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چکیده
هدف از این پژوهش اجرای ارزیابی درونی کیفیت به
عنوان رویکردی مطمئن برای نظام مدیریت آموزش عالی
غیردولتی در گروه آموزش ریاضی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اردبیل به منظور آشکار کردن جنبههای مختلف
کیفیت نظام گروه آموزشی مورد مطالعه و تالش برای
بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی آن بود .روش
تحقیق مورد استفاده از لحاظ هدف تحقیق کاربردی و از
لحاظ نحوه گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی است.
جامعه آماری مورد مطالعه شامل پنج زیر جامعه :مدیر
گروه ،هیات علمی ،دانشجویان ،فارغالتحصیالن و مسئوالن
کتابخانه؛ و ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه ،مصاحبه
و چک لیست بوده که سواالت آنها با توجه به رسالت و
اهداف گروه ،عوامل ،مالکها و نشانگرهاي مناسب براي
ارزیابي كیفیت گروه مورد مطالعه تدوین شده است.
روایی ابزارهای مورد استفاده با استفاده از روایی
محتوا و پایایی ابزارها با ضریب آلفای کرونباخ بدست
آمده است یافتههای این پژوهش در یک جمعبندی کلی
حاکی از آن است که کیفیت گروه آموزش ریاضی با
ً مطلوب
شاخص 2/ 14در مقیاس لیکرت در سطح نسبتا
میباشد.
كلید واژهها

 1این مقاله برگرفته از رساله مقطع دکتری رشته مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران است.
 2عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه شهید بهشتي
 3دانشجوي دوره دكتري رشته مدیریت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اردبیل
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کیفیت،

