پژوهشنامه تربیتي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد
بجنورد
شماره نوزدهم – تابستان
88

ارزيابي دروني و بروني درون -دانشگاهي گروه آموزشي فلسفه تعليم
و تربيت دانشگاه تهران

1
2

عباس بازرگان
محسن
رضا محمدی4
رحیمی3

چکيده
ساز و کار ارزشیابي وسیلهاي است که بدون
ً «رها کردن تیر
استفاده از آن فعالیتهاي آموزشي صرفا
در تاريکي» خواهد بود .استفاده از آن نیز ،آگاهي از
کژيها ،کاستيها و نواقص نظام را به دنبال دارد .اين
ساز و کار به دو صورت دروني و بروني انجام ميگیرد.
پژوهش حاضر از نوع کاربردي و روش تحقیق آن
توصیفي -تحلیلي ميباشد و هدف آن ،انجام ارزيابي
دروني و بروني درون -دانشگاهي گروه آموزشی فلسفه
تعلیم و تربیت دانشگاه تهران است .در انجام آن از
ابزارهاي کمي (پرسشنامه) و کیفي (مصاحبه و مشاهده)
بهره گرفته شده است .جامعه مورد مطالعه شامل پنج
زيرجامعه .1 :مديران گروه (فعلي و قبلي)؛  .2اعضاء
هیأت علمي؛ ( 5عضو)؛  .3دانشجويان ( 24دانشجوي
کارشناسي ارشد و  11دانشجوي دکتري)؛  .4دانش
آموختگان؛ ( 24دانش آموخته با مدرک کارشناسي ارشد و
 16دانش آموخته با مدرک دکتري)؛ و  .5کارفرمايان (25
کارفرما) است که با توجه به کوچک بودن جامعه مورد
مطالعه و جهت بررسي عمیق آن سرشماري کامل انجام
گرفته است .نتايج به دست آمده نشان ميدهد ،میزان
مطلوبیت عوامل شش گانه مورد ارزيابي در هر دو مرحله
با يکديگر مطابقت دارند .بنابراين ارزيابي بروني

 1اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسی ارشد محسن رحیمی
است.
 2استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 3کارشناس ارشد برنامهريزی آموزشی دانشگاه تهران
 4عضو هیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور

ارزيــــابي دروني و بروني درون -دانشگاهي گروه ...

درون
ميکند.

دانشگاهي،

نتايج

ارزيابي

دروني

را

تأيید

كليد واژهها
کیفیت ،اعتبارسنجی ،ارزيابی درونی ،ارزيابی
برونی درون -دانشگاهی ،گروه فلسفه تعلیم و تربیت.

مقدمه
آموزش عالي با پیشینهای به قدمت بیش از هشت
سده ،به عنوان نهادی کلیدی مورد توجه خاص ملتها
و دولتهاست .دستیابی به فنآوری و دانش پیشرفته
که میتواند نقش موثری در تحقق و شتاب حرکت
ً با تقويت
اجتماعی و اقتصادی ملل ايفا کند ،صرفا
آموزش عالی و برنامهريزی کمی و کیفی آن میسر
است (قورچیان و همکاران.)1383 ،
طی دهههای گذشته تقاضای اجتماعی برای آموزش
عالی روند رو به رشدی داشته است به گونهای که
طی سالهای  1990-1992تعداد کل دانشجويان در سطح
جهان از  68/6میلیون نفر به  110/7میلیون نفر
افزايش يافته است (سانیال و مارتین .)2006 ،1در
ايران نیز در سال  1386حدود  2/5میلیون دانشجو
در مؤسسات آموزش عالی ثبت نام نمودهاند که بیش
از  52درصد از کل اين ثبتنامیها در دانشگاههای
خصوصی بوده است (بازرگان .)2007 ،از سوی ديگر
رشد سريع علوم و فناوری موجب ايجاد تغییر و
تحوالت عمدهای در کلیه ابعاد جامعه شده و آنها
را با چالشهای فراوانی روبرو ساخته است .به
تبع ،نظام آموزش عالی به عنوان يکی از
اساسیترين زير نظامهای کشور از اين تغییر و
تحوالت بینصیب نمانده است (دبیرخانه ارزيابی
درونی.)1386 ،
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دانشگاهها به عنوان زير نظام آموزش عالی در
فرآيند توسعه کشور و به عنوان مراکزی که به
تربیت و آمادهسازی نیروی انسانی کارآمد ،شايسته
و دارای مهارت ،به منظور پاسخگويی به نیازهای
اساسی جامعه در زمینههای مختلف میپردازد ،نقش
حیاتی و کلیدی را بر عهده دارند .چرا که
دانشگاهها با ارائه بروندادهای خود به جامعه
عمالً در راه توسعه گام بر میدارند .با توجه به
نقش و جايگاه اين مراکز و حساسیت باالی مردم
نسبت به عملکرد اين نهاد ،بايستی در هر دو بعد
کمی و کیفی به صورت موزون و متعادل رشد نمايد
(محمدی و همکاران.)1386 ،
چنان چه دانشگاهها بخواهند به طور مطلوب به
ايفای ماموريتهای خود بپردازند الزم است اطمینان
ذينفعان خود (جامعه ،هیات علمی ،دانشجويان،
دولت و غیره) را نسبت به اين موضوع که کوششهای
دانشگاهی از کیفیت 1الزم برخوردار است جلب کنند
و از ساز و کارهای الزم برای بهبود کیفیت
استفاده کنند (بازرگان و همکاران.)1386 ،
پیشبینی نرخ برگشتپذيری سرمايهگذاری در
ً با توجه به اين مهم و لحاظ
آموزش عالی صرفا
نمودن کیفیت می تواند تصوير واقعی و روشنی را از
بهرهوری فعالیتهای دانشگاهی در يک محیط پويا و
متحول ارائه نمايد (محمدی .)1384 ،يکی از
راهکارهای پذيرفته شده در اين خصوص ايجاد سیستم
مناسب و کارآمد ارزيابی متناسب با ويژگیها،
شرايط و زمینه خاص نظام به منظور آگاهی از
وضعیت موجود و بهبود ارتقای آن است .ايجاد يک
نظام ارزيابی کارآمد میتواند به کارآمدتر کردن
نظام آموزشی و شفاف ساختن فعالیتهای آن کمک کند
(بازرگان .)1383 ،البته اجرای موفقیتآمیز آن نیز
مستلزم وجود فرهنگ شفافیت و پاسخگويی و نهادينه
شدن فرهنگ ارزيابی در متن نظام و حساس شدن کلیه
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افراد ذیربط ،ذینفع و ذیعالقه نظام نسبت به اين
امر میباشد (دبیرخانه ارزيابی درونی.)1386 ،
هدف اصلی اين پژوهش ،انجام «ارزيابی درونی
و برونی درون -دانشگاهی گروه فلسفه تعلیم و
تربیت دانشگاه تهران» است .در اين راستا سواالت
زير مطرح و به آنها پاسخ داده شده است:
 رسالت و اهداف گروه فلسفه تعلیم و تربیتکداماند؟
 میزان مطلوبیت کیفیت گروه فلسفه تعلیم وتربیت بر اساس نتايج ارزيابی درونی چگونه است؟
 میزان مطلوبیت کیفیت گروه فلسفه تعلیم وتربیت بر اساس نتايج ارزيابی برونی درون
دانشگاهی چگونه است؟ تا چه حد يافتههای حاصل
از انجام ارزيابی بیرونی ،نتايج ارزيابی درونی
را تأيید میکند؟ و چه پیشنهادهايی برای بهبود
و ارتقاء کیفیت گروه میتوان ارائه کرد؟
و
متخصصان
تجربههاي
گوناگوني
و
تنوع
ديدگاههايشان نسبت به اين که ارزيابي چیست و
چگونه بايستي آن را انجام داد ،همراه با تحول
حوزه ارزيابي در دورههاي مختلف منجر به ايجاد
الگوهاي متفاوت و متعدد در اين حوزه شده است به
طوري که براي فعالیتهاي آموزشي بیش از  50الگوي
ارزيابي پیشنهاد شده است (ورثن و سندرز1987 ،1؛
به نقل از بازرگان .)1383 ،الگوي اعتبارسنجي 2که
مبنای انجام اين پژوهش بوده است يکي از با
سابقهترين و در عین حال بحث انگیزترين اين
الگوهاست و به صورت الگويي مرجع ،جهت ارزشیابي
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در اکثر کشورها
مورد استفاده قرار ميگیرد .از نظر مفهومي
اعتبارسنجي از کلمه  Accreditبه معني «به سفارت
منصوب کردن ،اختیار دادن ،معتبر شناختن ،مسئول
پژوهشن
امه
تربیتي
4

