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 هاي ارزيابي دروني، ابزاري براي سنجش كيفيت گروه
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 چكيده
 فيت در آموزش عـالي اسـت كـه بـا اسـتفاده از هاي سنجش كي ارزيابي دروني يكي از روش

 ارزيابي درونـي . پردازد هاي مختلف به ارزيابي كيفيت آموزشي مي عوامل، معيارها و شاخص
 بر اساس بررسي عوامـل مـؤثر بـر ۱۳۷۸ ـ ۱۳۸۵ گروه شهرسازي دانشگاه هنر در طول دوره

 دهي، هيئت علمـي، ها و اهداف گروه، مديريت و سازمان موزشي گروه شامل رسالت آ كيفيت
 هـاي درسـي، امكانـات و هاي آموزشي و برنامه دانشجويان، فرايند تدريس و يادگيري، دوره

 نتايج نهايي تحقيق نشان . تجهيزات آموزشي و پژوهشي و سرانجام پژوهش انجام شده است
 مطلوب قرار دارد، امـا وضـعيت نسبتاً كيفيت گروه آموزشي شهرسازي در وضعيت ، دهد مي

 در نهايت اقداماتي به منظور بهبود كيفيت گروه در سطوح . با سطح مطلوب فاصله دارد گروه
 . نهادي مسئول شامل گروه، دانشكده، دانشگاه و وزارتخانه ارائه شده است

 دانشجويان ، هيئت علمي ، آموزش عالي، گروه شهرسازي ، ارزيابي دروني : كليدي واژگان

 ) ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶ ( هاي طرح ارزيابي دروني گروه شهرسازي دانشگاه هنر ة حاضر براساس مطالعات و يافته مقال *
 اين پژوهش با حمايت مسئوالن محترم سازمان سنجش كشور و معاونت آموزشي دانشگاه . نوشته شده است

 . هنر انجام شده است
) barakpur@yahoo.com : Email : ت مسئول مكاتبا ( استاديار و مديرگروه شهرسازي دانشگاه هنر **
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 مقدمه
 ها و افـراد لكرد به منظور بررسي و سنجش عملكرد نهادها، سازمان فرايند ارزيابي عم

 گيرد و هدف نهايي آن بهبود و ارتقاي عملكرد و در نتيجه افزايش كارايي، صورت مي
 هر سازمان يا نظامي براي ، به طوركلي . گويي و رضايت عمومي است اثربخشي، پاسخ

 هاي پيچيده و پويا خود در محيط ها و نتايج عملكرد آگاهي از ميزان مطلوبيت فعاليت
 زيرا عدم ارتبـاط بـا ؛ هاي مناسب كنترل و ارزيابي عملكرد است نيازمند ايجاد سيستم

 محيط دروني و بيروني سازمان موجب  ناكارآمدي سازمان و نارضايتي از عملكرد آن
 . خواهد شد

 در آموزش عالي انجام ارزيابي كيفيت ة ها در زمين بيش از ده سال از اولين كوشش
 ترين نهادهاي مسئول انجام ارزيابي كيفيت آموزش مهم ، درحال حاضر . گذرد ايران مي

 ، مركـز فنّـاوري عالي در ايران شامل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و
 ريـزي پـژوهش و برنامـه ة سسـ ؤ مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي سازمان سـنجش و م

 تاكنون طرح ارزيابي دروني ۱۳۸۰ ة از ابتداي ده ). ۱۳۸۶ ن، بازرگا ( آموزش عالي است
 هـدف اصـلي از . درآمـده اسـت ء ها به اجرا هاي آموزشي دانشگاه در بسياري از گروه

 هاي هاي كشور، ارتقاي كيفيت آموزش در گروه انجام طرح ارزيابي دروني در دانشگاه
 قـاط ضـعف و آموزشي از طريق شناسايي و تقويت نقـاط قـوت و برطـرف كـردن ن

 ثر در نظام آموزشـي ؤ در اين طرح، سنجش عوامل اصلي و م . كمبودهاي موجود است
 طـرح ارزيـابي درونـي . گيـرد ها و نشانگرهاي مختلف صورت مي با استفاده از مالك

 زمـاني ة در فاصـل ، هـاي فـوق در چـارچوب تـالش ، گروه شهرسـازي دانشـگاه هنـر
 تـا ۱۳۷۸ شـده از سـال آوري عات جمع ها و اطال و داده است تهيه شده ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۶
 . گيرد مي بر را در ۱۳۸۵ سال

 هاي كشور بـه چنـد هاي آموزشي آن در دانشگاه شهرسازي و گروه ة ارزيابي رشت
 شهرسازي در مقايسه با بسياري از ة رشت ، نخست . دليل اهميت و ضرورت فراوان دارد

 ه ويـژه در مقطـع بـ ؛ اي نوپـا و جديـد اسـت هاي دانشـگاهي در كشـور، رشـته رشته
 هنـوز تصـوير ، از ايـن رو ؛ گـذرد سيس اين رشته مي أ سال از ت ۱۰ كارشناسي، حدود

 ، عامل ديگـر . ثير اين رشته شكل نگرفته است أ دقيقي از چگونگي كيفيت، عملكرد و ت
 شهرسازي به . گردد اي شهرسازي باز مي رشته ثيرگذاري و ماهيت بين أ وسيع ت ة به گستر

 هاي ديگر درآميخته است و ها و رشته اي خود با بسياري از دانش رشته دليل ماهيت بين
 سـرانجام . ها و تفسيرهاي متفاوت همراه است آموزش در اين رشته با ابهام ، از اين رو

 هاي كشـور و در مقـاطع گونـاگون توان به رشد بسيار سريع اين رشته در دانشگاه مي
 يني كشـور، افـزايش سـريع تعـداد اشاره كرد و اين نيز ريشه در رشد شتابان شهرنشـ

ايـن عوامـل ة هم . شهرهاي كشور و در نتيجه نياز جامعه به متخصصان اين رشته دارد
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 ها و كمبودهـاي شهرسازي به منظور شناسايي ضعف ة اهميت ارزيابي رشت ة دهند نشان

 . آموزشي و كمك به برطرف كردن آنهاست
 به مفاهيم پايـه و مبـاني در بخش اول كه . حاضر شامل دو بخش كلي است ة مقال

 تعاريف اساسي از مفهوم و ابعاد مختلف ارزيـابي، ة پس از ارائ ؛ نظري اختصاص دارد
 هاي مختلف ارزيابي دروني و ارزيابي بيرونـي در آمـوزش عـالي بررسـي شـده جنبه
 نتايج ارزيابي درونـي گـروه شهرسـازي دانشـگاه هنـر ة بخش دوم مقاله به ارائ . است

 هاي آماري تحقيـق، ابتدا روش تحقيق شامل زيرجامعه ، اين بخش در . اختصاص دارد
 . ها معرفـي شـده اسـت ها و همچنين روش تجزيه و تحليل داده آوري داده جمع ة نحو

 نتايج حاصل از بررسي عوامل اصلي ارزيابي دروني گروه ارائه شـده و ة سپس خالص
 ور بهبود كيفيت گروه مطرح ي به منظ هاي هاي تحقيق، پيشنهاد در نهايت با استفاده يافته

 . شده است

 ارزيابي ة مفاهيم و تعاريف پاي
 گيري و سنجش عملكرد، مديريت پيوند با آن نظير اندازه ارزيابي عملكرد و مفاهيم هم

 عملكرد، برآورد عملكرد و ارزشيابي عملكرد، فرايندي است كه بر اساس آن اقداماتي
 گيـرد و هـا صـورت مـي افراد و سـازمان عملكرد ة به منظور بررسي و قضاوت در بار

 ارزيابي عملكرد در واقع بخشي از نظام . هدف نهايي آن بهبود و ارتقاي عملكرد است
 عملكرد بر اساس نتـايج ارزيـابي و مديريت زيرا ؛ شود مديريت عملكرد محسوب مي

 سـازد هـاي بهبـود عملكـرد را فـراهم مـي با استفاده از سازوكارهاي مناسـب، زمينـه
 ). ۱ ۲۰۰۲ اي ، . اس . اف ؛ ۹۱ ، ۱۳۸۲ پور، برك (

 موفقيـت و . ارزيابي عملكرد در بخش عمومي و بخش خصوصي متفـاوت اسـت
 در حـالي كـه هـدف نهـايي ؛ شود هدف بخش خصوصي در افزايش سود خالصه مي

 با توجه . خدمات و افزايش رفاه جامعه است ة ارائ ) دولتي و غيردولتي ( بخش عمومي
 هاي عمومي با خصوصي، ارزيابي عملكرد آنها نيز بـا ازمان به متفاوت بودن اهداف س

