـصل و دانـش هاي استفاده از نظر . ۵
 محتواي دروس به منظور رفع نيازهاي آموزشي آنان،

 هاي آموزشي در مديريت صنعتي و علمي ـ كاربردي نمـودن اي كردن هدف حرفه . ۶
 هاي حرفه اي دانشجويان، دروس به منظور افزايش مهارت

 هاي هيئت علمي به منظور آشنايي با روش براي اعضاي آموزشي هاي تشكيل كارگاه . ۷
 تدريس،

 لـسفة هاي آموزشي براي اعضاي هيئت علمي به منظور آشنايي بـا ف تشكيل كارگاه . ۸
هاي آن، ارزيابي پيشرفت تحصيلي و شيوه
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 هـاي آموزشـي از طريـق تـشكيل تشويق اعضاي هيئت علمي به استفاده از رسـانه . ۹
 جلسات بحث پيرامون اهميت موضوع،

 هاي آموزشي، هاي آموزشي در خصوص نحوة استفاده از رسانه تشكيل كارگاه . ۱۰
 رشته، تخصصي افزارهاي نرم از استفاده نحوة خصوص در آموزشي هاي كالس تشكيل . ۱۱
 آموختگان و ارتباط مستمر آموختگان به منظور تشكيل انجمن دانش كمك به دانش . ۱۲
 ، آن طريق از

 آنان بـه منظـور هاي گيري از نظر ارتباط مستمر گروه با دانش آموختگان براي بهره . ۱۳
 ارتقاي دوره هاي آموزشي،

 . آموختگان توسط گروه مديريت صنعتي ي براي دانش هاي بازآموز ايجاد دوره . ۱۴

 به مسئوالن دانشگاه ارائة پيشنهاد ) ب
 ايجاد و فراهم آوردن تسهيالت الزم براي اسـتفادة اعـضاي هيئـت علمـي گـروه از . ۱

 هاي مطالعاتي داخل يا خارج از كشور، فرصت
 ي ـ پژوهشي در گروه، انتشار نشرية علم ي ا بر ريزي و تهية امكانات الزم برنامه . ۲
 هاي آموزشي از نظـر فـضا و تجهيز و بهبود اتاق كار اعضاي هيئت علمي و كالس . ۳

 امكانات،
 ـ يادگيري، مورد استفاده در فرايند تدريس شي آموز كمك وسايل و مواد تأمين و تهيه . ۴
 هاي اه و كارگ ها دوره اجراي طريق از علمي هيئت اعضاي هاي تدريس تقويت مهارت . ۵

 آموزشي،
 ريزي نتايج ارزيابي دروني براي اصالح و بهبود امور و آمادگي براي برنامه از استفاده . ۶

 راهبردي برمبناي نتايج به دست آمده،
 هاي علمي، هسته هاي كميته در شركت جهت اعضاء تشويق براي خاص نامة آيين تدوين . ۷

 ارتقاي سطح علمي آنان بـا درنظـر هاي تخصصي و بازآموزي به منظور دوره تخصصي،
 . گرفتن امتياز ارتقاي ساالنه به اعضاي گروه

 پيشنهاد براي نهادينه شدن ارزيابي در آموزش عالي ) ج
 ها، تأكيد بر انجام ارزيابي دروني به منظور بهبود كيفيت آموزش و پژوهش در دانشگاه . ۱
 بهبود تعيين ميزان تأثير آن در موزشي مجري و هاي آ گروه دروني ارزيابي نتايج بررسي . ۲

 ها، كيفيت آموزشي و پژوهشي دانشگاه
 . ها از طريق ارزيابي دروني دانشگاه كلي هاي هدف و مأموريت تدوين . ۳

 هـاي دانـشگاه تواند براي بهبود فعاليت از آنجا كه نتايج ارزيابي دروني دانشگاه مي
هـاي نظـام دانـشگاهي ظور جز با شفاف كـردن هـدف واين من مورد استفاده قرار گيرد
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 الزم است شوراي مركزي ارزيابي دروني سازمان سنجش آموزش كـشور ممكن نيست،
 تـصريح نسبت به ربط در هر دانشگاه، با همكاري اعضاي هيئت علمي و ساير افراد ذي

. اقدام كند ها هاي دانشگاه هدف و مأموريت تدوين و
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 منابع
 . ارزشيابي ماهيت نظـارت و ارزيـابي جـاري در آمـوزش عـالي كـشور ). ۱۳۷۶ ( يار ابيلي، خدا

 به كوشش محمدمهـدي فرقـاني، ، مجموعه مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي در ايران
 . ۳۳۱ - ۳۴۶ تهران، انتشارات عالمه طباطبايي جلد دوم

 ود مستمر كيفيت آموزش ارزيابي دروني دانشگاهي و كاربرد آن در بهب ). ۱۳۷۴ ( بازرگان، عباس
 . ۴۹ - ۷۱ ، ) ۴ و ۳ ( سال سوم . آموزش عالي ريزي برنامه و پژوهش فصلنامه . عالي
 اي ملي و بين ه آن در آموزش عالي نگاهي به تجربه كيفيت و ارزيابي ). ۱۳۷۶ ( عباس بازرگان،

 . ۶۰ - ۷۱ ، ) ۱۵ ( ، رهيافت . المللي
 چالـشها و چـشم : آمـوزش عـالي ايـران آغازي برارزيابي كيفيـت در ). ۱۹۹۶ ( عباس بازرگان،

 . عـالي فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي  در آموزش ). ۱۳۷۷ ( ترجمه داوود حاتمي . اندازها
 . ۱۲۵ - ۱۳۶ ) : ۱۵ و ۱۶ ( شماره

 المللي درخصوص ارزيابي كيفيـت در آمـوزش هاي بين پيشرفت ). ۱۳۷۸ ( پازارگادي، مهرنوش
 . ۲۹ - ۴۳ ): ۱۸ ( رهيافت . عالي

 پيشنهاداتي بررسي عامل افزايش كيفيت آموزشي در دانشگاه اصفهان و ). ۱۳۶۹ ( سارا ن، پاكاريا
 دانشكده : دانشگاه اصفهان پايان نامه كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي، . براي بهبود آن

 . علوم تربيتي و روان شناسي،

 . مـوزش عـالي و جايگـاه آن در آ ) (TQM مديريت كيفيت جـامع ). ۱۳۷۷ ( محمد اوليا، صالح
 . ۲۷ - ۴۸ , ) ۱۸ ( شماره . فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

 هـاي وري در سـازمان يكپارچه مديريت معطـوف بـه بهـره عملكرد ). ۱۳۷۴ ( فيروزيان، محمود
 . ۸۲ : ۱۳۷۴ ، تابستان و پائيز ۳۰ و ۲۹ شماره . فصلنامه دانش مديريت . صنعتي

 ترجمه فريـده . برنامه ريزي استراتژيك در نظام آموزشي ). ۱۹۹۱ ( جري هرمن، راجرز، كافمن،
. انتشارات مدرسه : تهران ). ۱۳۷۴ ( مشايخ و عباس بازرگان
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