سال پنجم -
شماره - 19
تابستان 88

. Worthen & Sanders
. Accreditation

1
2

پژوهشنامه تربيتي

دانستن ،نسبت دادن» گرفته شده است (محمدی و
همکاران.)1386 ،
اعتبارسنجی به عنوان يکی از قديمیترين
رويکردهای ارزشیابی آموزشی در سال  1871توسط
دانشگاه میشیگان و از طريق دعوت از دبیرستانهای
آن ايالت جهت کسب تأيید دانشگاهی نسبت به
است
يافته
گسترش
آنها
تحصیلی
برنامههای
(مختاريان و محمدی.)1387 ،
اعتبارسنجی فرايندی است که طی آن يک گروه
(غیر) دولتی يا خصوصی کیفیت کل يک مؤسسه آموزش
عالی يا يک دوره تحصیلی خاص را مورد ارزيابی
قرار میدهد تا در مورد میزان دستیابی آنها به
استانداردهای از پیش تعیین شده به قضاوت
بپردازد (والسینو و همکاران .)2004 ،1در واقع
اعتبارسنجي پاسخگو کردن دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي و همچنین کنترل فرآيند کنترل کیفیت
مؤسسات و برنامه آنها به منظور کسب اطمینان از
احراز حداقل استانداردها و شاخصهاي قابل پذيرش
و تعیین شده است .بزعم استافل بیم ،مزيت اصلی
اين رويکرد کمک به افراد غیرمتخصص جهت داشتن
سازمانها،
کیفیت
درباره
آگاهانه
قضاوتی
برنامهها و صالحیتهای حرفهای افراد است (استافل
بیم.)2003 ،2
در خصوص مراحل انجام اعتبارسنجي ،تا حدودي
اختالف نظر وجود دارد ،اما تأکید اصلي در همه
اين بیانات بر دو قسمت اصلي اين الگو يعنی
ارزيابي دروني 3و ارزيابی بیروني 4و در نهايت
سنجش اعتبار مؤسسه يا برنامه تحت ارزشیابي
ميباشد (بازرگان .)1383 ،ارزيابي دروني فرآيندي
اقدام پژوهانه سیستمي است که با قبول مسئولیت،
مشارکت و خودسنجي اعضاي هیأت علمي دستاندرکار
پژوهشن
امه
تربیتي
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با توجه به نقاط قوت ،ضعف ،تهديدها و فرصتها به
منظور تحقق اهداف ،تضمین کیفیت و افزايش
بهرهوري گروه آموزشي به عمل ميآيد (میرکمالی،
 .)1385چنانچه ارزشیابي دروني از طرف اعضاء هیأت
علمي و کارکنان يک نظام آموزشي ،پذيرفته شود و
به عنوان يک ابتکار عمل از متن يک نظام با هدف
تقويت و حمايت از خالقیتهاي درون گروهي و
برنامهريزي جهت ارتقاء کیفیت نظام و فعالیتهاي
آن ،نمود پیدا کند؛ ميتواند به تغییر وضعیت
موجود و اصالح نقاط ضعف و بهبود و ارتقاء کیفیت
نظام يا برنامه مورد ارزشیابي منجر شود
(بازرگان و همکاران .)2000 ،اما اگر چه ارزيابي
دروني با فراهم کردن نتايجي از عملکرد نظام
آموزشي براي والدين و جامعه به طور کلي،
ميتواند میزان پاسخگويي نظام آموزشي را باال
ببرد ،اما اعتبار و پايايي يافتههاي آن بدون
وجود ارزيابي بیروني بسیار محدود خواهد بود
(نوو .)2002 ،1همچنین ،در بیان ضرورت ارزشیابي
بیروني بايستي به اين نکته اشاره کرد که اصوالً
جامعه علمي براي اطمینان از کیفیت آموزشي يک
نظام ،عالوه بر نتايج ارزشیابي دروني ،تأيید
هیأت همگنان را نیز طلب ميکند (بازرگان.)1383 ،
در واقع ارزشیابي بیروني تضمیني براي اين امر
است که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،الزامات
مراجع عمومي و ذيصالح و تأمین کننده بودجه و
هزينه آنها را فراهم ميکنند (محمدی و همکاران،
.)1386
در ارزيابی بیرونی گروه همگنان با حضور در
مکان آموزشي مورد نظر به ارزيابي میزان صحت
و
مالکها
منظر
از
دروني
ارزيابي
نتايج
نشانگرهايي که در ارزيابي دروني از آن استفاده
شده است ،ميپردازند (گنامان .)2004 ،2ارزيابی
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بیرونی میتواند؛ عالوه بر بازنگری نتايج ارزيابی
درونی و میزان تحقق اهداف گروههای آموزشی،
مسائلی همچون میزان تعهد افراد به اهداف
سازمانی ،وضعیت گروههای آموزشی از نظر کیفیت
امکانات و تجهیزات آموزشی و غیره را نیز در
برگیرد.
بازرگان ( ،)2002ضمن طبقهبندي رويکردهاي
تضمین کیفیت به سه دسته ،اشاره میکند؛ ارزيابي
دروني يا خود -ارزيابي که با مشارکت فعال کلیه
اعضاء هیات علمي انجام ميگردد ،در قالب نوع سوم
از رويکردهاي تضمین کیفیت قرار ميگیرد .اين سه
رويکرد عبارتند از:
نوع اول ،رويکردي است که در نظام آموزش
و
ارزيابي
يک قرن
طول
در
آمريکا
عالي
اعتبارسنجي برنامهها و موسسات توسعه داده شده
است.
نوع دوم به وسیله کشورهاي اروپايي و بعضي
از کشورهاي صنعتي در طول دهه گذشته مورد
استفاده قرار گرفته است.
نوع سوم براي تضمین کیفیت در کشورهاي در
حال توسعه و در جهت برانگیختن اعضاء هیات علمي
براي داشتن يک نقش فعال در فعالیتهاي بهبود
کیفیت و هموار کردن راه براي شفافیت و پاسخگويي
در آموزش عالي رويکردي مناسب تشخیص داده شده
است (بازرگان.)2002 ،
تجربههاي بینالمللي در زمینه اعتبارسنجی و
ارزيابي كیفیت در آموزش عالي :هرچند سابقه
ارزيابي دانشجويان را با تأسیس مراكز آموزش
عالي ميتوان همزمان يافت ،اما گردآوري منظم
دادهها و اطالعات و قضاوت درباره كوششها و
عملكرد واحدهاي آموزش عالي بر اين پايه ،امري
به نسبت جديد است .تنها كشوري كه نزديك به يك
قرن در اين باره داراي سابقه است ،آمريكاست
(بازرگان .)1382 ،نظام اعتبارسنجي در آمريکا در
پاسخ به رشد گسترده آموزش عالي ،افزايش تقاضا
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براي آموزش عالي و ظهور مؤسسات آموزش عالي
متنوع ايجاد شده است .اعتبارسنجي در اين کشور
توسط سازمانهاي غیردولتي انجام ميشود و داراي
ساختار غیرمتمرکز و پیچیده است که در واقع حاکي
از عدم تمرکز و پیچیدگي نظام آموزش عالی اين
کشور ميباشد (بازرگان .)1382 ،از ويژگيهاي بارز
و قابل توجه نظام اعتبارسنجي در اين کشور ،اين
است که اين نظام ،اقدامات مربوط به ارزيابي
کیفیت نظام آموزش عالي را در سه سطح دولت
مرکزي ،دولت ايالتي و نمايندگي اعتبارسنجي بسط
داده است و کشورهايي که درصدد الگوبرداري از