مدیریت

آموزش

عالی

مقدمه
موسسات آموزش عالی هر کشور سازمانهایی
هستند که به عنوان زیر سازندههای پیشرفت کشور
در عرصههای گوناگون اشتهار دارند .در واقع هر
کشوری که به آموزش و پرورش به طور اعم و آموزش
عالی به طور اخص اهمیتی مضاعف بدهد میتوان به
بود.
امیدوار
کشور
آن
در
پایدار
توسعه
کارکردهای متنوع آموزش عالی اعم از آموزش،
پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص باعث شده که
دنیا این قلب تپنده را هر روز بیشتر از گذشته
در حالت پویایی نگه داشته و هزینههای هنگفتی را
در سطح ملی و خصوصی برای پیشبرد این بخش از
آموزش اختصاص دهد.
آموزش عالی محل تولید ،انباشت دانش و ابزار
اصلی انتقال میراث فرهنگی بشر شمرده میشود و در
دنیای فردا و جامعه دانش محور قدرت در دست
کسانی است که دانش پیشرفته در اختیار دارند.
امروزه آموزش عالی با چالشهایی روبرو شده است
که یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این نظامها،
چگونگی کنار آمدن با تغییرات محیطی پویا و
ً در حال تحول و دگرگونی است .بر این اساس
دائما
اصل تغییر و اصالح و بهبود در نظام آموزش عالی
به دغدغه ذهنی همه کشورهای پیشرفته و در حال
توسعه تبدیل شده است (رجبی و اشرفی.)1381 ،
طبیعی است برای اصالح و بهبود سیستمهای دانشگاهی
نیازمند بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی این نظامها
هستیم.
فرآیند ارزیابی در دهههای اخیر در نظامهای
آموزشی جهان به صورت فزایندهای توسعه یافته و
همگام با توسعه کمی آموزش عالی به ارزیابی
کیفیت آن توجه زیادی شده است (حجازی .)1377 ،در
چنین موقعیتی متاسفانه در کشور ما هنوز ارزیابی
برنامهها جایگاه مناسبی در آموزش بویژه در
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آموزش عالی ندارد (ابیلی .)1376 ،از سوی دیگر
بهبود کیفیت آموزش عالی یکی از دغدغههای اصلی
نظامهای کنونی آموزش عالی است (هرمن و کافمن/
ترجمه مشایخ و بازرگان .)1374 ،اطالعات حاصل از
ارزیابی بازخوردی برای برنامهریزان و مدیران
فراهم میکند که اساس اتخاذ تصمیمات آگاهانه
برای بهبود کیفیت آموزش و برنامههای آموزشی
باشد .توجه به کیفیت نظام آموزش عالی در عصر
رقابتی امروزی بقای این نظام را تضمین میکند؛
چرا که در این عصر ،نظامی به حیات خود ادامه
میدهد که خدمات بهتر و با کیفیتی را ارائه دهد.
توسعه و رشد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی مستلزم گسترش سرمایه انسانی است .آموزش
عالی نیز که شکل مهمی از سرمایهگذاری در سرمایه
انسانی است از طریق تولید ،انباشت ،انتقال و
توزیع دانش ،نیروی محرک رشد و توسعه در تمام
ابعاد است .در طی دو دهه اخیر نظامهای آموزش
عالی از یک طرف با فشارهایی نظیر افزایش تعداد
دانشجویان ،تغییرات جمعیتی ،تجدید نظر در نقش
اقتصادی و اجتماعی آموزش عالی ،ظهور فناوری
اطالعات ،روند جهانی شدن و اقتصاد دانایی محور،
و از طرف دیگر با فشارهایی برای پاسخگویی،
بهبود و تضمین کیفیت روبرو است (.)Altbach et al,1999
میدهد
نشان
عالی
آمورش
تطبیقی
مطالعات
دانشگاههایی موفق هستند که از یک نظام چرخه
زندگی دانشگاهي یعنی:
 نظام برنامهریزی و توسعه نظام نگهداری و ارزشیابی و اعتبارسنجی نظام تولید و توزیعبرخورار باشند .این نظام ،نقش ارزیابی و
اعتبار سنجی را کلیدی ،و آن را عامل احیای
زندگی دانشگاهی تلقی مینماید (قورچیان،1381 ،
ص .)482به عبارت دیگر برنامهریزی و ارزیابی از
جمله کارکردهای مدیریت آموزش عالی است .به
منظور تحقق بخشیدن به اهداف این نظام ،باید
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کارکرد ارزیابی بر سایر کارکردهای مدیریت
دانشگاهی اشراف داشته باشد (بازرگان.)1374 ،
زیرا این امر باعث میشود که با بهرهگیری هر چه
بیشتر از منابع ،تحقق اهداف مطلوب و مورد
انتظار امکانپذیر شود .از این رو نظام دانشگاهی
بایستی به طور مستمر به قضاوت درباره مطلوبیت
عوامل درونداد ،فرایند و برونداد خود پرداخته و
حاصل آن جهت بهبود امور (آموزشی ،پژوهشی و عرضه
خدمات تخصصی به جامعه) مورد استفاده تصمیم
گیرندگان قرار گیرد (رحیمی و همکاران،1381 ،
ص.)536
کیفیت آموزش و پژوهش از جمله دغدغههایي است
که همیشه نظامهاي دانشگاهي براي دستیابي به آن
تالش ميکنند .در دهههاي اخیر کوششهاي قابل توجهي
در زمینه ارتقاي مستمر کیفیت آموزش عالي و
دستیابي به اهداف نظامهاي دانشگاهي به عمل آمده
است (بازرگان و همکاران ،1379 ،ص .)2چات چاپاس1
( )2000در تحقیق خود در  52دانشگاه كشور تایلند
در مورد الگوهاي ارتقاي كیفیت آموزش به این
نتیجه رسیده كه خود اریابي الگوي مطلوب ميباشد.
و صالح البلوشي )2003( 2نیز رویههاي كنوني
ارز یابي كیفیت و ارتباط آن با نیازهاي ذي نفعان
آموزش عالي مورد بررسي قرار داده و روش اعتبار
سنجي مناسب تشخیص داده است.
خلق ظرفیتهاي جدید ،تولید دانش و رانش
عملیاتي فناوري اطالعات و ارتباطات در یک اقتصاد
جهاني و دانش بر ایجاب ميکند که نظام آموزش
عالي کشور از یک نظام برنامهریزي و توسعه،
ارزشیابي و اعتبارسنجي برخوردار باشد تا به مدد
آن بتوان به ارتقاي مستمر کیفیت پرداخت و
شیوههاي جدید هزاره سوم همچون خود نظارتي ،خود
ارزشیابي و اعتبارسنجي را بخشي از زندگي روزمره
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و مداوم دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي نمود و در
عصر فراشناخت و فرا پیچیده هزاره سوم نظام
اعتبارسنجي را با توجه به نظام ارزشي جامعه خود
نهادینه کرد (قورچیان ،1383 ،ص.)160
بررسيها و پژوهشها نشان ميدهد كه خود
ارزیابي براي ارتقاي كیفیت آموزش موسسات آموزش
همچنین
)(susan,2003
دارد.
بسزایي
نقش
عالي
1
استنسكر ( )2004در تحقیق خود رسیدن به كیفیت
مطلوب آموزش عالي را در گرو تغییر اساسي بر
اساس خود ارزیابي دانسته است.
گسترش کمی آموزش عالی ،محدودیتهای مالی و
افزایش رقابت ،نارضایتی دانشجویان و کارفرمایان
و تقاضا برای پاسخگویی از جمله عواملی هستند که
کیفیت آموزش عالی را به عنوان یک مساله سیاسی
که مبتنی بر استلزامات اقتصادی ،تکنولوژیکی و
(et al ,1994
است
ساخته
مطرح
را
اجتماعی
.)Westerheijden
آنچه از مطالعه شواهد و تجربیات حاصل از
این امر بدست ميآید حاکي از این امر است که
