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اجـراي الگـوي،هدف اصلي از انجـام ايـن پـژوهش: چكيده
ضعف گروه  كار نمودن نقاط قوت وجهت آش ارزيابي دروني

مديريت بازرگاني دانشكده مـديريت دانشـگاه تهـران در سـه     
پـژوهش  . باشد مي دكتري كارشناسي ارشد و، مقطع كارشناسي
پيمايشـي   - آن از روش تحقيق توصيفي  در از نوع كاربردي و
به منظور گردآوري اطالعات الزم در مورد . استفاده شده است
 در اختيـار هـايي   ريت بازرگـاني پرسشـنامه  گروه آموزشي مدي

پرسشنامه مـديران  : زير جامعه آماري مورد مطالعه شامل چهار
ــروه ــي دو( گـ ــت، )دوره طـ ــي هيئـ ــجويان و، علمـ  دانشـ
و براي تعيين اهداف گروه به دليل  قرار گرفت ختگانآمو دانش

 علمي گروه مـديريت بازرگـاني   هيئتكم بودن تعداد اعضاي 
  . استفاده شدت سئواالحبه همراه با از مصا، )نفر 6(

عوامل جايگاه سازماني ، فوق از هفت عامل نتايج نشان داد
 تجهيزات آموزشي و امكانات و، علمي هيئت، مديريت گروه و

ارزيـابي   »سـطح مطلـوب  « ختگان گروه درآمو دانش، پژوهشي
 - راهبردهاي يـاددهي ، سه عامل ديگر يعني دانشجويان. شدند

سـطح  « درسـي در هاي  برنامه آموزشي وهاي  هيادگيري و دور
همچنـين هـر سـه دسـته عوامـل      . قرار گرفتند» وبنسبتاً مطل
يت بازرگاني نيز فرايند و برونداد گروه آموزشي مدير، درونداد

وضـعيت كلـي    ،ارزيابي شـدند در نتيجـه   »سطح مطلوب«در 
گروه مديريت بازرگاني دانشكده مديريت دانشـگاه تهـران در   

  . ارزيابي گرديد» لوبسطح مط«

Abstract: Main objective of this 
research is to to aply an internal 
evaluation model to identify 
shortcomings and strengths of 
business management at faculty of 
management of Tehran university. 
The research is applied and the 
methodology of research is 
descriptive- survey. So, to collect 
the required information, the 
questionnaires have been given to 
the needs of departments. Faculty 
members, students and alumni 
determining the arms of group 
interview whit open questions 
were used because of limited 
number of academic members.  
According to the results of the data 
analysis, the measure of utility of 
each criterion and seven Factors of 
business management were 
determined, organizational 
positron, department management, 
academic members, educational 
and research facilities, alumni 
were in desired level. Students, 
learning and teaching strategies, 
educational courses and 
curriculums were "almost" in 
desired level. Consequently it is 
concluded that the group has 
desired status.  
 

كيفيــت گــروه،ارزيــابي درونــي،ارزيــابي:يكليــد واژگــان
  مديريت بازرگاني، نشانگر، مالك، عامل، آموزشي
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   مقدمه
ارتقاء كارايي ، هاي دنيانظام آموزش عالي در تمام كشورهاي  ترين سياست يكي از مهم

است و  مؤسسات آموزش عالي در جهت بهبود عملكرد آنها وها  اثر بخشي دانشگاه و
. اسـت  1دسترسي به اين امر خطير نيازمند عوامل متعـددي از جملـه ارزيـابي درونـي    

بلكـه منجـر بـه اشـاعه     ، ارزيابي دروني نه تنها منجر به بهبود كيفيت گـروه آموزشـي  
بـرانگيختن  ، زداييتمركز، تنظيمي گروه آموزشيكمك در جهت خود، فرهنگ ارزيابي

آشكار كردن ، ر كيفيت گروهميت براي بهبود مستمسئولعلمي در پذيرش  هيئتاعضاء 
سـابقه اجـراي ارزيـابي    ). 1386، توفيقي( شود مي ... مختلف كيفيت گروه وهاي  جنبه

 700بـالغ بـر    1388ال سـ ر د ايران از يك دهه گذشته است وهاي  دروني در دانشگاه
كه از ايـن تعـداد بـيش از     ؛اند گروه آموزشي به اجراي الگوي مذكور مبادرت ورزيده

  . طرح به اتمام رسيده است 300
 دانشگاهي و ملي وهاي  نهادينه كردن آن در ساختار بديهي است تداوم اين روند و

يت آموزش عالي ايران را تضمين كيفهاي  تواند زمينه مي تكميل آن با ارزيابي بيروني
  ). 1386، توفيقي( ي فراهم نمايدالملل ندر شرايط بي را فراهم نموده و امكان رقابت آن

  
  له ئبيان مس

 در ارزشمند متعهد و، در تربيت نيروي انساني متخصص مديريت به واسطه نقشي كه
خوردار دارد در ارتباط با تسريع و تسهيل توسعه كشور از اهميت بااليي بر جامعه
هاي  گروه نقش ارزيابي كيفيت، در مراحل مختلف اجراي برنامه توسعه دانشگاه. است

المللي حاكي  تجربيات ملي و بين. انكارناپذير است دانشگاه ارتقاء كيفيت در آموزشي
تواند به  مي ،به ويژه در سطح گروه آموزشي، از آن است كه فرآيند ارزيابي دروني