اين نظام هستند ،بايد به میزان زيادي در ابتدا
شرايط و ويژگيهای موقعیت جغرافیايي خود را در
رابطه با ويژگيهاي مذکور مدنظر داشته باشند
(ايتون.)2006 ،1
کشورهاي جامائیکا ،آرژانتین و شیلي نیز
بنا به گزارش سازمان همکاري و توسعه اقتصادي،
از کشورهاي ديگري هستند که در قاره آمريکا به
امر ارزيابي و تضمین کیفیت اهتمام داشتهاند
اقتصادي.)2003 ،2
توسعه
و
همکاري
(سازمان
كشورهاي اروپايي نیز در دو دهه گذشته (از سال
امري
را
دانشگاهي
ارزيابي
میالدي)
1985
اجتنابناپذير يافتند .از اين سال به بعد برخي
از كشورها تا سال  1990و برخي ديگر در دهه بعد و
نیز گروهي در سالهاي اخیر ساز و كار ارزيابي را
براي بهبود كیفیت آموزش عالي ايجاد كردهاند؛ از
آن جمله ميتوان به «كمیته ملي ارزيابي» در كشور
فرانسه ( 1985میالدي) و به «نهاد تضمین كیفیت
براي آموزش عالي »3در انگلستان ،كه در سال 1997
میالدي تأسیس شده ،اشاره كرد (بازرگان.)1382 ،
سیستم ارزيابي کیفیت دانشگاهي در فرانسه وابسته
پژوهشن
امه
تربیتي
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به دولت بوده و به طور متمرکز و با استقالل
سازماني وظايف خود را زير نظر يک شورا انجام
ميدهد .هر چند در اين سیستم ،ارزيابي دانشگاهي
در دو مرحله ،ارزيابي دروني و بیروني انجام
ميشود ،اما مشارکت اعضاي هیأت علمي در آن در
سطح حداقل قرار دارد .کوشش اين سیستم بر آن است
يابد
اشاعه
دانشگاه
در
کیفیت
فرهنگ
که
(بازرگان.)1383 ،
از جمله تجربههاي ديگر قابل توجه در ساير
دانشگاههاي
كیفیت
«نهاد
تشكیل
كشورها،
2
1
استرالیا » است (وودهاوس 2003 ،؛ به نقل از
بازرگان .)1382 ،در آسیا نیز کشورهای ژاپن ،کره
جنوبی ،هند و مالزی فعالیتهای خوبی را در اين
زمینه انجام دادهاند .کشور ژاپن که يکي از
کارآمدترين نظامهاي آموزش را در سطح دنیا
داراست ،با تقلید از آمريکا و البته با
تغییراتي چند ،نظام اعتبارسنجي را به اجرا
درآورد .در قاره آفريقا هم تجربه کشورهاي
نیجريه ،کنیا و سنگال قابل توجه است (المیک و
جنسن.)23 :2001 ،3
کشور هندوستان نیز در حوزه ساختارسازی و
ايجاد يک نهاد ملی متولی امر ارزشیابی کیفیت در
آموزش عالی اقدامات ارزندهای را انجام داده
است .شورای ملی ارزشیابی و اعتبارسنجی 4اين
کشور که در سال  1994با هدف کیفیت بخشی به اجزاء
و مولفههای تشکیل دهنده آموزش عالی ،از طريق
تلفیق ارزشیابی درونی و بیرونی ،تشکیل شده است،
نقش مهی در ترغیب موسسات آموزش عالی به
برنامهريزی برای بهبود و ارتقاء کیفیت داشته
است (مختاريان و محمدی.)1387 ،
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نگاهي به رموز موفقیت بسیاري از اين کشورها
در زمینه نهادينه کردن فرهنگ ارزشیابي کیفیت
مدار بر اين امر صحه ميگذارد که استقرار يک
نظام کارآمد ارزشیابي کیفیت عمدهترين دلیل اين
موفقیت بوده است.
تجربه ارزيابي كیفیت در آموزش عالي ايران:
در ايران ارزيابي کیفیت دانشگاهي ،به مفهوم
جديد ،امري است که از سال  1375با اجراي طرح
پیشپژوهش ارزيابي دروني در گروههاي آموزش پزشکي
مورد توجه قرار گرفته است و از سال  1379اين
رويکرد در گروههاي آموزشي غیرپزشکي تا امروز
دنبال شده است (بازرگان و همکاران .)1379 ،اما
استفاده از رويکرد ارزيابي بیروني بعد از
ارزيابی درونی ،و به منظور اعتبار بخشیدن به
نتايج آن ،سابقه کمی دارد و تنها در چند طرح
تحقیق براي تدوين رسالههاي تحصیلي صورت پذيرفته
است .در اين راستا پژوهشهای متعددی در قالب
پاياننامههای کارشناسی ارشد و دکتری انجام
گرفته است (صالحیان1376 ،؛ بقايی شیوا1374 ،؛
میرزا محمدی1376 ،؛ پازارگادی1377 ،؛ فتح آبادی،
1378؛ کیذوری1378 ،؛ عزيزی1379 ،؛ محمدی1381 ،؛
حسینی1381 ،؛ منسوب بصیری1381 ،؛ يادگارزاده،
 ،1381مقدسپور1383 ،؛ اسحاقی 1385 ،و سلیمی،
ً بر ارزيابی درونی متمرکز
 .)1385که عمدتا
بودهاند .در اينجا برخي از اين پژوهشها تشريح
ميگردد:
میرزا محمدي ( ،)1376در پاياننامه کارشناسی
ارشد ،با عنوان «بررسي و طراحي الگوي مناسب
براي ارزيابي دروني کیفیت آموزشي وزارت نیرو»
هدف اصلي خود را طراحي الگوي مناسب براي
ارزيابي دروني اعالم نموده است .محقق ابتدا
عوامل مورد نظر ،مالکها و نشانگرهاي مربوطه را
مشخص ساخته ،و در مرحله بعد با جمعآوري دادههاي
مورد نیاز ازطريق مصاحبه و پرسشنامه وضعیت
موجود را تعیین و با مقايسه با آن وضع مطلوب
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(که با مراجعه به الف) هدفهاي آموزشي و ب)
انتظارات اعضاي هیأت علمي به دست آمده) میزان
مطلوبیت کیفیت آن را مورد قضاوت قرار داده است
(میرزامحمدی.)1376 ،
پازارگادي ( ،)1377در رساله دکتري خود تحت
عنوان «الگويي جهت اعتباربخشي دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي کشور ،سعي داشته ،الگوي
اعتباربخشي را در عمل پیاده سازد .اين پژوهش در
پي پاسخگويي به دو پرسش عمده زير بوده است)1 :
کدام الگو را ميتوان براي آموزش عالي کشور در
امر اعتباربخشي طرح نمود؟ و  )2آيا الگوي
است؟
برخوردار
ملي
اعتبار
از
پیشنهادي
(پازارگادي.)1377 ،
يکی از کاملترين کارها در زمینه ارزيابی
درونی کیفیت در دانشگاههای ايران ،پژوهش انجام
شده توسط محمدی ( ،)1381با عنوان «ارزيابی درونی
کیفیت گروههای آموزشی رياضی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر» است .محقق هدف اصلی خود را اجرای
الگوی ارزيابی درونی در گروه آموزشی مربوطه جهت
آشکار نمودن جنبههای مختلف کیفیت (درونداد،
فرايند و برونداد) و نیز ارتقاء آن عنوان کرده
است .از نقاط قوت اين تحقیق داشتن چارچوب منسجم
و روشنتر نسبت به تحقیقات قبلی ،توجه به
رسالتها و اهداف گروه به عنوان معیارهای تضمین
کیفیت و ارزيابی آن و ارائه يک چارچوب و راهنما