 هـا و در بخش خصوصي، ارتباط مستقيم و روشن ميان داده . هايي دارد يكديگر تفاوت
 ين د بـ ؛ يابـد هـا انطبـاق مـي ها برقرار است و اهداف بخش به سادگي با ستانده ستانده
 بـه ) هـا داده ( پول و مواد خام كه سازمان مورد نظر با استفاده از منابع انساني، ، ترتيب

 ) سـودآوري ( رسد و هـدف آن ها مي ميزان مشخصي از فروش و جلب مشتري ستانده
 هـدف، داده و ة گانـ اي ديگر بـه عناصـر سـه اما در بخش عمومي، اليه ، يابد تحقق مي

 . مستقيم و درازمـدت عملكـرد اسـت ر كار يا آثار غي ة شود و آن، بازد ستانده اضافه مي
 ثار غيرمستقيم عملكرد، برخالف بخش خصوصـي، كـه در آن چنـدان مـورد بازده و آ

1. F.S.A
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 گيرد، در بخش عمـومي بـه دليـل اهـداف آرمـاني و پوشـش فراگيـر توجه قرار نمي
 . يابد اند، اهميت فراوان مي مشتريان آن، كه كل جامعه

 ؛ گونه كه اشاره شد، بهبود و ارتقاي عملكرد اسـت هدف نهايي ارزيابي عملكرد، همان
 مين أ شود كه قادر به ت ء نظام ارزيابي عملكرد بايد به نحوي طراحي و اجرا ، ز اين رو ا

 گيري و ارزيابي عملكرد بايد هر نظام اثربخش اندازه ، براين اساس . هدف يادشده باشد
 . ۲ ) ۲ ، ۱۹۹۸ ؛ هتري، ۵۰ ، ۱۹۹۴ ، ۱ قباديان ( هاي زير باشد داراي ويژگي

 ؛ ضيات سطوح مختلف سازماني باشد ها براي مقت اي از سنجه شامل مجموعه ◘
 ؛ ابعاد كارآيي و اثربخشي عملكرد را دربرگيرد ◘
 عملكردها باشد، به نحوي كه بتوان عملكرد واحـدهاي ة داراراي قابليت مقايس ◘
 ؛ هاي مختلف را با هم مقايسه كرد سازماني يا سازمان ◘
 ؛ تعيين توازن ميان ابعاد مختلف عملكرد را فراهم سازد ة وسيل ◘
 ؛ ي و كيفي باشد هاي كم داراي سنجه ◘
 گيري را به عنوان فرايند مداوم و رو بـه تكامـل اي باشد كه اندازه داراي فلسفه ◘

 . تلقي كند
 آموزش عالي، يك فرايند تحليل سيستماتيك و انتقادي است كه بـه ة ارزيابي در حوز

 زش عـالي منجـر هـاي آمـو كيفيت نهادها يا برنامـه ة هايي در زمين ها و توصيه قضاوت
 معمول از دو طريق ارزيابي دروني و ارزيابي بيرونـي به طور اين نوع ارزيابي . شود مي

 : ) ۲۰۰۲ ، ۵ هاروي ؛ ۲۰۰۲ ، ۴ ؛ كمپبل ۵۶ ، ۲۰۰۷ ، ۳ والسكنو ( گيرد به شرح زير صورت مي

 هـا در مـورد آوري سيسـتماتيك داده ارزيـابي درونـي شـامل جمـع : ارزيابي درونـي
 آموختگـان و انجـام مصـاحبه بـا دانشـجويان و دانـش تشكيالت اجرايي، پرسـش از

 ارزيـابي درونـي يـك . شود مدرسان و دانشجويان است و به گزارش بررسي منجر مي
 گـزارش حاصـل بيشـتر در . تصوير نهادي جمعي و فرصتي براي بهبود كيفيت اسـت

 بـا توجـه بـه . آوري اطالعات براي گروه مسئول ارزيابي بيرونـي اسـت خدمت جمع
 ارزيابي دروني، اين گرايش در آثار مرتبط وجود دارد كه اين نوع ارزيابي را با ماهيت

 در برخي از متون اين دو مفهوم مترادف هـم بـه . ارزيابي يكسان بدانند ـ مفهوم خود
 ارزيـابي قلمـداد ـ در آنها به عنوان شـكل كوتـاه خـود روند و ارزيابي دروني كار مي

 يك نهاد براي اهداف خـاص از سوي رايندي است كه زيرا ارزيابي دروني، ف ؛ شود مي
 . شود مي ء خود اجرا

1. Ghobadian 
2. Hatry 
3. Vlasceanu 
4. Campbell 
5. Harvey
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 نخسـت، : رود معمول به دو معنا بـه كـار مـي به طور ارزيابي بيروني : ارزيابي بيروني
 مفهوم عام آن است كه در مورد بيشتر انـواع بررسـي و تحقيـق مـورد اسـتفاده قـرار

 فراگيري است كه انواع پايش كيفيـت، در اين معنا، ارزيابي بيروني، اصطالح . گيرد مي
 در معنـاي ديگـر، ارزيـابي بيرونـي، . گيرد بر مي سنجش، ارزشيابي و مانند اينها را در

 فرايندي است كه طي آن از افرادي بيرون از يك سازمان يا يك برنامه بـراي ارزيـابي
 ارزيابي كيفيت در ارزيابي بيروني، ، به بيان ديگر ؛ شود كيفيت يا استانداردها استفاده مي

 گروهي از متخصصان برگزيده كه با واحد مورد ارزيـابي ارتبـاطي از سوي يك واحد
 ارزيابي بيروني از ديد يونسكو، فرايندي است كه از طريـق آن، . شود انجام مي ، ندارند
 يك سـازمان، ة ها، اطالعات و مدارك در بار آوري داده تخصصي به جمع ة سس ؤ يك م

 پردازد تـا هاي اصلي يك سازمان مي سازمان و يا يكي از فعاليت اي از يك واحد ويژه
 ارزيابي بيروني كه تيمي از متخصصـان و نـاظران . كيفيت آن تهيه كند ة گزارشي دربار

 تحليـل گـزارش ) الـف : نيازمند سه دسته عمليات اسـت ، دهند بيروني آن را انجام مي
 . رش ارزيابي نويس گزا پيش ة تهي ) پ ، بازديد محل ) ب ، ارزيابي ـ خود

 ة هاي دهـ ها از درون، در سال در كتاب ساختن سازمان ۱ ) ۹ ، ۱۹۹۱ ( الو ة به عقيد
 ارزيابي اتفاق افتاده و آن گذار از ارزيـابي ة هشتاد به بعد نوعي تحول اساسي در حوز

 ت شـناختن ي ت اصلي ايـن تحـول، بـه رسـم ل ع . بيروني به ارزيابي دروني بوده است
 مـد ا جزء اساسي فرايند مديريت و تبـديل آن بـه ابـزاري كار ارزيابي دروني به عنوان

 او، ارزيابي دروني، فرايند استفاده از پرسـنلي اسـت كـه ة به عقيد . براي مديران است
 ها و و موضوعات داراي ارتباط مستقيم با مديريت سـازمان را مسئوليت ارزيابي برنامه

 . دارند

 ارزيابي دروني گروه شهرسازي دانشگاه هنر
 وضعيت گروه شهرسازي ة خالص

 خـذ مجـوز از شـوراي گسـترش ا پس از ۱۳۷۸ دانشگاه هنر در سال گروه شهرسازي
 دانشـجو ۲۶ ، شهرسازي ة در اولين سال تشكيل رشت . سيس شده است أ ت آموزش عالي

 دانشجويان تنها به صـورت ، در اين سال . اين رشته پذيرفته شدند كارشناسي ة دور در
 معمـاري در دانشـگاه و ة پـس از تشـكيل رشـت ۱۳۷۹ در سـال . روزانه پذيرش شدند

 . سيس شد أ معماري و شهرسازي در دانشگاه ت ة پذيرش دانشجو در اين رشته، دانشكد
 به پذيرش دانشـجو مبـادرت ورزيـده ) ۱۳۸۶ ـ ۸۷ ي سال تحصيل ( كنون اين دانشكده تا

 جويان عالوه بر دانش شهرسازي معماري و ة دانشكد ۱۳۸۳ ـ ۸۴ در سال تحصيلي . است
 ۱۳۸۴ ــ ۸۵ در سـال تحصـيلي . ه اسـت كـرد روزانه، اقدام به پذيرش دانشجوي شبانه

1. Love
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 پذيرش دانشجويان نسبت به سال قبل از آن تقريباً به دو برابر افزايش يافت و حـدود
 . دانشجو پذيرفته شدند ۶۰

 . دهـد نشـان مـي هاي اخير را در سال » تحوالت گروه آموزشي شهرسازي « جدول
 شهرسازي تا زمان انجام اين تحقيق ة است كه پذيرش دانشجو در رشت الزم به توضيح