بهبود کیفیت تنها از طریق ایجاد یک فرهنگ رشد
مداوم و خود ارزیابي نهادینهاي حاصل خواهد شد؛
چرا که خود-ارزیابي فرایندي است که در آن
موسسات قضاوتهاي قابل مالحظهاي را بر روي عملکرد
خود انجام داده و از آنها به عنوان دادهها و
بازخوردهایي براي افزایش کیفیت خدمات و بهبود
وضعیت موجود در جهت کم کردن فاصله آن با وضعیت
مطلوب استفاده ميکنند (ادوارد؛ ترجمه حدیقي،
 ،1380ص  .)171با توجه به ویژگيهاي آموزش عالي
كشورمان خود ارزیابي و ارزیابي دروني براي
ارتقاي كیفیت آموزش عالي كشورمان مناسب شناخته
شده است (بازرگان و همكاران )1379 ،عالوه بر ان
تحقیقات دیگري نیز این الگو را مناسب نظام
آموزش عالي كشورمان تشخیص دادهاند (دمحمي1382 ،؛
- Stensaker,B
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بازرگان،
.)1384
ضرورت توجه به کیفیت و ارزیابی آن در نظام
آموزش عالی
کیفیت ،هزینه و بهرهوری همواره به عنوان سه
عامل اساسی مورد توجه خاص مدیریت دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی هستند؛ اما کیفیت بیش از دو
عامل دیگر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
چون این اعتقاد وجود دارد که هزینه و بهرهوری
به نوعی تحت تأثیر عامل کیفیت قرار میگیرند.
اگر کیفیت بهبود باید هزینه کاهش یافته و
بهرهوری افزایش مییابد (ساموئل کی ،1995 ،ترجمه
حسینزاده ،1379 ،ص .)1
چالشهای مدیریت آموزش عالی را میتوان از دو
جهت مورد بررسی قرار داد .از یک طرف ،جامعه و
دولت خواهان پاسخگویی ،شفافیت امور و مسوولیت
پذیری بیشتر در قبال منابع ،بودجه و سرمایه
گذاری صورت گرفته در آموزش عالی هستند و این
تقاضا در شرایطی از کاهش بودجه و منابع مالی
اختصاصی به آموزش عالی قرار دارد و از طرف دیگر
انتظار میرود که کیفیت آموزشی و پژوهشی نظام
آموزش عالی نه تنها حفظ بلکه ارتقاء یابد .از
این رو دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در قبال
دولت و ملت دارای مسئولیت اجتماعی هستند.
مسئولیت پذیری اجتماعی آنان در چهار بعد
اقتصادی ،قانونی ،اخالقی ،و عمومی و ملی قابل
توجه است .از سوی دیگر نظام دانشگاهی بایستی در
باشد.
پاسخگو
شده
پذیرفته
مسئولیت
خصوص
پاسخگویی اجتماعی در این حوزه در شش بعد
پاسخگویی مدیریتی ،سیاسی ،مالی ،عمومی ،حرفهای
و قانونی با محوریت تعهد اخالقی به عنوان مبانی
فلسفی پاسخگویی اجتماعی قابل بررسی میباشد
(بزرگی.)1383 ،
اگر کیفیت مراکز آموزش عالی مطلوب نباشد
آینده علمی و پژوهشی کشور اطمینان بخش نخواهد
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بود .کیفیت پایین آموزش منجر به تربیت نیروی
انسانی بیکیفیت و فاقد توان علمی و تخصص میشود
و در نتیجه اهداف برنامههای رشد اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشور که متکی بر نیروی
انسانی ماهر میباشد محقق نخواهد شد و این عامل
نقش و در حالت کلی اعتبار وجودی مراکز آموزش
عالی را زیر سوال خواهد برد.
بنابراین با توجه به موارد باال الزامات
توجه به کیفیت را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
الزام اخالقی -ارتباط با مشتریان :این
الزامات در پس این مسأله قرار میگیرد که
مشتریان -ارباب رجوع خدمات آموزشی (درون /بیرون
سازمانی) -الیق خدمات با بهترین کیفیت آموزشی
ممکن میباشند .فراهم آوردن بهترین فرصتهای
آموزشی ممکن با شناسایی وضعیت موجود و تعیین
فاصله آن با وضعیت مطلوب فقط در رهگذر یک
ارزیابی جامع ،میسر میباشد.
ارتباط
حرفهای
الزام
حرفهای:
الزام
تنگاتنگی با الزام اخالقی دارد .الزام حرفهای
نشان دهنده وظایف همه کسانی است که درگیر خدمات
و تالشی سخت برای فراهم آوردن استانداردهای باالی
یادگیرندگان است .این الزام
آموزشی برای
مسئولیت بسیاری را متوجه مدیران و مدرسان جهت
تضمین این نکته که فعالیتهای کالسی و مدیریت
موسسه مطابق با باالترین استانداردهای ممکن
فراهم آورند ،میکند.
الزام رقابتی -ارتباط با رقبا :رقابت
واقعیتی است در دنیای آموزش؛ کاهش ثبت نام
میتواند به معنای کارکنان مازاد باشد که در
نهایت موجودیت موسسه را تهدید مینماید .در
بازار آموزشی جدید ،افراد آموزشی ،باید چالشهای
رقابت را توسط فعالیتهایشان در جهت بهبود کیفیت
محصوالت ،خدمات و مکانیزمهای انتقال فراهم
آورند .کیفیت گاهی میتواند تنها عامل تفاوت بین
موسسات باشد .تمرکز روی خواستههای مشتری که در
سال پنجم –
شماره – 17
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قلب کیفیت قرار دارد ،یکی از موثرترین ابزارهای
رقابت و بقاست.
الزام مسئولیتپذیری و پاسخگویی -ارتباط با
گروههای موسس :موسسات آموزش عالی جزئی از جامعه
میباشند و بنابراین باید نیازهای جامعه را برای
آموزش جهت مسئولیتپذیری بیشتر و نشان دادن
آموزشی،
(دوره
محصوالت
باالی
استانداردهای
یادگیری ،فارغالتحصیالن) و خدمات برآورده سازند.
همراه با موفقیت موسسات در کنترل بیشتر بر روی
امور خود (خود -کنترلی) 1بهبود کیفیت به طور
فزایندهای از اهمیت برخوردار میگردد .موسسات
آموزش عالی باید نشان دهند که کارا و اثر بخش
بوده و از منابع اختصاصی حداکثر استفاده بهینه
را می نمایند و تحقق این اهداف منوط به توجه به
کیفیت و بهبود و ارتقای آن میباشد( .ادوارد،
ترجمه حقیقی ،1380 ،ص)12-14
کیفیت آموزشی و پژوهشی از جمله نگرانیهایی
است که همیشه نظامهای دانشگاهی برای دستیابی به
آن تالش میکنند .کوششهای قابل توجهی نیز در
زمینه ارتقای مستمر کیفیت آموزش عالی و دستیابی
به اهداف نظامهای دانشگاهی در دو دهه اخیر در
بسیاری از کشورها به عمل آمده است (بازرگان و
همکاران .)1379 ،در این میان ارزیابی نقش اساسی
در ارتقاء و تضمین کیفیت آموزش عالی ایفا
میکند .اهمیت ارزیابی از آن جهت است که،
ارزیابی این اطمینان را میدهد که تا چه اندازه
عملکرد نظامهای آموزش عالی مطابق با نیازهای
مورد نظر برنامهریزی شده و تحقق یافته است
(بازرگان.)1377 ،
پژوهش حاضر درصدد پاسخ به سواالت زیر است:
-1اهداف گروه آموزش ریاضی چیست؟
گروه
اصلی
دروندادهای
مطلوبیت
-2میزان
آموزش ریاضی چقدر است؟
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-3میزان مطلوبیت فرایندهای اصلی گروه آموزش
ریاضی چقدر است؟
گروه
اصلی
بروندادهای
مطلوبیت
-4میزان
آموزش ریاضی چقدر است؟