برای هدفنويسی و تدوين گزارش ارزيابی درونی
میباشد (محمدی.)1381 ،
عنوان
تحت
را
پژوهشي
(،)1385
اسحاقي
«ارزيابي دروني کیفت گروه مديريت و برنامهريزي
آموزشي دانشگاه تهران» انجام داده است .پژوهشگر
براي انجام ارزيابي دروني گروه مربوطه بر اساس
مراحل پیش گفته رايج در آموزش عالي ايران (12
گام) اقدام نموده و در پايان الگويي را جهت
تدوين هدفهاي آتي گروه با توجه به نتايج به دست
آمده از ارزيابي دروني ارائه نموده و با توجه
سال پنجم –
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به آن چشمانداز ،رسالتها و هدفهاي گروه را
تدوين کرده است (اسحاقي .)1385 ،ايرادی که به
اين پژوهش وارد است ،اين است که پژوهشگر ابتدا
به ارزيابی درونی گروه مذکور پرداخته و در آخر،
رسالت و اهداف گروه را تصريح نموده است در حالی
که به گفته بازرگان و اسحاقی ( ،)1387برای
ارزيابی درونی در گام اول الزم است ،هدفهای گروه
آموزشی تهیه شود.
در زمینه ارزيابی بیرونی نیز سلیمی (،)1385
در پاياننامه کارشناسی ارشد تحت عنوان «الگويي
جهت ارزيابي بیروني گروه زبان و ادبیات فارسي
دانشگاه کردستان» از رويكرد اعتبارسنجي جهت
ارزيابي گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه
کردستان استفاده نموده است .بدين ترتیب كه در
مرحله اول با انجام ارزيابي دروني با همكاري
اعضاي هیأت علمي گروه مربوطه ،گزارشي از نتیجه
ارزيابي دروني گروه تدوين نموده ،سپس با انجام
ارزيابي بیروني گروه مربوطه توسط هیأت همگنان،
نتايج ارزيابي دروني را مورد بررسي قرار داده و
گزارش نهايي وضعیت كیفي گروه را از طريق مقايسه
نتايج ارزيابي دروني با آنچه گروه همگنان از
طريق انجام ارزيابي بیروني به دست آوردهاند،
تدوين نموده و در نهايت الگويی جهت انجام
ارزيابی گروههای زبان و ادبیات فارسی ارائه
نموده است (سلیمی .)1385 ،ايرادی که به اين
تحقیق میتوان وارد نمود ،عدم اقدام به تصريح
رسالت و اهداف گروه در ابتدای ارزيابی درونی و
نبود انسجام میان يافتههای ارزيابی درونی و
بیرونی است .به گونهای که در مورد بعضی عوامل
مورد ارزيابی قرار گرفته ،ارزيابی بیرونی نتايج
ارزيابی درونی را تأيید نمیکند ،و محقق نیز به
داليل احتمالی آن اشارهای نکرده است.
پژوهشن
امه
تربیتي
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پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری دادهها از
نوع تحقیقات توصیفی -تحلیلی و با توجه به هدف
تحقیق از نوع پژوهشهای کاربردی است و در انجام
آن از روشهای کمی و کیفی بهره گرفته شده است.
ابزار گردآوری اطالعات در مرحله اول پژوهش
(ارزيابی درونی) پرسشنامه و در مرحله دوم
(ارزيابی بیرونی) مشاهده و مصاحبه بوده است.
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جامعه مورد مطالعه گروه فلسفه تعلیم و
تربیت دانشگاه تهران است و شامل پنج زير جامعه:
الف) مديران گروه (فعلی و قبلی).
ب) اعضاء هیأت علمي؛ ( 5عضو).
ج) دانشجويان ( 24دانشجوی کارشناسی ارشد و 11
دانشجوی دکتری).
د) دانشآموختگان؛ ( 24دانش آموخته با مدرک
کارشناسی ارشد و  16دانشآموخته با مدرک
دکتری)؛ و  .5کارفرمايان ( 25کارفرما) میباشد.
با توجه به کوچک بودن جامعه و جهت بررسی
عمیق آن ،در هر پنج زير جامعه سرشماری کامل
انجام گرفته است.
مراحل انجام ارزيابی درونی و برونی درون-
دانشگاهی گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه
تهران به اين ترتیب بوده است:
الف) ارزيابی درونی :ارزيابی درونی با
اقتباس از مراحل انجام ارزيابی درونی ذکر شده
توسط بازرگان و همکاران ( ،)1386و به ترتیب زير
انجام شده است:
 -1آشنا ساختن اعضاء گروه با اهداف ،ضرورت ،روش
و مراحل اجرای ارزيابی درونی :در اين مرحله
با برگزاری يک کارگاه آموزشی ،اعضاء گروه با
اهداف و رسالتهای ارزيابی درونی و اهمیت آن
آشنا شدند .سپس کمیته ارزيابی درونی متشکل از
 3عضو (مدير گروه ،يکی از اعضاء هیأت علمی با
مرتبه استادی و يکی ديگر از جوانترين اعضاء
گروه) تشکیل گرديد.
 -2بازنگری و تصريح هدفهای گروه :کمیته براي
تصريح اهداف گروه ،با استفاده از الگوي
استخراج هدفهاي گروه آموزشي ،اقدام نموده
است.
 -3تنظیم جدول زمانی ارزيابی درونی توسط کمیته
ارزيابی درونی
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 -4تعیین عوامل  ،مالکها و نشانگرهای ارزيابی
درونی :کمیته ارزيابی درونی دستهای از عوامل،
مالکها و نشانگرهای مورد استفاده در ارزيابی
درونی گروه مديريت و برنامهريزی دانشگاه
تهران را که مصوب سومین نشست کمیته ارزيابی
بیرونی گروههای مجری ارزيابی درونی رياضی و
آمار نیز میباشد ،بررسی نموده و عوامل ،مالکها
و نشانگرهای متناسب با اهداف تصريح شده،
ويژگیها ،شرايط و ماهیت گروه فلسفه تعلیم و
تربیت را انتخاب کرد.
 -5تعیین الزامات برای قضاوت درمورد کیفیت
گروه :با توجه به اهداف و نیز آيیننامهها و
بخشنامههای دانشگاه در رابطه با فعالیتهای
گروه ،کمیته ارزيابی درونی پیشنويس الزامات
قضاوت را تنظیم کرده و با بازبینی مجدد ،نسخه
نهايی آن را تهیه کرد.
 -6مشخص نمودن دادههای مورد نیاز برای انجام
ارزيابی درونی :برای قضاوت در مورد کیفیت
گروه ،شش عامل 28 ،مالک و  77نشانگر تعريف شده
و دادههای الزم برای ارزيابی آنها گردآوری شد.
 -7تدوين ابزار گردآوری اطالعات :در اين مرحله
با توجه به عوامل ،مالکها و نشانگرهای مورد
تأيید قرار گرفته ،پنج پرسشنامه (مديرگروه،
هیأت علمی ،دانشجو ،دانش آموخته و کارفرما)
تدوين شد.
 -8گردآوری دادهها :پرسشنامهها میان جامعه مورد
مطالعه ،متشکل از  5زيرجامعه (مديران گروه،
اعضاء هیأت علمی ،دانشجويان ،دانشآموختگان و
کارفرمايان) توزيع و دادههای مورد نیاز
گردآوری شدند.
1