 . كارشناسي صورت گرفته است ة فقط در دور

 تحوالت گروه آموزشي شهرسازي جدول
 تعداد دانشجوي كارشناسي التدريس ق ح ادان تعداد است علمي تعداد اعضاي هيئت حصيلي ت سال
 ۲۶ ۱۰ ۴ ۱۳۷۸ ـ ۷۹
 ۲۵ ۱۱ ۵ ۱۳۷۹ ـ ۸۰
 ۱۸ ۹ ۶ ۱۳۸۰ ـ ۸۱
 ۲۱ ۶ ۶ ۱۳۸۱ ـ ۸۲
 ۲۵ ۷ ۷ ۱۳۸۲ ـ ۸۳
 ۳۵ ۷ ۵ ۱۳۸۳ ـ ۸۴
 ۶۱ ۱۰ ۶ ۱۳۸۴ ـ ۸۵

 گروه شهرسازي چگونگي انجام ارزيابي دروني روش پژوهش و
 ها، تحقيق حاضر با توجه به محتوا و اهـداف آن، در شناسي عام پژوهش از نظر روش

 ات، ارزيـابي هـدف اصـلي ايـن نـوع تحقيقـ . گيـرد تحقيقات ارزيابي قـرار مـي ة زمر
 برخي از محققـان همچـون . هاست ها، قوانين و انواع مختلف فعاليت ها، برنامه سازمان

 شناسي انجام تحقيـق، تحقيقات ارزيابي را نه به عنوان نوعي روش ) ۳۴۱ ، ۱۳۷۷ ( بيكر
 بـه طـور كلـي، رشـد . كنند بندي مي بلكه به عنوان نوعي تحقيق با اهداف خاص طبقه

 اجتمـاعي بـوده ة هـاي مداخلـ و همپاي افزايش برنامه ۱۹۷۰ ة ده تحقيقات ارزيابي از
 مين أ عمـومي تـ ة هاي اجتماعي پرهزينه بوده و غالبـاً از بودجـ از آنجا كه برنامه . است

 همـين موضـوع محـرك رشـد . شـد مين مـي أ شدند ناگزير بايد كارايي آنها نيـز تـ مي
 هـا بيني آثار برنامه ا براي پيش گونه تحقيقات، از آنه با ظهور اين . تحقيقات ارزيابي بود

 ارزيابي ( ء ها در ضمن اجرا و ارزيابي پيشرفت برنامه ) برنامه ارزيابي پيش ( ء قبل از اجرا
 . شود استفاده مي ) جاري ة برنام

 هـاي گـروه ، بررسي كيفيت فعاليـت گروه شهرسازي هدف اصلي ارزيابي دروني
 ريزي و ارتقـاي الزم براي برنامه مقدمات آموزشي شهرسازي  به منظور فراهم آوردن

 : است ارزيابي نيز به شرح زير مورد توجه قرار گرفته ة اهداف ويژ . كيفيت گروه است
تصريح و شفاف كردن رسالت و اهداف گروه آموزشي شهرسازي . ۱
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 ها و نشانگرهاي مناسب براي ارزيابي دروني گروه آموزشي تعيين عوامل، مالك . ۲
 شهرسازي

 رزيابي دروني در گروه آموزشي شهرسازي اجراي ا . ۳
 كيفيـت گـروه آموزشـي ة تشكيل دهنـد ة هاي عمد لفه ؤ تعيين ميزان مطلوبيت م . ۴

 شهرسازي
 آن با وضعيت مطلوب گروه ة تعيين وضعيت موجود گروه شهرسازي و مقايس . ۵

 پيشنهادهاي الزم به منظور بهبود وضعيت موجود و رسـيدن بـه وضـعيت ة و ارائ
 . مطلوب

 عناصر مورد مطالعه ة هاي مورد نياز از كلي ، داده گروه شهرسازي ر ارزيابي دروني د
 زيـر سه آماري مورد مطالعه در تحقيق حاضر متشكل از ة جامع . شده است آوري جمع

 ؛ خصصي دانشكده اسـت ت ة مدير كتابخان ة جامعه در گروه آموزشي شهرسازي به عالو
 سازمان سنجش آموزش كشور، ( : از ند ا رت اين پژوهش عبا ة هاي مورد مطالع زيرجامعه

 : ) ۱۳۸۱ دانشگاه صنعتي اميركبير، و ۱۳۸۰
 ) مدير فعلي و مديران قبلي ( مدير گروه . ۱
 هيئت علمي . ۲
 دانشجويان . ۳
 تخصصي دانشكده ة مدير كتابخان . ۴

 هاي مورد مطالعه، در مورد مـديرگروه، اطالعـات مـورد نيـاز از از ميان زيرجامعه
 . آوري شـده اسـت جمـع ) مدير گروه فعلي و مديران قبلي ( در سه مقطع مديران گروه

 فقـط . شماري بوده اسـت آوري اطالعات از اعضاي هيئت علمي به صورت تمام جمع
 نظـر از در مجمـوع بـا صـرف . گيـري انجـام شـده اسـت در مورد دانشجويان، نمونـه

 مورد نياز ة داد نمون تع ة و با كاربرد فرمول محاسب ) سال اول ( دانشجويان ورودي جديد
 . آوري شده است دانشجو اطالعات جمع ۶۱ افزار ارزيابي دروني، از در نرم

 صـورت پرسشـنامه هاي مورد مطالعه بـا اسـتفاده از جامعه زير ها از گردآوري داده
 : گرفته است

 . شــامل دو دســته پرسشــنامه اســت : هــاي اعضــاي هيئــت علمــي پرسشــنامه ◘
 بعدي براي ة سنجش و تصريح اهداف گروه و پرسشنام هاي الف و ب براي پرسشنامه

 علمي، مديريت و سازماندهي گروه، پژوهش، امكانات بررسي وضعيت اعضاي هيئت
 هاي آموزشي مورد يادگيري و دوره ـ و تجهيزات آموزشي و پژوهشي، فرايند تدريس

 ؛ طراحي و تدوين شده است ء اجرا
 ابي دراين پرسشنامه شامل دانشجويان، عوامل مورد ارزي : دانشجويان ة پرسشنام ◘

 ، يـادگيري ـ يس فراينـد تـدر ، ت علمـي ئ هي ، مدير گروه ، مديريت و سازماندهي گروه
؛ ي آموزشي و امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي است ها دوره
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 ، بـا توجـه بـه محـدود بـودن زيرجامعـه مـدير گـروه : مدير گـروه ة پرسشنام ◘
 االت بـاز ؤ پرسشـنامه بـا سـ از ، آوري اطالعات كامـل پذيري و نيز امكان گرد انعطاف

 عـالوه بـر سـنجش عامـل مـديريت و ، هاي اين پرسشـنامه سؤال . است استفاده شده
 طراحـي و ) عوامل مورد ارزيـابي ة كلي ( براي آگاهي از وضعيت كل گروه ، سازماندهي

 ديران م همچنين مدير گروه شهرسازي در زمان انجام اين ارزيابي و ؛ تدوين شده است
 بين آنان توزيع شده پرسشنامه اند و قبل از آن مورد توجه قرار گرفته ة دور گروه در دو

 ؛ است
 به منظـور بررسـي امكانـات و تجهيـزات آموزشـي و : مدير كتابخانه ة ام ن پرسش ◘

 . تكميل كرده است پرسشنامه را ، تخصصي دانشكده ة مدير كتابخان ، پژوهشي
 سازمان ( افزار ارزيابي دروني استفاده شده است نرم ها از و تحليل داده براي تجزيه

 و » هـا ميـانگين ميـانگين « دو گزينـه ، افزار در اين نرم ). ۱۳۸۴ سنجش آموزش كشور،
 ۵ تـا ۱ ها را در طيـف طراحي شده است كه تجزيه و تحليل داده » ها ميانگين پرسش «

 از ، ه نشـانگر ها رونـد حركـت از پرسـش بـ در روش ميانگين ميانگين . دهد انجام مي
 روند حركـت ، ها در روش ميانگين پرسش . نشانگر به مالك و از مالك به عامل است

 بعـد از انجـام . از پرسش به مالك و از پرسش بـه عامـل اسـت ، از پرسش به نشانگر
 ارزيابي دروني به تفسير نتـايج اطالعـات ة كميت ، عمليات آماري با استفاده از نرم افزار

 ، در اين طيف . مطلوب و نامطلوب پرداخته است نسبتاً ، وب طيف سه قسمتي مطل در
 عنوان وضعيت به ۳ / ۶۶ تا ۲ / ۳۳ مقادير ، وضعيت نامطلوب به عنوان ۲ / ۳۳ تا ۰ مقادير
 . اند وضعيت مطلوب قلمداد شده به عنوان ۵ تا ۳ / ۶۶ مقادير مطلوب و نسبتاً