-5راهکارهای مناسب برای بهبود و ارتقای
گروه مورد مطالعه کدامند؟
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روش
روشهای تحقیق در علوم رفتاری را میتوان بر
ب)نحوه گردآوری
اساس دو مالک :الف)هدف تحقیق.
دادهها تقسیم کرد (سرمد و همکاران ،1382 ،ص .)78
پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیق
کاربردی ،و از لحاظ مالک نحوه گردآوری دادهها
تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی میباشد.
جامعه آماری پژوهش از پنج زیر جامعه تشکیل
شده که عبارتند از:
مدیر گروه :مدیر گروه آموزش ریاضی در حین
انجام پژوهش و مدیر قبلی مد نظر قرار گرفتند که
با توجه به تعدادشان (دو نفر) از روش سرشماری
کامل استفاده شده است.
اعضای هیات علمی گروه :اعضای هیات علمی
گروه ریاضی  8نفر هستند که پرسشنامه مربوط به
اعضای هیات علمی و نیز پرسشنامه تدوین و تصریح
اهداف گروه پاسخ دادهاند.
دانشجویان :این زیرجامعه شامل دو زیر جامعه
کوچکتر دانشجویان مقطع کاردانی و دانشجویان
مقطع کارشناسی ناپیوسته بودند که کل جامعه 304
نفر بوده و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
نمونهای به حجم  120نفر (تعداد  56نفر کاردانی و
 64نفر کارشناسي) انتخاب و به پرسشنامه مربوط
به دانشجویان پاسخ داده اند.
فارغالتحصیالن :این زیر جامعه نیز شامل دو
زیر جامعه کوچکتر فارغالتحصیالن مقطع کاردانی و
فارغالتحصیالن مقطع کارشناسی ناپیوسته بودند که
در سه سال گذشته فارغالتحصیل گردیدهاند .از کل
سال پنجم –
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زیر جامعه آماری به تعداد  412نفر ،به روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای نمونهای به حجم 133
نفر انتخاب و عليرغم پیگیريهاي مكرر جمعا به
نفرکاردانی و 38نفر
تعداد 84پرسشنامه (46
کارشناسي) به پرسشنامه مربوطه پاسخ دادهاند.
ً
مسووالن کتابخانه :از این زیر جامعه که جمعا
 5نفر بودند ،با استفاده از مصاحبه و چک لیست
دادههای مورد نیاز جمع آوری گردید.
ابزارهای گردآوری دادههای الزم از جامعه
مورد مطالعه این پژوهش عبارتند از :پرسشنامه،
مصاحبه ،چک لیست.
پرسشنامه :در این پژوهش برای گردآوری
اطالعات مورد نیاز از زیر جامعههای :مدیر گروه،
اعضای هیات علمی ،دانشجویان و فارغالتحصیالن از
چهار نوع پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
برای تامین روایی پرسشنامههای مورد استفاده در
این پژوهش از روش روایی محتوایی و بین مشاهدهگر
استفاده شده است .روایی محتوایی معموالً برای
بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازهگیری
بکار برده میشود( .سرمد و همکاران )1382 ،و
روایی بین مشاهدهگر ،به توافق بین متخصصان واحد
مورد ارزیابی ،بر این نکته که ابزارها و محتوای
آنها بر همان چیزی که مدنظر است تاکید دارد
(دمحمی .)1381 ،در پژوهش حاضر مشارکت اعضای کمیته
ارزیابی درونی گروه در انجام ارزیابی از جمله
بررسی پرسشنامهها ،روایی محتوا را به صورت
روایی بین مشاهدهگر ابزارها تأمین کرده است .در
برآورد پایانی پرسشنامهها نیز از روش آلفای
کرونباخ ،که توسط نرمافزار  spssبرای تک تک
پرسشنامهها محاسبه گردیده ،استفاده شده است و
مقادیر بدست آمده به شرح زیر میباشد :پرسشنامه
اعضای هیات علمی -0/94 :پرسشنامه دانشجویان
مقطع کاردان  ،0/90و مقطع کارشناسی -0/89 89
پرسشنامه فارغالتحصیالن مقطع کاردانی  0/82و
مقطع کارشناسي  0/78با توجه به مقادیر بدست
سال پنجم -
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آمده میتوان اطمینان حاصل کرد که پرسشنامهها از
پایایی الزم برخوردار هستند.
مصاحبه :با توجه به ماهیت اطالعات مورد نیاز
و انعطافپذیری و گردآوری بهتر دادههای مورد
نیاز و حجم کم زیر جامعه از مدیر گروه و
مسوولین کتابخانه از روش مصاحبه سازمان یافته
استفاده شده است.
چک لیست :برای بررسی وضیعت امکانات و
تجهیزات آموزشی و وضیعت کلی گروه از چک لیست
استفاده شده است.
پس از آنکه گروه آموزش ریاضی تمایل خود را
به اجرای ارزیابی کیفیت دروسی اعالم کرد در هشت
مرحله به طور کلی پژوهش حاضر انجام گرفت که این
مراحل عبارتند از :مرحله اول) جهت آشنایی اعضای
هیات علمی گروه آموزش ریاضی با مفهوم کیفیت،
روشهای ارزیابی کیفیت و ارزیابی درونی کارگاه
آموزشی در درون گروه برگزار گردید .پس در پایان
کارگاه اعضای کمیته ارزیابی درونی گروه انتخاب
گردید .مرحله دوم) در گروه چهار نفر به عنوان
اعضای کمیته ارزیابی درونی انتخاب و وظایف هر
عضو مشخص گردید .مرحله سوم) تدوین و تصریح
رسالت و اهداف گروه؛ که در این مرحله ابتدا با
توجه به انتظارات اعضای گروه ،اسناد و مدارک
موجود در گروه ،اهداف گروه در دو سطح آنچه هست
وآنچه باید باشد در پرسشنامهای جداگانه در سه
حوزه اهداف دروندادی ،فرایندی و بروندادی با
استفاده از نظرات اعضای هیات علمی گروه مشخص
گردید .مرحله چهارم) بعد از تعیین و تصریح
اهداف گروه در این مرحله عامل و مالکهای مربوط
به عاملها مشخص گردید که به طور کلی هفت عامل و
بیست و هفت مالک جهت ارزیابی کیفیت این گروه
تعیین و مورد تصویب قرار گرفت .الزم به ذکر است
که از هفت عامل انتخاب شده برای انجام ارزیابی
در سه حوزه عناصر دروندادی ،عناصر فرایندی ،و
عناصر بروندادی به عنوان شاخصهای این پژوهش به
شرح زیر دستهبندی گردید :عاملهای درونداد:
سال پنجم –
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دانشجویان ،هیات علمي ،امكانات و تجهیزات
آموزشي و پژوهشي ،و دورههاي آموزشي و برنامههاي
درسي مورد اجرا؛ عاملهای فرایند :فرایند تدریس
و یادگیري ،و نحوه مدیریت و سازماندهي گروه؛ و
عامل برونداد فارغ التحصیالن.
مرحله پنجم) در این مرحله نشانگرهای هر مالک
و معیار قضاوت آنها تدوین گردید که در کل یکصد
و شش نشانگر تدوین گردید .مرحله ششم) دادههای
مورد نیاز مشخص گردید وسپس ابزارهاي الزم براي
گردآوری دادهها طراحي و تدوین گردید .مرحله
هفتم) پس از گردآوري دادههاي مورد نیاز ،دادهها
با توجه به اهداف تحقیق مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .مرحله هشتم) گزارش اولیه ارزیابی
درونی کیفیت تدوین گردید و در اختیار اعضای
گروه قرار گرفت و سپس گزارش نهایی همراه با
راهکارهای بهبود وضیعت موجود تدوین گردید.