2

3

پژوهشن
امه
تربیتي
1

. Factors
. Criteria
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 -9تنظیم و تحلیل دادهها و قضاوت درمورد کیفیت
گروه :دادههای گردآوری شده تنظیم و با
نرمافزار  Spssتحلیل شدند و وضعیت موجود تمامی
نشانگرها ،مالکها ،عوامل و نیز کل گروه مشخص
شد.
 -10تدوين گزارش مقدماتی ارزيابی درونی و توزيع
آن میان اعضاء هیأت علمی :در اين مرحله گزارش
مقدماتی ارزيابی درونی تدوين و جهت بررسی در
اختیار اعضاء هیأت علمی قرار گرفت.
 -11تدوين گزارش نهايی ارزيابی درونی و قرار
دادن آن در اختیار اعضاء گروه آموزشی مذکور
در مرحله اول ،و سپس کمیته همگنان :با انجام
اصالحات الزم ،گزارش نهايی ارزيابی درونی تدوين
شده و با موافقت نهايی اعضاء هیأت علمی و به
منظور انجام مرحله دوم پژوهش (ارزيابی برونی
درون -دانشگاهی) در اختیار تیم همگنان قرار
گرفت.
دانشگاهی:
درون-
برونی
ارزيابی
الف)
ارزيابی بیرونی نوعی ارزيابی است که توسط يک
ارزياب خارج از سازمان مورد ارزيابی انجام
میشود (مارتین و استال .)1386 ،1ارزيابی بیرونی
میتواند به دو شیوه انجام شود :الف) برونی
درون -دانشگاهی و ب) برونی برون -دانشگاهی.
تفاوت اين دو در اين است که در شیوه اول کمیته
همگنان متشکل از متخصصانی از داخل خود دانشگاه
است.
در اين مرحله هدف بازنگری نتايج ارزيابی
درونی توسط افرادی خارج از سازمان است که تعلقی
به نظام يا سازمان آموزشی ندارند .هدف اين گروه
تعیین اعتبار نتايج ارزيابی درونی است ،به طوری
که در نهايت آنها گزارشی از آن چه خود مشاهده
کرده و برمبنای آن قضاوت نمودهاند ،در خصوص هر
کدام از عوامل ،مالکها و نشانگرهای به کار گرفته
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شده در ارزيابی درونی ارائه میکنند که ممکن است
تفاوت چندانی با نتايج ارزيابی درونی نداشته يا
دارای تفاوتهای اساسی باشد .بهترين نتايج
اعتبارسنجی زمانی است که يک انسجامی بین آن چه
توسط دو گروه ارزيابی انجام میشود ،وجود داشته
باشد (بازرگان.)1383 ،
با توجه به آن چه گفته شد ،فرايند ارزيابی
برونی درون -دانشگاهی گروه فلسفه تعلیم و
تربیت ،به عنوان مرحله دوم اين پژوهش؛ طبق
مراحل زير صورت گرفته است:
 -1تشكیل هیأت همگنان( 1هیأت بازديدکننده) و
قراردادن گزارش نهايی ارزيابی درونی در
اختیار آنها.
 -2تدوين چارچوب فرآيند ارزيابی بروني درون-
دانشگاهي و تعیین اهداف آن.
 -3تدوين برنامه زمانی ارزيابی بروني درون-
دانشگاهي و ابالغ آن به دانشگاه /دانشکده و
گروه مربوطه.
 -4انجام ارزيابی برونی درون -دانشگاهی شامل:
 -4-1بررسی و تحلیل گزارش ارزيابی درونی گروه
آموزشی مربوطه توسط هیأت همگنان.
 -4-2بازديد از گروه آموزشی مربوطه شامل:
 بررسی فضا ،امکانات و تجهیزات گروه. برگزاري جلسه با مدير و اعضاي هیأت علميگروه آموزشی.
 برگزاري جلسه با نمايندگان دانشجويانگروه.
 برگزاري جلسه با نمايندگان دانش آموختگانگروه.
 برگزاري جلسه نهايی با مدير و اعضاي هیأتعلمي گروه.
 جلسه پايانی هیأت بازديد کننده.پژوهشن
امه
تربیتي

. Peer Reviewers
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 -5تدوين گزارش مقدماتی ارزيابی بروني درون-
دانشگاهي و ارسال آن به گروه فلسفه تعلیم و
تربیت.
 -6تدوين گزارش نهايی ارزيابی بروني درون-
دانشگاهي گروه فلسفه تعلیم و تربیت.