 بي دروني گروه شهرسازي و نتايج ارزيا ها يافته
 : در ارزيابي دروني گروه شهرسازي عوامل زير مورد بررسي قرار گرفته است

 و اهداف ها رسالت ◘
 دهي گروه مديريت و سازمان ◘
 هيئت علمي ◘
 دانشجويان ◘
 فرايند تدريس و يادگيري ◘
 ي درسي ها ي آموزشي و برنامه ها دوره ◘
 ي امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهش ◘
پژوهش ◘

 دو قسـمت شـامل نتايج تحقيق در مـورد هـر يـك از عوامـل فـوق در ه، در ادام
. شود ارائه مي » تفسير و قضاوت ، تحليل « و » توصيف «
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 و اهداف ها رسالت
 توصيف

 رسالت پژوهشـي ، رسالت گروه شهرسازي به تفكيك رسالت آموزشي ، درحال حاضر
 هـا ي و ارزيابي چگونگي رسالت به منظور بررس . و رسالت خدماتي تدوين شده است

 ، نخسـت : دو مالك مشخص مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت ، و اهداف گروه آموزشي
 جامعيـت و صـراحت ، شده در گروه آموزشي شهرسـازي و دوم وجود اهداف تدوين

 . اهداف

 تفسير و قضاوت ، تحليل
 عيت عامـل وض ، دهد شده نشان مي ي تعيين ها امتياز حاصل از تحليل نشانگرها و مالك

 امتياز نهايي اين عامل هم بـر حسـب . و اهداف در سطح مطلوب قرار دارد ها رسالت
 بـه ؛ به دست آمده است ۴ معادل ها و هم بر حسب ميانگين پرسش ها ميانگين ميانگين

 اي مـدون و مسـتند بـا عنـوان گروه شهرسازي از نظر وجود مجموعـه ، عبارت ديگر
 در وضـعيت ، گيـري اقـدمات آن هسـتند جهـت ة ها و اهداف كه تعيـين كننـد رسالت

 ، آموزشـي ة همچنين اين اهداف با جامعيت و صـراحت در سـه حـوز ؛ مطلوبي است
 . اند خدمات تخصصي تدوين شده ة پژوهشي و عرض

 دهي گروه مديريت و سازمان
 توصيف

 به منظور شناخت وضعيت ساختار سـازماني و مـديريت گـروه شهرسـازي، بررسـي
 گروه و اعضاي هيئـت علمـي، مصـوبات ة هاي توسع از جمله برنامه هاي متعدد مالك

 ريزي و ارزيـابي، مشـاركت اعضـاي هيئـت علمـي، داخلي گروه، سازوكارهاي برنامه
 ها و اختيارات مدير گروه، هاي انتخاب و مسئوليت ي گروه، سياست ها بودجه و هزينه

 گروه و چگونگي حضـور تشكيل جلسات ة ريزي، برنام ميزان استقالل گروه در برنامه
 . اعضاي گروه در آنها مورد توجه قرار گرفته است

 تفسير و قضاوت ، تحليل
 وضعيت گروه از نظر ساختار سازماني ، دهد افزاري نشان مي نتايج حاصل از تحليل نرم

 امتيـاز نهـايي ايـن عامـل برحسـب . مطلـوب قـرار دارد نسبتاً و مديريت در وضعيت
 بـه دسـت ۲ / ۷۵ معـادل ها و برحسب ميانگين پرسش ۲ / ۶۴ عادل م ها ميانگين ميانگين

 ة اي براي توسع برنامه ، حاكي است ، و نشانگرهاي اين عامل ها تحليل مالك . آمده است
جـذب ة امـا برنامـ ، هرچند كه وضعيت اجراي آن نامشخص اسـت ؛ گروه وجود دارد
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 و وضـعيت اعضاي هيئت علمي متناسب با نيازهاي گروه و معيارهاي موجود نيسـت
 ي داخلي گروه و ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي از آنها ها نامه آيين . نامطلوبي دارد

 ي گروه ها ريزي و ارزيابي فعاليت سازوكارهاي برنامه . مطلوب برآورد شده است نسبتاً
 ميزان حضور اعضاي هيئت علمي . مطلوب است نسبتاً حاضر ة با استناد به انجام پروژ

 ها اما انگيزه ، ي گروه در وضعيت مطلوب قرار دارد ها ارزيابي فعاليت ريزي و در برنامه
 ريـزي و و الزامات بيرونـي مناسـبي بـراي شـركت اعضـاي هيئـت علمـي در برنامـه

 بيشتر براساس تمايل و تعهد شخصـي ء اعضا ، در واقع . ي گروه وجود ندارد ها فعاليت
 با توجـه بـه اينكـه ، ي گروه ها از نظر بودجه و هزينه . كنند در اين جلسات شركت مي

 وضعيت ، گيرد و گروه فاقد حداقل اختيارات است اي در اختيار گروه قرار نمي بودجه
 هـا و هـا، وظـايف، مسـئوليت ويژگـي ، هـاي انتخـاب سياست . نامطلوب است ، حاكم

 از ميـان نشـانگرهاي . اختيارات مدير گروه به صورت نامطلوب ارزيـابي شـده اسـت
 نيمســال تحصــيلي و همچنــين ة وضــعيت تــدوين برنامــ ، ك ايــن مــال ة تعيــين كننــد

 امـا سـاير نشـانگرها ، مطلوب است نسبتاً ي وظايف و اختيارات مدير گروه ها نامه آيين
 ميزان تشكيل جلسات آموزشي و پژوهشي ، شامل سازوكار انتخاب و تغيير مدير گروه

 . بـوده اسـت ب نامطلو ، ي مقرر ها گروه و همچنين ميزان حضور مدير گروه در ساعت
 نسبت بـه محـل ) كرج ( ناشي از بعد مسافت محل دانشكده علت اين وضعيت عمدتاً

 . و محدود بـودن خـدمات حمـل و نقـل اسـت ) تهران ( سكونت اعضاي هيئت علمي
 ي آموزشي گروه نامطلوب برآورد ها ميزان اختيار اعضاي هيئت گروه در تنظيم فعاليت

 ة رات گـروه در تـدوين و اصـالح برنامـ علت آن نيز در محدوديت اختيـا . شده است
 در آن مطلوب بوده ء تشكيل جلسات گروه و حضور اعضا ة برنام . آموزشي مقرر است

 . است

 هيئت علمي
 توصيف

 گروه آموزشي شهرسازي داراي شش عضو هيئـت علمـي اسـت كـه ، در حال حاضر
 نظـور بـه م . اسـتاديار هسـتند ، علمي ة داراي مدرك دكتراي تخصصي و به لحاظ مرتب

 يي همچون تركيب و توزيع اعضاي هيئت ها مالك ، ارزيابي وضعيت هيئت علمي گروه
 ميزان حضور اعضاي هيئـت علمـي در گـروه، چگـونگي تبـادل تجربـه ميـان ، علمي

 رضـايت اعضـاي هيئـت علمـي از تسـهيالت و خـدمات ، اعضاي هيئت علمي گروه
 ي جديد علمي و سرانجام ها ه آشنايي اعضاي هيئت علمي گروه با يافت ، اعطايي به آنان

. برخورد اعضاي هيئت علمي گروه با همكاران و دانشجويان بررسي شده است
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 تفسير و قضاوت ، تحليل
 دهد در مجموع وضعيت هيئـت علمـي گـروه بـا در ها نشان مي ها و يافته تحليل داده

 امتيـاز . د مطلوب قـرار دار نسبتاً ها و نشانگرهاي آن در وضعيت مالك ة نظرگرفتن كلي
 معـادل ها و براساس ميانگين پرسش ۲ / ۵ معادل ها اين عامل براساس ميانگين ميانگين

 گروه شهرسازي از نظـر تركيـب و توزيـع اعضـاي هيئـت . به دست آمده است ۲ / ۶۱
 نسـبت اعضـاي هيئـت ، زيرا در حـال حاضـر ؛ علمي در وضعيت نامطلوب قرار دارد

 مقـدار آن از وضـعيت اسـتاندارد اسـت كـه يـك بـه سـي حـدود علمي به دانشـجو
 امـا ، فاصـله زيـاد دارد ) يك به هيجده ( بسيار دور و از وضعيت مطلوب ) يك به ده (

 آنـان داراي مـدرك ة فردي اعضاي هيئت علمي بـا توجـه بـه اينكـه كليـ هاي ويژگي
 ميزان مشـاركت اعضـاي . مطلوب قرار دارد نسبتاً در وضعيت ، تخصصي دكترا هستند

 مطلـوب بـرآورد شـده نسـبتاً ي گروه در سطح ها ريزي فعاليت برنامه هيئت علمي در
 بسيار خوب اسـت، ها ريزي فعاليت در جلسات برنامه ء زيرا ميزان حضور اعضا ؛ است