پژوهشن
امه
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یافتهها
سوال اول پژوهش :اهداف گروه آموزش ریاضی
چیست؟
گام اول در ارزیابی درونی یک گروه آموزشی
تدوین و تصریح اهداف گروه میباشد .لذا قبل از
تعیین عامل و مالکهای ارزیابی الزم است اهداف
گروه مورد مطالعه تدوین گردد .اهداف گروه
آموزشی در واقع مبنایی برای ترسیم وضیعت مطلوب
(مورد نظر) گروه است.
در این پژوهش جهت تدوین اهداف گروه مورد
مطالعه پرسشنامهای در دو سطح آنچه هست و آنچه
باید باشد طراحی شد و توسط اعضای هیات علمی
گروه تکمیل گردید .بعد از جمعآوری پرسشنامهها و
تحلیل دادههای بدست آمده ،اهداف گروه با توجه
به دیدگاه سیستمی در سه سطح اهداف دروندادی،
اهداف بروندادی ،و اهداف فرایندی تدوین گردید.
نتایج بدست آمده از تحلیل دادهها عبارتند از:
اهداف دروندادی:
سال پنجم -
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اعضای

هیات

علمی

متخصص

 جذب و نگهداریمتناسب با نیازگروه
 توسعه امکانات و تجهیزات گروه متناسب بارشد و توسعه گروه
 پذیرش دانشجویان متناسب با اهداف ومعیارهای گروه