پژوهشن
امه
تربیتي
18

يافتهها
در اين قسمت بر اساس نتايج حاصل از تجزيه و
تحلیل دادهها ،به سواالت تحقیق پاسخ داده میشود.
سؤال پژوهشی اول :رسالت و اهداف گروه فلسفه
تعلیم و تربیت کداماند؟
معموالً براي اغلب گروههاي آموزشي دانشگاههاي
کشور ،هدفهاي مدون و عیني در دسترس نیست يا اگر
هم باشد ،به صورت کلي بیان شده و نميتوان آنها
را به عنوان هدفهاي اندازهپذير در ارزيابي مورد
استفاده قرار داد .در مصوبه شوراي عالي
برنامهريزي اهداف دورههاي کارشناسي ارشد تاريخ
و فلسفه تعلیم و تربیت و دکتري فلسفه تعلیم و
تربیت ،اين گونه بیان شده است:
دوره کارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه تعلیم و
تربیت:
 تربیت متخصصان آموزش مباني تاريخي اجتماعي وفلسفي تعلیم و تربیت در سطوح مختلف آموزش و
پرورش.
 تربیت متخصصاني که توانايي تحقیق در بعداجتماعي تاريخي و فلسفي تعلیم و تربیت را
داشته باشند.
 آشنايي با نظريههاي تربیتي ،مکاتب فلسفي وشناسايي فلسفه تربیتي اسالم.
 شناخت اصول و مفاهیم اساسي در زمینههايبرنامهريزي آموزشي.
دوره دکتري فلسفه تعلیم و تربیت:
هدف اصلي از تأسیس دوره دکترا در رشته
فلسفه تعلیم و تربیت باال بردن سطح آموزشي،
تدريس و پژوهش در جهت نیل به خودکفايي علمي در
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زمینههاي مربوط ميباشد .همچنین تربیت افرادي که
ضمن درک اصول و مباني تعلیم و تربیت به طور اعم
و تربیت اسالمي به طور اخص ،نیازهاي آموزشي و
تحقیقاتي مراکز آموزشي کشور را تأمین کنند.
همانطور که مالحظه ميشود اين اهداف تصريح
شده و عیني نیستند .آشکار نبودن رسالتها و
اهداف ميتواند منجر به تفاسیر مختلف از آنها
شده و رسیدن به مقصد را به تأخیر اندازد.
ً
همچنین از آنجا که اهداف ابالغ شده از باال گاها
منجر به مشکالتي در ساختار آموزشي و پژوهشي
ميشود ،استقالل مراکز آموزش عالي در تدوين
رسالتها و اهداف خويش امري ضروري به نظر ميرسد
(محمدی و همکاران .)1386 ،به طور کلي هدف از
تصريح اهداف نظام دانشگاهي (گروه آموزشي) اين
است که جهت کلي فعالیتهاي حال و آينده آن مشخص
باشد و بتوان میزان موفقیت نظام در رسیدن به
مجموعه مذکور و میزان تحقق آنها را سنجید.
از اينرو واحدهايي که کار ارزيابي دروني را
آغاز ميکنند ،براي تدوين و تصريح رسالت و اهداف
خود به عنوان نخستین گام از فرايند ارزيابي
دروني ،بايستي بر اساس مأموريتهاي دانشگاه و
دانشکده به اين امر مبادرت ورزيده و در پايان
ارزشیابي داراي مجموعهاي مدون و مستند تحت
عنوان رسالت و اهداف باشند .براي ارزيابي دروني
گروه فلسفه تعلیم و تربیت نیز مشکالت ياد شده
مورد توجه قرار گرفت و کمیته ارزيابي دروني با
و
بخشنامهها
آيیننامهها،
دقیق
بررسي
دانشکده
پژوهشي
و
آموزشي
دستورالعملهاي
روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه تهران اقدام
به تصريح اهداف و رسالتها نمود.
براي تصريح هدفهای گروه فلسفه تعلیم و
تربیت از الگوي استخراج هدفهاي گروه آموزشي
استفاده شد (بازرگان ،حجازی و اسحاقی .)1386 ،که
بر اساس آن پنج منبع اطالعاتي (اهداف دانشگاه،
نیازهاي جامعه ،ساختار دانش در رشته تخصصي،
شرايط و امکانات نظام دانشگاهي ،نیازها و
سال پنجم –
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انتظارات «ياران آموزشي» گروه) مدنظر قرار گرفت
و با توجه به اين الگو چشم انداز گروه ،رسالتها
و اهداف آن (در سه بخش دروندادی ،فرايندی و
بروندادی) به اين ترتیب مشخص شد:
چشمانداز :جهتدهی به تعلیم و تربیت جامعه و
پیشرو بودن در زمینه تولید ،نشر و بکارگیري
دانش جهت توسعه و بهبود کیفیت نهادهاي آموزشي و
پرورشي در چارچوب برنامههاي توسعه فرهنگي،
اجتماعي و اقتصادي کشور.
رسالت آموزشي :به وجود آوردن زمینهها و
فرصتهاي الزم جهت آموزش و تربیت متخصصان مورد
نیاز بخش تعلیم و تربیت جامعه متناسب با حیطه
تخصصي گروه.
رسالت پژوهشي :به وجود آوردن زمینههاي الزم
براي پژوهش در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت و
پرورش پژوهشگران توانمند در اين راستا ،به
منظور شناسايي مسائل و مشکالت آموزشي و پرورشي
کشور و ارائه راهحلهاي مناسب در اين زمینه.
رسالت خدماتي :ارائه مشاوره و رهنمودهاي
الزم و عرضه خدمات تخصصي ديگر در حوزه فلسفه و
تعلیم و تربیت به افراد و گروههاي ذينفع ،ذيربط
و ذيعالقه جامعه.
براي تحقق چشم انداز و رسالتهاي فوق ،اهداف
تدوين شده گروه در سه حوزه دروندادي ،فرايندي و
بروندادي عبارتند از:
اهداف دروندادي
 به روز کردن برنامههاي آموزشي و درسي بهمنظور رشد تواناييهاي شناختي ،مهارتي و عاطفي
دانشجويان و باتوجه به باالترين سطح دانش
فلسفه تعلیم و تربیت در چارچوب انتظارات
جامعه و بازارکار.
 طراحی و اجرای برنامههای آموزش ضمن خدمت برایکارشناسان آموزش و پرورش در سطوح برنامهريزی
و نیز تألیف کتب درسی.
 جذب اعضاء هیات علمي متخصص متناسب با تخصصگروه و حفظ و توسعه توانمنديهاي آنان.
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اهداف فرايندي
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و
رويکردهاي متنوع در فرايند ياددهی -يادگیري
جهت پرورش تواناييهاي شناختي ،مهارتي و نگرشي
دانشجويان.
ترويج و گسترش فرهنگ نقد و مباحثه در میان
اساتید و دانشجويان از طريق مبتني کردن آموزش
به بحث و گفتگو.
تأکید بر پژوهش و پژوهشگری توأم با فعالیتهای
آموزشی در حیطه فلسفه تعلیم و تربیت.
حفظ و ارتقاء عملکرد دانشجويان طي دوران
تحصیل.
حفظ و ارتقاء عملکرد اعضاء هیأت علمی به
عنوان اساس و پايهای جهت بهبود عملکرد
دانشجويان و در نهايت کل گروه.
تدارک فرصتهايي جهت ايجاد و توسعه روح مشارکت
جمعي با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود
گروه.
پرورش ديد و نگرش مثبت در دانشجويان نسبت به
فلسفه و امر تعلیم و تربیت و تالش بیشتر در
اين جهت.
پرورش دانشجويان و دانشآموختگاني توانا در
زمینه کاربرد دانش و مهارتهاي آموخته و نیز
خالق در زمینه به روز کردن و بسط هر چه بیشتر
آن.
پرورش دانشآموختگاني توانا از لحاظ خودآموزي
و خود رهبري بعد از فراغت از تحصیل.
اهداف بروندادي
فراهم نمودن زمینه الزم جهت ادامه تحصیل
دانشجويان و دانشآموختگان گروه.
عرضه خدمات تخصصي و مشاورهای در زمینه فلسفه
تعلیم و تربیت به بخشهاي مختلف جامعه ،بويژه
مراکز آموزشي و تربیتي.
عرضه نیروي انساني متخصص در زمینه تعلیم و
تربیت ،متناسب با نیازهاي منطقهاي ،ملي ،و
بینالمللي.
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 عرضه نیروي انساني متخصص که با روشهاي پژوهشعلمي در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت آشنا بوده
و خالقیت و مهارتهاي علمي الزم را براي تحقیق و
پژوهش دارا باشند.
 تالش در جهت تصريح فلسفه تربیتی کشور و رفعابهامات موجود در اين زمینه.
 جهتدهی به فلسفه تعلیم و تربیت کشور به منظورساماندهی و نظاممند کردن آن و قرار دادن آن
در مسیر مشخص.
سوال پژوهشی دوم :میزان مطلوبیت کیفیت گروه
فلسفه تعلیم و تربیت بر اساس نتايج ارزيابی
درونی چگونه است؟
ارزيابي دروني نوعي اقدام پژوهي است که
توسعه سازماني و تغییرات برنامهريزي شده را
ياري ميدهد .اين نوع پژوهش ضمن تحلیل مشکالت و
ارائه پیشنهادها ،چگونگي اصالح مشکالت را با
اجراي راهحلها نمايان ميکند.
ارزيابي الزمه برنامهريزي است به اين معني
که برنامهريزي به عنوان فعالیتي منظم ،مستمر و
آيندهنگر به بررسي وضعیت موجود ،جهت تعیین
نیازها و همچنین تدوين هدفها جهت ترسیم وضعیت
مطلوب نظام ميپردازد .لذا جهت شناسايي وضعیت
موجود گروههاي آموزشي دانشگاهي ،ميتوان با
انجام ارزيابي ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و عوامل
بازدارندهاي که گروه آموزشي با آن روبروست را
آشکار نموده و با توجه به امکانات در دسترس،
چگونگي دستیابي به هدفها و بهبود کیفیت گروه
آموزشي را از طريق عرضه پیشنهادهاي عملي
امکانپذير ساخت.
با توجه به نکات ذکر شده و در راستاي تعیین
نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و عوامل بازدارندهاي که
پیشروي گروه فلسفه تعلیم و تربیت ميباشند،
ارزيابي دروني در گروه مذکور بر اساس  6عامل
(متشکل از  28مالک و  77نشانگر) صورت گرفت (جدول
.)1
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پژوهشنامه تربيتي
جدول ( :)1مجموعه عوامل ،مالکها و نشانگرهای مورد استفاده در این پژوهش
عامل
جايگاه
اهداف،
مديريت و تشکیالت
هیأت علمی

 4مالک

دانشجويان

 3مالک

سازمانی،

و

برنامههای

مالک
 10مالک

دورههای آموزشی
درسی مورد اجرا
عامل فرايند ياددهی -يادگیری

 4مالک

عامل دانشآموختگان

 3مالک

مجموع

 28مالک

 4مالک

نشانگر
34
نشانگر
9
نشانگر
8
نشانگر
10
نشانگر
9
نشانگر
7
نشانگر
77
نشانگر

سپس با توجه به الزامات تعیین شده و از
طريق طیف سه درجهاي زير ،ابتدا در مورد هر
نشانگر ،سپس مالک و بعد عامل مورد ارزيابي و در
نهايت کل گروه ،قضاوت به عمل آمد:

با توجه به دادههای به دست آمده از مالکها و
نشانگرها ،امتیاز و میزان مطلوبیت شش عامل مورد
ارزيابی قرار گرفته در ارزيابی درونی ،به ترتیب
زير میباشد (جدول .)2

پژوهشن
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جدول ( :)2نتایج ارزیابی درونی به تفکیک عوامل مورد ارزیابی
عوامل مورد ارزيابی

نتیجه ارزيابي

امتیاز
مطلوب

اهداف ،جايگاه سازماني،
مديريت و تشکیالت
هیأت علمي
دانشجويان
دورههاي آموزشي و
برنامههاي درسي گروه
فرايند ياددهي -يادگیري
دانشآموختگان
وضعیت کلی کیفیت گروه
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امه
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1/9
3
2/67