 ميـزان . منظم و مشخصي بـراي شـركت در جلسـات وجـود نـدارد ة هرچند كه برنام
 و رضـايت حضور اعضاي هيئت علمي در گروه بـه منظـور مشـاوره بـا دانشـجويان

 علـت آن نيـز محـدود بـودن دسترسـي . دانشجويان از اين وضع نامطلوب بوده است
 ايـن ، ي اخيـر هـا البتـه در سـال ؛ اعضاي هيئت علمي اعـالم شـده اسـت ، دانشجويان

 ميـزان . زماني مشخص به نسبت دانشجويان بهبود يافته است ة وضعيت از طريق برنام
 ميـزان . مطلـوب بـوده اسـت نسبتاً ي شركت اعضاي هيئت علمي در سمينارهاي داخل

 ي هـا رضايت اعضاي هيئت علمي از تسهيالت و خدمات اعطايي بـه آنـان در زمينـه
 وضـعيت . ي رفـاهي نـامطلوب اعـالم شـده اسـت ها مطلوب و در زمينه نسبتاً ، علمي

 تخصصـي خـود مطلـوب ة ي جديد علمي رشت ها آشنايي اعضاي هيئت علمي با يافته
 در ء ميـزان شـركت اعضـا ، اين آشـنايي ة كنند نشانگرهاي تعيين از . برآورده شده است

 ي هـا زبـان ة در زمينـ ء و سمينارهاي تخصصـي و نشـانگر توانـايي اعضـا ها كنفرانس
 مطلـوب بـرآورد نسـبتاً براي كار  با رايانه ء توانايي اعضا . خارجي مطلوب بوده است

 ميزان رضايت ، ان اعضاي هيئت علمي با دانشجوي ة در مورد چگونگي رابط . شده است
 . دانشجويان از آن، اندك اعالم شده است

 دانشجويان
 توصيف

 دانشـجوي كارشناسـي در گـروه ۱۸۰ در مجموع حدود ، ۱۳۸۴ ـ ۸۵ در سال تحصيلي
 به منظور بررسي و ارزيـابي وضـعيت . اند تحصيل بوده به آموزشي شهرسازي مشغول

 متنوعي همچون توزيـع و تركيـب دانشـجويان، ي ها دانشجويان در اين تحقيق، مالك
دانشـجويان بـا اعضـاي هيئـت ة پذيرش و پيشرفت تحصيلي دانشجويان، رابطـ ة نحو
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 ي گـروه، ميـزان آگـاهي هـا و فعاليـت هـا برنامـه ة بار علمي گروه، نظر دانشجويان در
 ان دانشجويان از اهداف گروه، ميزان تناسب دانشجويان  با منابع گروه و در نهايت ميز

 . خدمات و تسهيالت اعطايي به دانشجويان مورد توجه قرار گرفته است

 تفسير و قضاوت ، تحليل
 امتياز . مطلوب است نسبتاً وضعيت اين عامل ، و نشانگرها حاكي است ها بررسي مالك

 هـا معـادل و برحسب ميانگين پرسـش ۲ / ۷۹ معادل ، ها عامل برحسب ميانگين ميانگين
 زيرا بخش ؛ تركيب و توزيع دانشجويان وضعيت مطلوبي دارد . است برآورد شده ۳ / ۲۷

 دانشجويان ساكن تهران و بومي هستند و تعداد دانشـجويان شهرسـتاني درصـد ة عمد
 همچنين دانشجويان به لحاظ سني و با توجه به اينكه ؛ دهند اندكي از كل را تشكيل مي
 از . وضعيت مطلوب دارند ، اند ه دبيرستان وارد دانشگاه شد ة بالفاصله پس از پايان دور

 زيـرا ؛ مطلوب ارزيابي شده است نسبتاً وضعيت موجود ، پذيرش دانشجويان ة نظر نحو
 ، اي به كـل دانشـجويان انـدك اسـت و ايـن نسـبت با اينكه نسبت دانشجويان سهميه

 دهد اما گروه آموزشـي هـيچ دخـالتي در تعيـين توانايي علمي دانشجويان را نشان مي
 ظرفيت جذب دانشجويان نيـز ة حتي در زمين ؛ كلي گزينش دانشجو ندارد ي ها سياست

 دخالت ( مقدار عددي اين نشانگر ، از اين رو ؛ شود گيري مي به صورت متمركز تصميم
 . نامطلوب برآورد شده است ) هاي كلي گزينش دانشجو گروه در تعيين سياست

 است و مقدار وضعيت موجود مطلوب ، از نظر پيشرفت تحصيلي دانشجويان گروه
 ايـن ة نشانگرهاي تعيين كنند ة كلي . دهد را نشان مي ) ۵ از ۴ / ۳۸ ( رقم بااليي ، اين مالك

 درصـد ، ) ۱۸ باالي درصد ۵۰ حدود ( شدگان مالك از جمله معدل باالي ديپلم پذيرفته
 ميـانگين پـايين واحـدهاي مـردودي دانشـجويان و ، پايين افت و انصراف از تحصيل

 دانشـجويان بـا ة وضعيت رابط . وضعيت مطلوب دارند ، شروطي ي م ها تعداد اندك ترم
 از نظـر نشـانگرهاي تعيـين . نامطلوب برآورد شـده اسـت ، اعضاي هيئت علمي گروه

 نسـبتاً به جز ميزان رضايت دانشجويان از اعضاي هيئـت علمـي كـه ، اين مالك ة كنند
 ي هيئـت دانشـجويان بـه اعضـا ة ساير نشانگرها از جمله ميزان مراجع ، مطلوب است

 ي آموزشـي و پژوهشـي ها ميزان مشاركت دانشجويان در فعاليت ، علمي براي مشاوره
 اعضاي هيئت علمي و ميزان تعامل دانشجويان با اعضاي هيئت علمي غير از سـاعات

 ي هـا و فعاليت ها برنامه ة بار نظر دانشجويان در . در وضعيت نامطلوب قرار دارد ، مقرر
 ميزان رضايت دانشجويان از نظـم ، اين مالك ة در زمين . مطلوب بوده است نسبتاً گروه

 ، انتخـاب واحـد ة اما رضايت آنان از نحو ، مطلوب نسبتاً ، ي گروه ها موجود در فعاليت
 همچنـين ميـزان آشـنايي و آگـاهي . تنوع واحدها و غيره نامطلوب بوده اسـت ، استاد

 ظـر تناســب از ن . مطلـوب ارزيـابي شـده اسـت نسـبتاً ، دانشـجويان از اهـداف گـروه
، دانشجويان با منابع اصلي گروه يعني نيـروي انسـاني و امكانـات فيزيكـي و فضـايي
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 نسبت دانشـجويان بـه اعضـاي ، زيرا در وضع كنوني ؛ وضعيت موجود نامطلوب است
 ؛ زيـاد دارد ة با سطح استاندارد و حتي سطح مطلـوب فاصـل ) يك به سي ( هيئت علمي

 ة گوي نياز دانشجويان رشـت اهاي موجود پاسخ و ساير فض ها كارگاه ، ها همچنين كالس
 سرانجام رضايت دانشجويان از خدمات و تسهيالت اعطايي گـروه . شهرسازي نيست

 . نامطلوب بوده است نسبتاً به آنان

 فرايند تدريس و يادگيري
 توصيف

 شهرسازي كه تركيبي از مبـاني نظـري و ة در گروه شهرسازي، با توجه به ماهيت رشت
 از فضاهاي آموزشي مختلف همانند كالس، كارگاه و محيط ، اربردي است ي ك ها روش

 همچنين استفاده از ابزار كمـك آموزشـي نظيـر ؛ شود شهري براي آموزش استفاده مي
 بـه منظـور . افزارهاي تخصصي در حال گسـترش اسـت رايانه، ويدئو پروژكتور و نرم

 مالك از جمله بررسـي بررسي فرايند تدريس و يادگيري در گروه شهرسازي، چندين
 فنّاوري اعضاي هيئت علمي از ة ي تدريس اعضاي هيئت علمي، ميزان استفاد ها روش

 بازخورد نتايج ة ي دانشجويان و نحو ها آموزشي در تدريس، چگونگي ارزيابي آموخته
 . ي پيشرفت تحصيلي به دانشجويان مورد توجه قرارگرفته است ها ارزشيابي

 تفسير و قضاوت ، تحليل
 وضعيت ، دهد ي مربوط به فرايند تدريس و يادگيري نشان مي ها افزاري داده ليل نرم تح

 امتيـاز ايـن عامـل برحسـب . مطلـوب اسـت نسـبتاً گروه شهرسازي از نظر اين عامل
 بـه دسـت ۳ / ۰۴ معـادل ها و برحسب ميانگين پرسش ۲ / ۹۱ معادل ها ميانگين ميانگين