پژوهشن
امه
تربیتي
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اهداف فرآیندی:
 پرورش دانشجویان برای کسب تواناییهای انجامتحقیق و آماده کردن آنها جهت استفاده از دانش
و آموختهها در عمل
 پرورش تواناییهای دانشجویان جهت تولید دانشنو و اشاعه آن در زمینه رشته تخصصی شان
 آشنا کردن دانشجویان با روشهای نوین تدریسدروس مرتبط با رشته تحصیلی شان
 توسعه تواناییهای اعضای هیات علمی در زمینهرشته تخصصی و نیز استفاده از فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی مناسب در زمینه آموزش این
رشته
 ترویج فرهنگ پژوهش گروهی و جمعی بین اساتید ودانشجویان
 مشارکت دادن دانش جویان در انجام طرحهایپژوهشي توسط اساتید
 توانا کردن دانشجویان به آشنایی با روشهای(یادگیری)
تحصیلی
پیشرفت
میزان
ارزیابی
یادگیرندگان
 تشویق اعضای هیات علمی جهت توسعه استفاده ازفناوریهای مناسب در زمینه تدوین دروس
 برگزاری همایشها و نشستهای ساالنه تخصصی جهتآشنایی اعضای هیات علمی با آخرین دستاوردهای
علمی در زمینه رشته خودشان
 آشنا کردن دانشجویان با وسایل آموزشی و کمکآموزشی و توانایی استفاده از آنها در تدریس
 ایجاد تعادل در فعالیت های آموزشی ،پژوهشی وخدماتی گروه
 حفظ و ارتقای سطح علمی گروه در سطحاستانداردهای ملی و جهانی
 برقراری ارتباط گروه با مراکز منطقهای ،ملی وبینالمللی در زمینه رشته تخصصی
 شناخت و بکارگیری روشهای مناسب تدریس مباحث ودروس رشته توسط اعضای هیات علمی
 ایجاد یک دید و نگرش مثبت در دانشجویان نسبتبه رشته
سال پنجم -
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 حفظ وارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان در طولدوران تحصیل
 ایجاد توانایی ومهارت بکارگیری فناوریهایجدید در آموزش و تدریس در دانشجویان
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اهداف بروندادی:
 تربیت وپرورش رفتارهای عاطفی و اخالقی موردقبول در دانش پژوهی ،کاربرد دانش و عملکرد طبق
اصول انسانی.
 مشارکت اعضای هیات علمی گروه در جامعه علمیداخل و خارج از کشور همراه با ارائه مقاله.
 عرضه خدمات تخصصی مورد نیاز جامعه توسطاساتید.
 تربیت دانش آموختگانی که توانایی ذهنی وعملیالزم برای انجام تحقیق را داشته باشند.
 تربیت دانش آموختگانی که توانایی عملی جهتآموزش و تدریس مباحث رشته تخصصی خود را داشته
باشند.
 تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشوردر بخشهاي مختلف اقتصادی ،کشاورزی ،آموزشی و
صنعتي.
 تهیه وتدوین برنامهها و طرحهای پژوهشي کهنیازهای جامعه دانشگاهی را برطرف سازد.
 پرورش توانایی هایي در دانش آموختگان کههماهنگ با نیازهای جامعه و کار فرمایان باشد.
 تسلط فارغ التحصیالن بر مفاهیم جدید و پیشرفتهدر رشته خودشان.
 تربیت فارغ التحصیالن که توانایی خود اشتغالیو کار آفرینی داشته باشند.
 تربیت فارغ التحصیالن که توانایی خود راهبردیو خود آموزی.
 فراهم کردن زمینه الزم جهت ادامه تحصیل دانشآموختگان گروه.
سوال دوم پژوهش :میزان مطلوبیت دروندادهای
اصلی گروه آموزش ریاضی چقدر است؟
یافته های این سوال عبارتند از:
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وضیعت عامل دانشجویان که شامل شش مالک:
ترکیب و توزیع دانشجویان؛ پیشرفت تحصیلی
دانشجویان؛ نظر دانشجویان درباره فعالیتهای
گروه؛ میزان آگاهی دانشجویان از رشته تحصیلی و
بازار کار رشته خود؛ میزان همکاری و مشارکت
دانشجویان با اعضای هیات علمی؛ و آثار علمی
ً
دانشجویان میباشد با شاخص  2/0در سطح نسبتا
مطلوب ارزیابی گردید.
وضیعت عامل امکانات و تجهیزات آموزشي و
پژوهشي که شامل سه مالک:فضای آموزشی و اداری؛
وضیعت کتابخانه؛ و امکانات و خدمات رایانه ای
ً مطلوب
می باشد با شاخص  1/82در سطح نسبتا
ارزیابی گردید.
وضیعت عامل هیات علمی که شامل چهار مالک:
ترکیب و توزیع اعضای هیات علمی؛ فعالیتهای
آموزشی اعضای هیات علمی؛ فعالیتهای پژوهشی
اعضای هیات علمی؛ و نحوه تبادل تجربه و اطالعات
میان اعضاي هیات علمي گروه ميباشد كه با شاخص
 1/7در سطح نسبتا مطلوب ارزیابي گردید.
وضعیت عامل دورههاي آموزشي و برنامههاي
درسي مورد اجرا كه شامل چهار مالك زیر است:
تعداد رشته و مقطع تحصیلي؛ نظر اعضاي هیات علمي
درباره اهداف دوره و تركیب دوره؛ نظر دانشجویان
درباره تركیب دوره؛ و نظر فارغالتحصیالن درباره
دوره و برنامههاي آموزشي ،با شاخص  2/14در سطح
ً مطلوب ارزیابي گردید.
نسبتا
سوال سوم پژوهش :میزان مطلوبیت فرایندادهای
اصلی گروه آموزش ریاضی چقدر است؟ یافتههای این
سوال عبارتند از:
وضعیت عامل نحوه مدیریت و سازماندهي گروه
كه داراي چهار مالك زیر است :برنامهریزي
فعالیتهاي گروه؛ ارزیابي از فعالیتهاي گروه؛
ویژگيها و مسوولیتهاي مدیر گروه؛ و فعالیتهاي
برون گروهي اعضاي هیات علمي ،با شاخص  2/50در
سطح مطلوب ارزیابي گردید.
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و یادگیري كه شامل
روشهاي تدریس مورد
و ارزیابي پیشرفت
ً
 2/2در سطح نسبتا

وضعیت عامل فرایند تدریس
دو مالك زیر است :الگوها و
استفاده اعضاي هیات علمي؛
تحصیلي دانشجویان ،با شاخص
مطلوب ارزیابي گردید.
مطلوبیت
میزان
پژوهش:
چهارم
سوال
چقدر
ریاضی
آموزش
گروه
اصلی
بروندادهای
است؟یافتههای این سوال عبارتند از:
وضعیت عامل دانش آموختگان گروه كه داراي
چهار مالك زیر است :سرنوشت شغلي و تحصیلي
دانشآموختگان؛ مقاالت و آثار علمي دانشآموختگان؛
نحوه ارتباط دانشآموختگان با گروه بعد از
فارغالتحصیلي؛ و میزان عالقه دانشآموختگان به
ً مطلوب
رشته تحصیلي ،با شاخص  1/8در سطح نسبتا
ارزیابي گردید.
و به طوركلي وضعیت گروه مورد مطالعه با
ً مطلوب
شاخص  2/14طبق جدول زیر در سطح نسبتا
ارزیابي گردید:

پژوهشن
امه
تربیتي
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جدول  :1وضعیت گروه مورد مطالعه
ردیف

عوامل مورد ارزیابي

تع
دا
د
مال
ك

تعدا
د
نشان
گر

نتایج
ارزیابي

1

مدیریت و سازماندهي
گروه

4

12

مطلوب

2

هیات علمي

4

17

6

28

كارداني
3

دانشجویان
كارشناسي

4

امكانات و تجهیزات
آموزشي وپژوهشي

3

15

5

فرایند تدریس و یادگیري

2

11

6

دوره ها ي آموزشي و
برنامه درسي

4

11

4

12

7

دانش
آموختگان

كارداني
كارشناسي

نتیجه كلي

27

106

نسبتا
مطلوب
نسبتا
مطلوب
نسبتا
مطلوب
نسبتا
مطلوب
نسبتا
مطلوب
نسبتا
مطلوب
نسبتا
مطلوب
نسبتا
مطلوب
نسبتا
مطلوب