نسبتامطلوب
*

*
*

1/5
2
2/33
2/33

نامطلوب

*
*
*
*

بنابراين در پاسخ به سوال پژوهشی اول
میتوان گفت با محاسبه نتايج حاصل از عوامل مورد
ارزيابي ،کیفیت کلي گروه در طیف  1تا  3به
میزان  2/33و در سطح مطلوب ميباشد.
سوال پژوهشی سوم :میزان مطلوبیت کیفیت گروه
فلسفه تعلیم و تربیت بر اساس نتايج ارزيابی
چه
و
است؟
چگونه
دانشگاهی
درون-
برونی
پیشنهادهايی برای بهبود کیفیت گروه میتوان
ارائه کرد؟
برای پاسخ به سوال پژوهشی سوم چک لیستی
حاوی نشانگرها ،مالکها و عوامل مورد ارزيابی
گروه فلسفه تعلیم و تربیت و میزان مطلوبیت آنها
در ارزيابی درونی ،تهیه و در اختیار تیم همگنان
قرار گرفت .اعضاء تیم طی مشاهدات و مصاحبههايی
که در جلساتی جداگانه از اعضاء هیأت علمی،
دانشجويان و دانشآموختگان به عمل آوردند نتايج
ارزيابی درونی را مورد بحث و بررسی قرار داده و
با توجه به سه گزينه «تأيید»« ،تأيید نسبی» و
«بازنگری» ،چک لیست مربوطه را تکمیل نموده و
توضیحات الزم را يادداشت نمودند .تأيید در اينجا
به اين معناست که نتیجه ارزيابی بیرونی در مورد
نشانگر مورد نظر با نتايج ارزيابی درونی مطابقت
کامل دارد .تأيید نسبی به اين معناست که نتیجه
ارزيابی بیرونی در مورد نشانگر مورد نظر تا
سال پنجم -
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حدودی نتايج ارزيابی درونی را تأيید میکند و
ً بازنگری در اينجا نشان میدهد ،نتايج
نهايتا
ارزيابی بیرونی در مورد نشانگر مورد نظر با
نتايج ارزيابی درونی همخوانی الزم را ندارد و
بايد مورد بازنگری قرار گیرد.
نتايج حاصل از انجام ارزيابی برونی درون-
دانشگاهی نشان میدهد ،از  34نشانگر مورد
ارزيابی قرار گرفته برای عامل اول (اهداف،
جايگاه سازماني ،مديريت و تشکیالت) ،نتايج
ارزيابی درونی  29نشانگر ،مورد تأيید و 1
نشانگر ،مورد تأيید نسبی است و  4نشانگر ،نیاز
سوم
عامل
مورد
در
دارند.
بازنگری
به
(دانشجويان) 1 ،نشانگر و عامل پنجم (فرايند
ياددهي -يادگیري) 2 ،نشانگر نیاز به بازنگری
دارند و نشانگرهای ديگر مورد تأيید میباشند.
همینطور نتايج ارزيابی درونی عامل دوم (هیأت
علمی) ،چهارم (دورههاي آموزشي و برنامههاي درسي
گروه) و ششم (دانشآموختگان) در مورد تمامی
نشانگرها مورد تأيید ارزيابان برونی قرار گرفته
است.
به طور کلی نتايج حاصل از جلسات اعضاء تیم
همگنان (ارزيابان بیرونی) با افراد هر يک از
زيرجامعههای مورد مطالعه نشان میدهد؛ تمامی شش
عامل مورد ارزيابی قرار گرفته ،از مطلوبیتی
يکسان در هر دو مرحله ارزيابی درونی و برونی
درون -دانشگاهی برخوردار هستند و فقط تفاوتی که
وجود دارد در میزان امتیاز بدست آمده برای بعضی
از عوامل میباشد (جدول شماره .)3
در نهايت ،با امتیاز بدست آمده از عوامل
مورد ارزيابی ،امتیاز کلی گروه در هر دو مرحله
ارزيابی درونی و برونی درون -دانشگاهی  2/33و
میزان مطلوبیت آن در طیف  1تا ( 3نامطلوب،
ً مطلوب و مطلوب) در سطح مطلوب میباشد.
نسبتا
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جدول ( :)3نتیجه ارزیابی برونی درون -دانشگاهی
عوامل مورد ارزيابی
اهداف ،جايگاه سازماني،
مديريت و تشکیالت
هیأت علمي
دانشجويان
دورههاي آموزشي و
برنامههاي درسي گروه
فرايند ياددهي -يادگیري
دانشآموختگان
وضعیت کلی کیفیت گروه
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امتیاز

نتیجه ارزيابي
ً
نسبتا
نامطلوب
مطلوب
مطلوب

1/7
3
2/33

*
*
*

1/5
1/75
2/33
2/33

*
*
*
*

نتيجهگيری
دست يافتن به کیفیت از جمله دغدغههای جوامع
انسانی طی دو قرن اخیر بوده است .اگرچه توجه به
کیفیت در ابتدا محدود به نظامهای اقتصادی بود،
به تدريج به آموزش نیز وارد شد (سلیمی.)1385 ،
به گونهای که در آغاز قرن بیست و يکم سنجش
کیفیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از اهمیت
ويژهای برخوردار شده است (بازرگان و اسحاقی،
.)1387
مسئوالن و برنامهريزان آموزشی از ديرباز در
پی روشهايی بودند که از طريق آن بتوانند ضمن
آگاهی از وضعیت نظام آموزشی ،قدمهای اصلی را در
راه بهبود کیفیت در اين حوزه بردارند .در اين
میان يکی از روشهايی که توجه آنان را به خود
جلب نموده ،استفاده از رهیافت ارزشیابی آموزشی
بوده است .تجربه نشان میدهد استفاده از رهیافت
ارزيابی درونی و بیرونی ،گزينه مناسبی برای
ارزيابی نظامهای آموزشی جهت تعیین و تضمین
کیفیت آنها میباشد (بازرگان.)1375 ،
با توجه به رسالت خطیر و مهم گروه فلسفه
تعلیم و تربیت دانشگاه تهران (به عنوان قطب
تعلیم و تربیت در میان دانشگاههاي کشور) در
قبال ساير گروههاي فلسفه تعلیم و تربیت و نیز
سال پنجم -
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ديگر گروههاي مرتبط از يک طرف ،و مسئولیت
سنگیني که در مقابل نهادهاي تربیتي و مسائل
آموزشي و پرورشي جامعه از سوي ديگر بر عهده اين
گروه ميباشد ،و در راستاي تعیین نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و عوامل بازدارنده پیشروي آن ،ارزيابي
دروني و بیرونی گروه مذکور ،با رضايت اعضاء
گروه مورد نظر و بر اساس  6عامل (متشکل از 28
مالک و  77نشانگر) صورت گرفت .به اين منظور
ابتدا ارزيابی درونی توسط خود اعضاء هیأت علمی
گروه انجام شد و در مرحله بعد تیمی از متخصصان
درون -دانشگاهی نتايج ارزيابی درونی را مورد
بررسی قرار دادند .نتايج بدست آمده از ارزيابی
بیرونی ،مويد نتايج ارزيابی درونی و مطابق با
آن بود .به گونه ای که از شش عامل مورد ارزيابی
قرار گرفته ،سه عامل (هیأت علمی ،دانشجو و دانش
آموخته) وضعیتی مطلوب ،دو عامل (اهداف؛ جايگاه
سازماني؛ مديريت و تشکیالت و فرايند ياددهي-
يادگیري) وضعیتی نسبتامطلوب و يک عامل (دورههاي
آموزشي و برنامههاي درسي گروه) وضعیتی نامطلوب
داشتند.
در اين راستا نیاز به بهبود کیفیت گروه
احساس شد .به همین جهت طی جلسات ارزيابی
بیرونی ،پیشنهاداتي جهت ارتقاء کیفت آن از جانب
اعضاء هیأت علمی ،دانشجويان ،دانشآموختگان و
اعضاء تیم همگنان ،در سطوح اقدام کننده «گروه»،
«گروه و دانشکده»« ،دانشکده و دانشگاه»« ،گروه،
دانشکده و دانشگاه» ،ارائه گرديد.1
پیشنهادهايی برای بهبودی در سطح گروه:
 بررسی رسالت و اهداف گروه بر اساس نتايج حاصلاز ارزيابی درونی توسط اعضاء ،و تدوين آنها
در قالب آموزشی ،پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی
پژوهشن
امه
تربیتي