 اي هيئت علمـي گـروه در وضـعيت اعض ة ي تدريس مورد استفاد ها روش . آمده است
 بررسي نشانگرهاي ايـن مـالك . قرار دارد ) ۳ / ۳۶ ( مطلوب و متمايل به مطلوب نسبتاً

 وضعيت اكثر نشانگرها از جمله ميزان آگاهي اعضـاي هيئـت علمـي از ، دهد نشان مي
 كـاربرد ، هاي روش تدريس در  كارگاه ء ميزان شركت اعضا ، ي تدريس متنوع ها روش
 ي مورد استفاده بـا محتـواي دروس ها ي و جديد و ميزان تناسب روش ي سنت ها روش
 اعضاي هيئت علمي از طـرح درس بـراي ة همچنين ميزان استفاد ؛ مطلوب است نسبتاً

 ة ميـزان اسـتفاد ، در مـورد دو مـالك . وضعيت مطلـوب دارد ، تدريس دروس مختلف
 ي ها از آموخته آموزشي در تدريس و همچنين ارزيابي فنّاوري اعضاي هيئت علمي از

 نسـبتاً بررسي نشانگرهاي مختلف حاكي اسـت وضـعيت ايـن دو مـالك ، دانشجويان
 هـا بازخورد نتايج ارزشـيابي ة ارائ ة اما ميزان رضايت دانشجويان از نحو ، مطلوب است

. است ) ۲ / ۳۱ ( نامطلوب نسبتاً به آنان
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 ي درسي ها ي آموزشي و برنامه ها دوره
 توصيف

 ي در حال حاضر فقط داراي مقطع كارشناسي است و از سـال گروه آموزشي شهرساز
 ي كارشناسـي ارشـد هـا دوره . تاكنون به طـور مرتـب دانشـجو پذيرفتـه اسـت ۱۳۷۸
 ييد مراجع مربوط، به زودي ايجاد خواهنـد أ ريزي و طراحي شهري در صورت ت برنامه

 ، ه ي درسـي گـرو هـا ي آموزشـي و برنامـه هـا به منظور سـنجش و ارزيـابي دوره . شد
 وضـعيت ، ي گـروه بـا امكانـات و منـابع موجـود هـا يي از جمله انطباق دوره ها مالك

 ي گروه و همچنين تركيب دروس گـروه از نظـر انطبـاق ها و برنامه ها ارزيابي از دوره
 . ريزي مورد توجه و بررسي قرار گرفته است آنها با اصول برنامه

 تفسير و قضاوت ، تحليل
 ايـن عامـل نشـان ة ي تشـكيل دهنـد هـا نشانگرها و مـالك ي مربوط به ها تحليل داده

 ي درسـي در هـا ي آموزشي و برنامـه ها وضعيت گروه شهرسازي از نظر دوره ، دهد مي
 معـادل هـا امتياز اين عامل براساس ميانگين ميانگين . مطلوب قرار دارد نسبتاً وضعيت

 يت اعضـاي رضـا . به دست آمده است ۲ / ۵۵ معادل ها و براساس ميانگين پرسش ۲ / ۷
 ارزيـابي از ة در زمينـ . مطلوب اعالم شده است نسبتاً گروه از امكانات و منابع گروه

 ؛ حاضـر اسـتناد شـده اسـت ة آموزشي شهرسازي بـه برنامـ ة ي درسي و دور ها برنامه
 اين . مطلوب بوده است نسبتاً همچنين ميزان مشاركت اعضاي گروه در ارزيابي برنامه

 كارشناسي نيـز حـاكم ة دور ة وس نظري و عملي در برنام وضعيت در مورد تناسب در
 . است

 امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي
 توصيف

 داراي يك ، كارشناسي ة دانشجوي دور ۱۸۰ گروه آموزشي شهرسازي با داشتن حدود
 اعضـاي هيئـت علمـي و يـك ة تخصصي كوچك ويـژ ة سايت كامپيوتر، يك كتابخان

 تخصصـي ة همچنين داراي يك آتلي ؛ ح دانشكده است عمومي مشترك در سط ة كتابخان
 بـه منظـور ارزيـابي امكانـات و . آموزشي و چندين كالس نظري است ة براي هر دور

 يي ماننـد سـنجش فضـاهاي هـا تجهيزات آموزشي و پژوهشي گروه شهرسازي، مالك
 رساني مورد استفاده گروه و آموزشي و اداري گروه، وضعيت كتابخانه و سيستم اطالع

. اي گروه مورد توجه قرار گرفته است رانجام امكانات و خدمات رايانه س
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 تفسير و قضاوت ، تحليل
 وضعيت كلي گروه از نظر امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي براساس تحليـل

 امتيـاز ايـن . شده اسـت مطلوب برآورد نسبتاً ها ي مربوط به نشانگرها و مالك ها داده
 هـا معـادل و براساس ميـانگين پرسـش ۲ / ۴۷ ها معادل انگين عامل براساس ميانگين مي

 مطلـوب اسـت امـا نسـبتاً با اينكه وضعيت كلي اين عامل . به دست آمده است ۲ / ۲۴
 عامل، حاكي از نوسـان شـديد ميـزان مطلوبيـت ة و نشانگرهاي تشكيل دهند ها مالك

 الع رسـاني بـا ترين نقاط قوت اين عامل در مورد كتابخانه و سيستم اطـ مهم . آنهاست
 اي دانشكده و استفاده از سيستم رايانه ة توجه به وجود متخصصان كتابداري در كتابخان

 نقاط ضعف عمده نيز مربوط به كمبود . استفاده از كتابخانه و منابع آن است ة براي نحو
 فضاي عمومي كتابخانه و عدم تناسب آن با تعداد دانشجويان و همچنين عدم استفاده

 وضـعيت گـروه از نظـر فضـاهاي . خدمات كتابخانه اسـت ة ي باز در ارائ ا ه از سيستم
 اما ، مطلوب ارزيابي شده است نسبتاً كارشناسي ة آموزشي و اداري و تناسب آن با دور

 ة تقريبـاً كليـ . نامطلوب بوده اسـت اي وضعيت گروه از نظر امكانات و خدمات رايانه
 اي بـا امكانـات و خـدمات رايانـه نشانگرهاي مربوط به اين مالك از جملـه تناسـب
 ي موجود در گروه و ها تعداد رايانه ، نيازهاي اعضاي گروه، ميزان دسترسي به اينترنت

 . نامطلوب بوده است ، اي تجهيز سايت رايانه

 پژوهش
 توصيف

 پيشـنهاد ة ي مـرتبط بـا رشـته معمـوالً از طريـق ارائـ ها پژوهش ، در گروه شهرسازي
 ونت پژوهشـي دانشـكده و دانشـگاه و يـا انجـام سـفرهاي هاي مطالعاتي به معا طرح

 به منظور بررسـي وضـعيت پـژوهش در گـروه، دو مـالك . گيرد مطالعاتي صورت مي
 هـاي علمـي و نخسـت، بررسـي آثـار و فعاليـت : اصلي مورد توجه قرار گرفته است

 هـا يـا هـا و مقالـه ليف كتـاب أ پژوهشي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در قالب تـ
 هاي مطالعاتي اعضاي مالك دوم، بررسي فرصت ؛ هاست ر در سمينارها و نشست حضو

 . گروه است

 تفسير و قضاوت ، تحليل
 عامـل پـژوهش در گـروه ، دهـد نشـان مـي هـا نتايج حاصل از تحليل نرم افزاري داده

 ها در وضعيت نامطلوب و از نظر ميانگين پرسش ها شهرسازي از نظر ميانگين ميانگين
 هـا امتياز اين عامـل برحسـب ميـانگين ميـانگين . مطلوب قرار دارد نسبتاً در وضعيت

 وضـعيت . به دست آمـده اسـت ۲ / ۶ معادل ها و برحسب ميانگين پرسش ۲ / ۰۵ معادل
؛ مطلـوب اسـت ، اعضـاي هيئـت علمـي از سـوي شده ليفي و ترجمه أ تعداد مقاالت ت
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 ي پژوهشـي ها اد طرح تعد ، شده شده يا ترجمه ليف أ هاي ت همچنين وضعيت تعداد كتاب
 اجراشده و ميزان مشاركت اعضاي هيئت علمي گروه در سمينارهاي داخلي و خارجي

 ي هـا اعضاي هيئت علمي از فرصـت ة اما وضعيت استفاد نامطلوب بوده است، نسبتاً
 . مطالعاتي در وضع نامطلوب برآورد شده است

 ي ارزيابي دروني گروه شهرسازي ها يافته ة خالص
 از جمله آموزش شهرسازي در دانشـگاه ، زيابي فعاليت در هر سيستمي هدف اصلي ار