ویژگي عامل
در
رویكرد
سیستمي
فرایند
درونداد
درونداد
درونداد
فرایند
درونداد
برونداد
درونداد –
فرایند -
برونداد

برای

پژوهشن
امه
تربیتي
18

سوال پنجم پژوهش :راهکارهای مناسب
بهبود و ارتقای گروه مورد مطالعه کدامند؟
با توجه به نتایج بدست آمده و با توجه به
وضعیت هر مالك و نشانگرهاي مربوطه كه با وضعیت
مطلوب فاصله داشتند راهكارهایي جهت بهبود و
ارتقاي وضع موجود گروه ارائه گردید و به تایید
اعضاي هیات علمي گروه رسید .این راهكارها
عبارتند از:
 )1تشکیل جلسات منظم آموزشی و قراردادن آن به
عنوان بخشی از وظایف آموزشی اعضای هیات علمی و
ایجاد الزام و تعهد از طرف واحد دانشگاهی به
تشکیل جلسات آموزشی گروهها.
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 )2تهیه و تدوین دستورالعمل مستند و شفاف و
جامع در زمینه ارزیابی و برنامهریزی فعالیتهای
گروه و ایجاد الزام نسبت به اجرای دستورالعمل.
 )3ایجاد سیستم تشویق و مشوقهایی در جهت افزایش
برنامهریزی
در
علمی
هیات
اعضای
مشارکت
فعالیتهای گروه
 )4تدوین برنامه جامع و استراتژیک برای توسعه
فضای فیزیکی و امکانات گروه و تاسیس رشته و
مقاطع تحصیلی جدید با در نظر گرفتن سطوح مختلف
زمانی (کوتاه مدت ،میان مدت ،بلند مدت)
 )5تفویض اختیار کامل به گروه در تنظیم
فعالیتهای آموزشی اعضای گروه با در نظر گرفتن
شرایط گروه و واحد دانشگاهی
 )6تدوین دستورالعمل شفاف و جامع در جهت افزایش
برنامهریزی
در
علمی
هیات
اعضای
مشارکت
فعالیتهای گروه و ایجاد الزام نسبت به اجرای
دستورالعمل.
 )7تدوین دستورالعمل مشخص درباره فعالیتهای
برون دانشگاهی اعضای هیات علمی دانشگاهها.
 )8تدوین و تهیه درسنامه و جزوات آموزشی مورد
نیاز گروه توسط اساتید با توجه به دروس مورد
تدریس.
 )9برقراری ارتباط با گروههای همسان در داخل و
خارج کشور به منظور تشویق اعضای هیات علمی در
جهت توسعه و بهبود کیفیت آنها از لحاظ آموزشی
و پژوهشی.
 )10راه اندازی کمیته ارزیابی اعضای هیات علمی
از نظر آموزش و تطابق مفاد تدریس آنها با
سرفصلهای تدوین شده در برنامه درسی دوره.
 )11تشویق اعضای هیات علمی جهت ارتقای کیفیت
حضور در جلسات گروه از طریق ترویج فرهنگ کار
گروهی.
 )12تدارک فرصتهای مناسب جهت انجام فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی مشترک میان اعضای هیات علمی
گروه.
سال پنجم –
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به
علمی
هیات
اعضای
تشویق
)13
سخنرانیهای علمی در سطح واحد دانشگاهی.
 )14تدوین آئین نامه جامع جهت ارتقای مرتبه
اعضای هیات علمی از طریق فراهم نمودن شرایط
الزم برای پذیرش اعضای هیات علمی در سطح دکترای
تخصصی.
 )15ایجاد ساز و کار مدون و جامع جهت الزامي
كردن فعالیت پژوهشی اعضای هیات علمی و این که
فعالیت پژوهشی جزء وظایف عضو هیات علمی
میباشد.
 )16تشویق اعضای هیات علمی جهت شرکت در
سمینارها و همایشها و انجمنهای علمی و ایجاد
انگیزه به گونهای که این گونه فعالیتها
امتیازات قابل توجهی برای اعضای هیات علمی
داشته باشد.
 )17تنظیم و اعالم برنامهي خدمات مشاورهای از
طرف اعضای هیات علمی گروه جهت راهنمایی
دانشجویان.
 )18ترتیب دادن ساز و کار و برنامههای خاص جهت
انجام فعالیتهای پژوهشی مشترک از قبیل تالیف،
ترجمه و انجام طرحهای پژوهشی میان اعضای هیات
علمی و دانشجویان
 )19برگزاری جلسات پرسش و پاسخ میان کادر و
اعضای هیات علمی با دانشجویان جهت آگاهي از
نظرات و انتظارات دانشجویان
 )20برگزاری جلسات توجیهی و دعوت از اساتید و
صاحبنظران و فارغالتحصیالن ممتاز گروه به منظور
بحث و گفتگو در خصوص رشته ،فرصتهای شغلی و
زمینههای کاری جهت افزایش آگاهی دانش جویان از
بازار کار رشته تحصیلی.
 )21شناسایي و معرفي فارغ التحصیالن كارآفرین در
این رشته به دانشجویان.
 )22ایجاد کتابخانه مستقل و تخصصی خاص گروه.
 )23توجه جدی اعضای هیات علمی به پروژههای کالسي
دانشجویان و دادن بازخورد به آنان.
برپایی