 .1این پیشنهادات پس از تدوین در اختیار اعضاء هیأت علمی گروه قرار داده شد ،و آنها بر اساس اهمیت اقدام آن را
اولویتبندی نمودند.
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(يا به صوررت دروندادی ،فرايندی و بروندادی)،
به گونهای ملموس و قابل سنجش.
ارائه گزارشی از فعالیتهای انفرادی اعضاء
گروه در حوزه ارائه خدمات تخصصی به ساير
نهادهای مرتبط و متقاضی ،و سازماندهی آن ،و
نیز اطالعرسانی در اين خصوص میان اعضای گروه.
اختصاص ساعاتی مشخص از سوی مدير گروه برای
مشاوره با دانشجويان.
همکاري علمي دانشجويان به ويژه دانشجويان
دوره دکتري با اساتید ،در زمینههاي مختلف
پژوهشي و تدريس دروس در سطح کارشناسی (که
برگزاری
و
ميشود)
محسوب
کارورزي
نوعي
کارگاههای آموزشی.
استفاده از دانشجويان دکتری به عنوان دستیار
تدريس و مهیا ساختن نوعی تمرين معلمی برای
آنها.
تدوين برنامهای ساالنه برای ارزيابی فعالیتهای
گروه بر اساس نتايج حاصل از ارزيابی سال
گذشته.
تدوين آيیننامه داخلی صريح و مدون برای گروه
(به ويژه برای ساماندهی به پاياننامههای
کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری) و ارسال
رونوشتی از آن جهت اطالع به تحصیالت تکمیلی
دانشکده .
بازگذاشتن راههاي نقد و سنجش برای دانشجويان
با دادن اطمینان خاطر به آنها ازطريق اعمال
نظراتشان.
پايهريزي يک نظام فلسفي براي آموزش و پرورش،
با در نظر گرفتن ابعاد جامعه شناسي ،روان
شناسي و زيست شناسي.
توجه بیشتر اساتید به تحقیق و پژوهش میداني و
ترغیب دانشجويان به سمت آموزش و پژوهش.
توجه بیشتر به بعد تربیتي رشته ،با توجه با
اين که اين رشته يکي از نزديکترين رشتهها به
آموزش و پرورش است.
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ارائه درسی تحت عنوان «مباحث نو در فلسفه
تعلیم و تربیت» جهت برآورده ساختن نیازهای
نوظهور آموزشی و پرورشی جامعه و نیز اضافه
کردن بعضی از دروس از جمله دروس فلسفه تاريخ،
فلسفه علوم اجتماعی ،روش شناسی تحقیق و آمار
به برنامه درسی گروه.
تدريس به شکل سمیناري و تعاملي به ويژه براي
دروسي که حالت بین رشتهاي دارد و با همکاري
اساتید ديگر (به عنوان مثال درس مباني فلسفي
نظريههاي يادگیري با همکاري اساتیدي تدريس
گردد که آشنا به مباني فلسفي و متخصص در
زمینه نظريههاي يادگیري باشند).
برگزاري سمینارهاي مشترک میان دانشجويان و
اساتید و آشنايي هر چه بیشتر با رسالتها و
اهداف گروه فلسفه تعلیم و تربیت و نقش آن در
بهبود وضعیت جامعه.
برگزاری کارگاههايی جهت ارتقاء کیفیت تدريس
معلمان و تغییر نوع نگاه آنها به دانشآموز.
بازنگری در سرفصلهای درس آمار با توجه به
ماهیت رشته و نیازهای علمی دانشجويان.
برای

بهبودی

در

سطح

گروه

و

پژوهشن
امه
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پیشنهادهايی
دانشکده
 تصريح هدفهای گروه به صورت مشخص و مدون. برگزاری جلسات مشترک میان دانشجويان ،اساتید،دانشآموختگان و ديگر افراد صاحب نظر به منظور
دستیابی به بینش الزم در مورد ماهیت ،رسالت،
وظايف و کارکردهای اين رشته ،بازار کار آن و
نیز مسئولیت اين رشته در قبال مسائل آموزش و
پرورش.
 طراحی کارگاههای آموزشی برای معلمان فلسفه ،وقرار دادن آن در اختیار رئیس دانشکده جهت
اعالم آن به سازمان آموزش و پرورش و نیز تشويق
دانشجويان دکتری به ايفای نقشی فعال در اين
زمینه.
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برگزاری کارگاه آموزشی برای ديگر گروههای
آموزشی (به ويژه گروههای آموزشی فنی و مهندسی
و علوم پايه) جهت ايجاد ديد فلسفی و کل
نگرانه در آنها.
ارائه درس روش تحقیق براي دانشجويان ارشد در
دو نوبت تحقیق عمومي (جهت آشنايي با شیوه
انجام کارهاي پژوهشي) و روش تحقیق تخصصي
(راهنماي انجام پايان نامه و کارهاي پژوهشي).
حذف واحدهاي پیش نیاز دانشجوياني که زمینه و
آمادگي الزم و کافي براي ورود به رشته فلسفه
تعلیم و تربیت را ندارند ،و در عوض برگزاری
يک آزمون تعیین سطح يا برقراري يک سري مباحث
موازي در زمینه فلسفه ،توسط دانشجويان خبرهتر
يا افراد بیرون از دانشگاه.
سعی در جهت حل مشکالت تعلیم و تربیت جامعه و
کنار گذاشتن طرح مسأله و روش انتقادی صرف
(طرح مسأله و همین طور ارائه راهحل برای آن).
اقدام به انتشار مجلهای اختصاصی برای رشته؛
تحت عنوان مجله فلسفه تعلیم و تربیت.
ارتقاء
منظور
به
کارگاههايی
برگزاری
کارآفرينی میان دانشجويان.

پیشنهادهايی برای بهبودی در سطح دانشکده و
دانشگاه.
 اختصاص بودجه ،جهت تهیه کتب و مجالت فلسفی وتربیتی بر اساس نیازهای دانشجويان و اساتید.
 تخصیص بودجهای ويژه از طرف دانشکده و دانشگاهجهت تجهیز گروه از لحاظ تجهیزات و امکانات
(دستگاه پرينت ،فکس و )...و کتب و نشريات
تخصصی.
 اختصاص دادن امکانات و تجهیزات بیشتر از جملهسايت کامپیوتر مجهز به اينترنت به دانشجويان.
 برگزاری جلسات مشترک میان رئیس دانشگاه رؤسایدانشکدهها جهت بحث و بررسی در مورد چگونگی
تعامل هر چه بیشتر دانشکدهها و گروههای
آموزشی.
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 فراهمآشنايي
روز از
 ايجادگروهها

آوردن زمینه برگزاري کارگاههايي جهت
دانشجويان و اعضا گروه با فناوريهاي
طرف مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران.
مکانیزمی برای تعامل هر چه بیشتر
و دانشکدهها.
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پیشنهادهايی برای
دانشکده و دانشگاه
دانشجويان،
میان
مشترک
جلسات
برگزاري
دانشآموختگان و اساتید گروه با مسئولین آموزش
و پرورش به منظور انديشیدن ساز و کارهايي جهت
ارتباط بیشتر دو نهاد دانشگاه و آموزش و
پرورش.
 فراهم نمودن زمینه حضور دانشجويان کارشناسيارشد براي فعالیت عملی در مدارس و مراکز
تربیتي.
 برگزاري نشست مشترک میان اساتید گروه بااساتید مطرح فلسفه دانشگاههاي ديگر و تبادل
نظر در مورد مباحث جديد فلسفي و تربیتي.
 کمک به پا گرفتن انجمن فلسفه تعلیم و تربیتاز طرف اساتید و مدير گروه.
 برگزاری جلسات مشترک میان گروه فلسفه تعلیم وتربیت با گروه فلسفه دانشگاه تهران به منظور
استفاده بیشتر از تخصصهای يکديگر.
 برگزاری کارگاههايی به منظور آشنا کردن هر چهبیشتر دانشجويان دکتری با شیوه تهیه مقاالت
.ISI
 فراهم آوردن شرايطی برای جذب دانشجويان درمراکز تحقیقاتی و انجام طرحهای پژوهشی.
 در نظر گرفتن بورس و فرصتهای مطالعاتی برایدانشجويان ساعی.
 برگزاری کارگاههايی جهت آشنايی اعضای هیاتعلمی با نحوه استفاده از پايگاههای اطالعاتی
تخصصی از سوی دانشکده و دانشگاه.
 تشکیل کمیته ارزيابی گروههای فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاههای کشور با کمک مدير گروه.
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پیگیری تأثیر نتايج ارزيابی درونی و برونی
درون -دانشگاهی بر گروه مذکور نشان میدهد؛
حداقل تأثیر آن به اذعان خود اعضاء هیأت علمی و
مدير گروه اين بوده که باعث شده نه تنها
دانشکده و دانشگاه ،به مشکالت پیشروی اين گروه
پی ببرند و به اصطالح صدای اين گروه را بشنوند،
بلکه منجر به نوعی خودآگاهی در میان اعضای آن
نیز شده است .همینطور گروه بر اساس نتايج به
دست آمده اقدام به تشکیل جلساتی در مورد
دورههای آموزشی و برنامه درسی مورد اجرا که در
وضعیت نامطلوبی قرار داشتند ،نموده است.
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