 راهكارهـا و اقـداماتي بـه منظـور ة شناسايي نقاط قوت و ضعف سيسـتم و ارائـ ، هنر
 قـوت و ضـعف شناسايي نقاط . تقويت نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف است

 رد سيسـتم را هايي است تا از طريق آن بتوان وضـعيت عملكـ نيز مستلزم وجود معيار
 و اهداف گروه آموزشي شهرسـازي بـه عنـوان ها رسالت ، در اين تحقيق . ارزيابي كرد

 و ها پس از تدوين رسالت . معيار سنجش وضعيت و كيفيت آموزش به كار رفته است
 ترين عواملي كه ابعاد مختلف نظام آموزشي در گروه شهرسـازي را مهم ، اهداف گروه

 ارزيـابي درونـي انتخـاب شـده ة ل پيشنهادي طراحان پروژ از ميان عوام ، كند تعيين مي
 ساير عوامل پيشنهادي در اين طرح مورد ، آموختگان به جز عامل دانش ، در واقع ؛ است

 اند تا تصوير جامعي از وضعيت آمـوزش در گـروه شهرسـازي بـه بررسي قرار گرفته
 بـه . رشـته اسـت نو پا بودن اين ، آموختگان علت ناديده گرفتن عامل دانش . دست آيد

 هنـوز فـارغ التحصـيل ، نحوي كه برخي از نخستين دانشجويان ورودي در اين رشـته
 پـس از انتخـاب عوامـل اصـلي . اند و امكان ارزيابي مناسبي از آنان وجود ندارد نشده

 توزيع آنها و ، ها طراحي پرسشنامه ، و نشانگرهاي هر عامل ها ارزيابي و همچنين مالك
 . افزار ارزيابي دروني صورت گرفته است با استفاده از نرم ها ه استخراج و تحليل داد

 كـه در سـطح » و اهداف ها رسالت « به جز عامل ، افزاري براساس نتايج تحليل نرم
 البتـه ؛ مطلوب قرار دارنـد نسبتاً ساير عوامل در وضعيت ، مطلوب ارزيابي شده است
 عامـل ، هـا گين پرسـش و برحسـب ميـان » پژوهش « عامل ، ها برحسب ميانگين ميانگين

 نمودارهـاي زيـر . وضعيت نامطلوب دارند » امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي «
 هـا هـا و ميـانگين پرسـش شده را برحسب ميانگين ميانگين نتايج نهايي عوامل ارزيابي

 ساير عوامل با وضعيت » و اهداف ها رسالت « به جز عامل ، براين اساس . دهد نشان مي
. اقداماتي در جهت بهبود وضعيت آنها صورت گيرد د د و باي مطلوب فاصله دارن
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 ها در مورد گروه شهرسازي نمودار ميانگين پرسش

 ها در مورد گروه شهرسازي نمودار ميانگين ميانگين

 دانشگاه و وزارتخانه ، دانشكده ، شده به تفكيك گروه پيشنهادهاي ارائه
 داراي ابعـاد مختلـف ، شده عيت عوامل ارزيابي شده براي بهبودي وض پيشنهادهاي ارائه
 ، يعنـي گـروه ، ها و اختيارات سـطوح گونـاگون آمـوزش مسئوليت ة هستند و در حوز

 ي مختلـف بـه منظـور هـا در اينجا پيشنهاد . دانشگاه و وزارتخانه قرار دارند ، دانشكده
 و دانشـگاه ، دانشـكده ، گيري تحقق آنهـا در سـه سـطح گـروه بندي و امكان پي دسته

: شود وزارتخانه ارائه مي
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 شده در سطح گروه پيشنهادهاي ارائه ) الف
 عامل پيشنهادهاي بهبود وضعيت

 ها و اهداف گروه شهرسازي هر دو سال يك بار با مشاركت بازنگري رسالت . ۱
 ها و اهداف رسالت اعضاي هيئت علمي ة كلي
 علمي در ايجاد انگيزه و الزاماتي براي افزايش مشاركت اعضاي هيئت . ۲

 دهي مديريت و سازمان هاي گروه ريزي فعاليت برنامه
 ها و اختيارات او با چگونگي انتخاب مدير گروه و مسئوليت ة نام تدوين شيوه . ۳

 دهي مديريت و سازمان ييد و تصويب آن در مراجع باالتر أ گيري ت اعضاي گروه و پي ة مشاركت كلي
 دهي مديريت و سازمان راي آموزشي و پژوهشي گروه اي براي تشكيل منظم جلسات شو تدوين برنامه . ۴
 هيئت علمي اعضاي هيئت علمي با دانشجويان ة مشاور ة تداوم اجراي برنام . ۵
 مشاركت اعضاي هيئت علمي گروه در ة منظور توسع بيني سازوكارهايي به پيش . ۶

 هيئت علمي سمينارهاي تخصصي
 هيئت علمي و دانشجويان منظور تبادل نظر به اي و مشترك با دانشجويان هاي دوره برگزاري نشست . ۷
 فرايند تدريس و يادگيري هاي متنوع در آموزش و تدريس اعضاي هيئت علمي گروه از روش ة استفاد . ۸
 بيشتر اعضاي هيئت علمي از وسائل كمك آموزشي مانند ويدئو ة استفاد . ۹

 و يادگيري فرايند تدريس افزارهاي تخصصي در تدريس پروژكتور، رايانه و نرم
 هاي متنوع ارزيابي پيشرفت تحصيلي از جمله ارزيابي مستمر استفاده از روش . ۱۰

 فرايند تدريس و يادگيري در طول ترم و انتقال نتايج آن به دانشجويان
 انتقال نيازهاي عمده گروه به مراجع مسئول در ابتداي هر سال تحصيلي . ۱۱

 ء اعضا ة توسط مدير گروه و با مشاركت كلي
 موزشي و آ هاي دوره

 هاي درسي برنامه
 موزشي و آ هاي دوره بازنگري در ميزان تناسب دروس نظري و عملي . ۱۲

 هاي درسي برنامه

 شده در سطح دانشكده پيشنهادهاي ارائه ) ب
 عامل پيشنهادهاي بهبود وضعيت

 اعضاي ة مقررات آموزشي دانشگاه براي كلي ة مين كتابچ أ تهيه و ت . ۱
 هيئت علمي

 ن دهي مديريت و سازما

 هاي كارهاي متنوع ارزيابي عملكرد گروه و طراحي و اجراي ساز . ۲
 آموزشي

 هاي مديريت و سازمان دهي و دوره
 هاي درسي آموزشي و برنامه

 هيئت علمي سمينارهاي داخلي دانشكده ة برنام ة تداوم و توسع . ۳
 اينترنت و افزايش دسترسي ة اي و شبك امكانات رايانه ة توسع . ۴

 دانشجويان به آنها
 دانشجويان

 ، هاي نظري گسترش فضاهاي آموزشي مورد نياز گروه مانند كالس . ۵
 سايت كامپيوتر و ساير فضاهاي جانبي ، كتابخانه ، ها كارگاه

 دانشجويان و امكانات و تجهيزات
 آموزشي و پژوهشي

 فرايند تدريس و يادگيري هاي روش تدريس با شركت متخصصان آموزشي برگزاري كارگاه . ۶
 امكانات وتجهيزات آموزشي، هاي باز دسترسي به كتاب در كتابخانه سيستم استفاده از . ۷

 پژوهشي
 امكانات دسترسي به اينترنت براي دانشجويان و اعضاي هيئت ة توسع . ۸

 علمي
 امكانات وتجهيزات آموزشي،

پژوهشي
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 شده در سطح دانشگاه پيشنهادهاي ارائه ) ج
 عامل پيشنهادهاي بهبود وضعيت

 هاي كارشناسي اندازي  دوره علمي مورد نياز با توجه به راه جذب اعضاي هيئت . ۱
 نزديك ة ريزي و طراحي شهري در آيند ارشد برنامه

 مديريت و سازمان دهي
 دانشجويان هيئت علمي

 هاي آموزشي و تامين بودجه مناسـب بـراي اعطاي استقالل مالي نسبي به گروه . ۲
 بخشي از امكانات و تجهيزات مورد نياز آنها ة تهي

 مديريت و سازمان دهي

 مديريت و سازمان دهي هاي آموزشي افزايش اختيار اعضاي هيئت علمي گروه در تنظيم و اصالح فعاليت . ۳
 هيئت علمي هاي پژوهشي فرصت ة كاهش واحدها و ساعات موظف آموزشي به منظور توسع . ۴
 يئت علمي ه امكانات علمي و تسهيالت رفاهي مورد نياز اعضاي هيئت علمي ة افزايش بودج . ۵
 به اعضاي هيئت علمـي بـه منظـور (grant) ايجاد نظام اعطاي تسهيالت مالي . ۶