پژوهشن
امه
تربیتي
20

سال پنجم -
شماره - 17
زمستان 87

پژوهشنامه تربيتي

 )24ایجاد تعهد و الزام در اعضای هیات علمی جهت
استفاده از هر سه نوع ارزشیابی (تشخیصی،
تکوینی و پایانی) و این که قضاوت نهایی در
مورد دانشجویان بر اساس ترکیبی از این سه نوع
ارزشیابي در طول نیمسال باشد.
 )25بررسی و تحلیل نمرات پایان نیمسال دانش
جویان جهت بهبود روش تدریس خود از طرف اعضای
هیات علمی.
 )26ایجاد جلسات مشترک میان اعضای هیات علمی
گروه جهت تدوین برنامه درسی جدید برای رشته و
ارائه آن به شورای برنامهریزی دانشگاه جهت
تصویب توضیح این که با توجه به اینکه سرفصل و
دورس در زمان گذشته تدوین گردیده و در طی زمان
با توجه به عصر اطالعات و تولید مداوم دانش،
سرفصل و نوع درسهاي دوره باید به طور مداوم
تغییر گردند تا پاسخگوی نیاز دانشجویان در
زمان فعلی باشد).
 )27لزوم توجه بیشتر به دروس عملی و اجرای دقیق
آنها توسط اساتید مجرب
 )28تاسیس انجمن دانش آموختگان گروه و حمایت
جدی از آن.
 برقراری ارتباط با مراکز خدماتی ،صنعتی،بازرگانی و کشاورزی جهت شناسایی و تدارک
فرصتهای شغلی برای دانش آموختگان گروه .
 )29فراهم نمودن سیستم جامع جهت پیگیری سرنوشت
شغلی فارغالتحصیالن و کسب نظرات آنان در سالهای
مختلف درباره دوره و برنامههای درسي

پژوهشن
امه
تربیتي
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كتابنامه
(.)1381
اشرفي
بزرگ
اكبرو
علي
رجبي،
دانشگاه:رویكردي به چالشهاي نوین ،مجموعه
مقاالت چهل و هفتمین نشست روساي دانشگاهها،
ص191-168
 ابیلي ،خدایار ( .)1375ارزیابي ماهیت نظارت وارزیابي در آموزش عالي كشور ،مجموعه مقاالت
نخستین سمینار آموزش عالي در ایران ،به كوشش
محسن خلیجي و دمحم مهدي فرقاني ،جلد  ،2انتشارات
دانشگاه عالمه طباطبائي ،ص.331-345
 بازرگان ،عباس ،و همكاران ( .)1379رویكردمناسب براي ارتقاي مستمر كیفیت گروههاي آموزشي
در دانشگاههاي علوم پزشكي ،مجله روانشناسي و
علوم تربیتي ،دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي
دانشگاه تهران ،دوره جدید ،سال  ،)2( 5ص.7-26
 قورچیان ،نادرقلي ( .)1381نهادینه كردن آموزشعالي در نظام آموزش عالي كشور در هزاره سوم،
مجموعه مقاالت چهل و هفتمین نشست روساي
دانشگاهها ،مركز انتشارات سازمان سنجش آموزش
كشور ،به كوشش گروه ارزشیابي مركز مطالعات
سازمان سنجش ،ص.481-488
 فرشته ،فرزبانپور ( )1377ارزیابي خدماتآموزشي
بیمارستانهاي
درماني
و
آموزشي،
دانشگاههاي علوم پزشكي مستقر در تهران بر اساس
الگوي اعتبارسنجي ،رساله دكتري ،رشته مدیریت
خدمات بهداشتي و درماني ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و تحقیقات.
 بازرگان ،عباس ( .)1374ارزیابي دروني و كاربردآن در بهبود مستمر كیفیت آموزش عالي ،فصلنامه
پژوهش و برنامهریزي آموزش عالي ،سال سوم،
شماره  3و  ،4ص.49-70
 رحیمي ،حسن ،دمحمي ،رضا ،و كوروش پرند (.)1381ارزیابي دروني ،رویكردي چالش برانگیز در نظام
آموزش عالي ایران ،مجموعه مقاالت چهل و هفتمین
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نشست روساي دانشگاهها ،مركز انتشارات سازمان
سنجش آموزش كشور ،ص556-529
 كي ،ساموئل ( .)1995مدیریت كیفیت جامع :نگرشمنسجم ،ترجمه حسین حسینزاده ).)1379
 ادوارد ،سالیس ( .)1993مدیریت كیفیت فراگیر درآموزش ،ترجه سید علي حدیقي ( ،)1380تهران ،نشر
هواي تازه.
 بازرگان ،عباس ( .)1377آغازي بر ارزیابي كیفیتدر آموزش عالي ایران :چالشها و چشم اندازها،
ترجمه داود حاتمي ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزي
آموزش عالي ،سال ششم ،شماره مسلسل  15و ،16
ص.128- 135
 فرخ نژاد ،خداكرم ( .)1384ارزیابي كیفیت(اعتبارسنجي) دورههاي كارشناسي ارشد و دكتراي
گروههاي مدیریت آموزشي ،روان شناسي تربیتي و
جامعه شناسي دانشگاه شیراز ،رساله دكتري،
دانشگاه تربیت معلم ،دانشكده روانشناسي و علوم
تربیتي.
 دمحمي ،رضا ( .)1381ارزیابي دروني گروه آموزشيریاضي (محض – كاربردي) دانشگاه صنعتي امیر
كبیر ،پایان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه
تهران ،دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي.
 دمحمي ،رضا؛ رحیمي ،حسین؛ و سید مقتدي هاشميپرست ( .)1384ارزیابي دروني از تردید تا بهبود
مستمر كیفیت در نظام آموزشهاي علمي -كاربردي:
اهداف ،ضرورت ویژگیها ،روش ،توصیهها .مجموعه
مقاالت سومین كنگره ملي آموزشهاي عالي علمي-
كاربردي ،انتشارات دانشگاه جامع علمي كاربردي.
 سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و الهه حجازي( .)1382روشهاي تحقیق در علوم رفتاري ،چاپ
هفتم ،موسسه انتشارات آگاه
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