 افزايش مشاركت آنان در سمينارها و دسترسي بهتر به امكانات كمك آموزشي
 هيئت علمي

 پذيرش ساعات مشاوره آموزشي اعضاي هيئت علمي گـروه بـا دانشـجويان بـه . ۷
 عنوان بخشي از واحدهاي موظف

 دانشجويان

 هاي ختصاص زمان افزايش يافته طرح تمام وقت اعضاي هيئت علمي به فعاليت ا . ۸
 پژوهشي

 پژوهش

 ها و الزاماتي براي مشاركت اعضـاي هيئـت علمـي در سـمينارهاي ايجاد انگيزه . ۹
 داخلي و خارجي

 پژوهش

 پژوهش هاي پژوهشي فعاليت ة منظور توسع پژوهشي به ة افزايش بودج . ۱۰
 پژوهش هاي مطالعاتي براي اعضاي هيئت علمي گروه صت استفاده از فر ة تسهيل زمين . ۱۱

 شده در سطح وزارتخانه پيشنهادهاي ارائه ) د
 عامل پيشنهادهاي بهبود وضعيت

 هـاي مين اعتبار به منظور تداوم اجراي طرح ارزيـابي درونـي گـروه أ ت . ۱
 آموزشي در مقاطع چهارساله

 ، مديريت و سازمان دهي
 اي ه هاي آموزشي و  برنامه دوره

 درسي
 نفر در ۲۵ بازنگري در ظرفيت پذيرش دانشجو و كاهش آن به حدود . ۲

 هر سال
 هيئت علمي

 ي آموزشي ها زدايي و افزايش اختيارات گروه ي تمركز ها اعمال سياست . ۳
 ي كلي گزينش دانشجو ها در تدوين سياست

 دانشجويان

 چگونگي اجراي پيشنهادها و نظارت بر انجام آنها
 شده به تفكيك سطوح نهادي مختلف و واحدهاي ي ارائه ها پيشنهاد ة ي در بخش قبل كل

 بنـدي دسـته . بنـدي شـده اسـت دسـته ) وزارتخانـه ، دانشگاه ، دانشكده ، گروه ( مسئول
 ف و اختيـارات قـانوني واحـدهاي مختلـف صـورت ي پيشنهادها برحسب حدود وظا

 دام واحـد مسـئول گيري و اق يك از اين پيشنهادها منوط به پي اجراي هر . گرفته است
 ، اين كميتـه . اي تشكيل شود ضروري است در هر سطح كميته ، اين اساس بر . آن است

به اين مفهوم كـه كميتـه هـر ؛ گيري و نظارت است ، پي ء داراي وظايف سه گانه اجرا
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 گيري اجراي پيشنهادها در پي ، سطح مسئول اجراي اقدامات پيشنهادي در همان سطح
 . تر است جراي پيشنهادها در سطح پايين سطح باالتر و نظارت بر ا

 هر كميته ة نمودار وظايف سه گان

 بر اساس اين . دهد نمودار بعد ساختار كالن پيشنهادي اجراي اقدامات را نشان مي
 پيگيري و اجراي اقدامات در سطح گـروه شهرسـازي ة شود كميت پيشنهاد مي ، ساختار

 شـده در سـطح گـروه پيشنهادهاي ارائه ة مسئوليت اجراي كلي ، اين كميته . تشكيل شود
 . شده در سطح دانشكده را به عهده دارد يري اجراي پيشنهادهاي ارائه گ شهرسازي و پي

 ي ارزيـابي هـا اي متشكل از نمايندگان كميتـه شود كميته در سطح دانشكده پيشنهاد مي
 ايـن . رئيس دانشكده تشكيل شـود ة ند نماي ة گروه شهرسازي و گروه معماري به اضاف

 نظارت بر اجراي پيشنهادهاي سطح ، كميته مسئول اجراي پيشنهادهاي سطح دانشكده
 پيشـنهاد ، درسطح دانشـگاه . گيري اجراي پيشنهادهاي سطح دانشگاه است گروه و پي

 ي ارزيـابي ا هـ مركـزي ارزيـابي درونـي متشـكل از نماينـدگان كميتـه ة شود كميتـ مي
 مركـزي ة كميتـ . رئيس دانشـگاه تشـكيل شـود ة نمايند ة ي مختلف به اضاف ها دانشكده

 نظـارت بـر اجـراي پيشـنهادهاي سـطح ، مسئول اجراي پيشنهادهاي سـطح دانشـگاه
 در سـطح وزارتخانـه . گيري اجراي پيشنهادهاي سطح وزارتخانه اسـت دانشكده و پي

 ي مركزي ارزيابي ها ه شود شوراي ارزيابي دروني متشكل از نمايندگان كميت پيشنهاد مي
 ايـن شـورا مسـئول اجـراي . وزير علوم تشكيل شود ة نمايند ة دروني دانشگاه به اضاف

 پيشنهادهاي سطح وزارتخانه و مسئول نظارت بر اجراي پيشنهادهاي سـطح دانشـگاه
 توان ي فوق و ايجاد ارتباط و هماهنگي ميان آنها مي ها در صورت تشكيل كميته . است

 . در آورد ء شده را به اجرا پيشنهادهاي ارائه

 اجراي پيشنهادها در همين سطح

 نظارت بر اجراي پيشنهادها در سطح پايين تر

 اجراي پيشنهادها در همين سطح

 پي گيري پيشنهادها در سطح باالتر

كميته پيشنهادي درهرسطح
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نمودار ساختار پيشنهادي براي اجراي اقدامات



 نامة آموزش عالي ۸۶

 حال و آينده : كيفيت گروه ة بار گيري نهايي در نتيجه
 موزشـي شهرسـازي نشـان آ ثيرگـذار بـر كيفيـت گـروه أ نتايج ارزيابي دروني عوامل ت

 ميـزان . د مطلـوب قـرار دار نسـبتاً وضعيت كلي گـروه شهرسـازي در سـطح ، دهد مي
 و برحسـب ميـانگين ۲ / ۷۶ معـادل هـا مطلوبيت كل عوامل برحسب ميانگين ميـانگين

 و هـا كيفيت گروه از نظـر عامـل رسـالت . به دست آمده است ۲ / ۸۸ معادل ها پرسش
 البته ؛ مطلوب قرار دارد نسبتاً اهداف در سطح مطلوب و از نظر ساير عوامل در سطح

 هـا در سـطح مـالك هـا ايـن تفـاوت . وجـود دارد بندي عوامل يي ميان سطح ها تفاوت
 شود و در سطح نشانگرها به طور مشخص وضعيت دقيق عوامل مشخص آشكارتر مي

 به نحوي ؛ شود اي از كيفيت نشانگرها مشاهده مي طيف گسترده ، در اين سطح . شود مي
 كه برخي نشانگرها در وضـعيت كـامالً مطلـوب و برخـي ديگـر در وضـعيت كـامالً

 تـوان اقـدامات دقيـق در واقع در سطح نشانگرهاست كه مـي . گيرند قرار مي نامطلوب
 . اي را تدوين كرد برنامه

 به طور كلي نتايج حاصل به مفهوم آن است كه وضعيت گروه بـا سـطح مطلـوب
 اهميت . فاصله دارد و بايد اقداماتي براي رفع كمبودها و نقاط ضعف گروه انجام شود

 تصـوير جـامعي از ة آشكارسازي اين نقاط ضـعف و ارائـ و ارزش فرايند ارزيابي در
 آن نهفتـه ة و نشـانگرهاي تشـكيل دهنـد ها مالك ، عوامل ة كلي ة وضعيت گروه در زمين

 با فرض اينكه عوامل و متغيرهـاي درونـي ، در ارزيابي دروني گروه شهرسازي . است
 ه رو هستيم كه با تصويري رو ب ، اند ذار بر كيفيت گروه به درستي شناسايي شده ثيرگ أ ت

 و نشانگرها مشخص شده ها مالك ، در آن هم وضعيت موجود گروه به تفكيك عوامل
 و چشـم انـدازها ترسـيم شـده ها است و هم وضعيت مطلوب گروه در قالب رسالت

 وضعيت موجود با تكيه بر معيارهاي تحقق ة در اين تصوير عوامل تشكيل دهند . است
 مسير حركـت از وضـعيت ، اقدامات پيشنهادي . د ان بندي شده سطح ها اهداف و رسالت

 دهد و سطوح نهادي مسـئول انجـام اقـدامات موجود به وضعيت مطلوب را نشان مي
 يـك از تحقـق هـر . انـد دانشگاه و وزارتخانه نيز مشخص شـده ، دانشكده ، يعني گروه

 حركـت در ايـن . اقدامات پيشنهادي به مفهوم نزديك شدن به وضعيت مطلوب است
 ذار بـر كيفيـت آمـوزش گـروه گـ ثير أ تلزم همكاري سطوح مختلف نهـادي ت مسير مس

. شهرسازي است
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