 در تضمين كيفيت دانشگاه نقش بسزايي ايفا كند، مؤثر ايكارهي از سازوعنوان يك
بدين منظور گروه آموزشي مديريت بازرگاني با اطالع از اهميت و  ).1386، نژاد فرخ(

نقش ارزيابي دروني در ارتقاء كيفيت آموزشي دانشگاه به صورت داوطلبانه اقدام به 
، مشكالت، ا در مورد موانعاجراي الگوي ارزيابي دروني نموده است تا شناخت الزم ر

 و ريزان ار برنامهيگروه در اختهاي  و پتانسيلها  فرصت، تهديدها، كمبود امكانات
 آموزشي وهاي  زي براي بهبود كيفيت فعاليتري برنامهمديران كارآمد در جهت 

  . قرار داده است پژوهشي گروه
                                                                                                                                      
1. Internal Evaluation  
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  ضرورت تحقيق اهميت و 
توان گفت از آنجـا كـه مـديريت از     يم ضرورت انجام پژوهش در خصوص اهميت و

شـد   مـي  توسط اقوام اوليه بـه كـار گرفتـه    به عنوان يك ضرورت مطرح بوده و ديرباز
اما . شد مي پذير به يادگار مانده از گذشتگان فقط با مديريت امكانهاي  شك شگفتي بي

ه بندي شده عرض طبقه مديريت بصورت مدون و در قرن اخير در زمينه سازمان و آنچه
هـاي   ت محصول تمدنيبراين مديربنا، كاري است كه از غرب به شرق راه يافت، شده
 شــدتجــارب ملــل مختلــف اســت كــه در ترتيبــي مشــخص عرضــه  اديــان و، كهــن

له مهمي كـه همـواره مـدنظر    مسئ با توجه به مطالب ياد شده و). 1384، سيدجوادين(
وقـت بـه    ص و مـاهر تمـام  ن گروه مديريت بازرگاني بوده كمبود نيروي متخصمسئوال

افـراد ذيـربط گـروه آموزشـي      تأكيدهمچنين . است مديريتيهاي  منظور پيشبرد برنامه
اجـزاي مختلـف    در سطوح و كنوني گروه ارتقاء كيفيت مديريت بازرگاني بر بهبود و

 آن را مطلـوب ندانسـته و   كننده آن است كه از وضع موجود راضـي نبـوده و   مشخص
بـدين منظـور ضـرورت     .باشـند  مـي  كيفيت بيشتر جهت اعتبار وخواهان تغيير آن در 

 درونـي  تالش براي ارتقاء گـروه از طريـق اجـراي فراينـد ارزيـابي      توجه به كيفيت و
با استفاده از الگوي ارزيابي دروني سعي شـده از   ،در اين پژوهش. احساس شده است

كيفيـت  هـاي   گره تصويري واقعي از جنبـه  علمي هيئتطريق جلب مشاركت اعضاي 
پژوهشـي   گروه در منظر آنان قرار گرفته و راهكارهايي براي ارتقاء كيفيت آموزشـي و 

  ). 2001، 1تاور( گروه ارائه گردد
  

  گروه مديريت بازرگاني دانشگاه تهران تأسيس سابقه دانشكده مديريت و
در مؤسسه علوم اداري و بازرگاني . ش 1333رشته علوم اداري و بازرگاني در سال 

در . گروه مديريت بازرگاني شكل گرفت. ش 1343سال بعد در سال  11. داير شد
ها  ييد شوراي مركزي دانشگاهأبا تصويب شوراي دانشگاه و ت 1343-44سال تحصيلي 

به  "دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني"اين مركز علمي با تغيير نام به 
دانشكده علوم اداري و مديريت ". پژوهشي خود ادامه داد، هاي آموزشي فعاليت

، به آموزش دانشجويان در مقطع كارشناسي 1343از سال  "بازرگاني دانشگاه تهران
علوم اداري و مديريت بازرگاني و نيز در مقطع كارشناسي ارشد در هاي  هرشت
سپس . مديريت بازرگاني و حسابداري اشتغال داشته است، اداره امور دولتيهاي  هرشت

                                                                                                                                      
1. Tovar 
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براساس مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي نام دانشكده علوم اداري  1379 در سال
در حال حاضر . دانشگاه تهران تغيير يافت "دانشكده مديريت"و مديريت بازرگاني به 

مديريت هاي  هنيز اين دانشكده به آموزش و تربيت نيروهاي متخصص در رشت
مديريت كارآفريني ، يمهمديريت مالي و ب، مديريت دولتي، مديريت صنعتي، بازرگاني

كارشناسي ارشد و دكتري اشتغال دارد تا رسالت ، و حسابداري در مقاطع كارشناسي
 ارزشمند براي كشور متعهد و، خويش را كه اهتمام در جهت تربيت افراد متخصص

  ). سايت دانشگاه تهراناقتباس از ( به انجام رساند، باشد مي
  

 اهداف پژوهش
آشكار  به منظوراجراي الگوي ارزيابي دروني  ،ن پژوهشهدف اصلي از انجام اي

 ضعف گروه مديريت بازرگاني دانشكده مديريت دانشگاه تهران نمودن نقاط قوت و
  . اند كه براي رسيدن به هدف فوق اهداف زير مدنظر قرار گرفته است
  تصريح اهداف گروه مديريت بازرگاني؛ -1
مناسب جهت ارزيابي گروه مديريت نشانگرهاي  ها و مالك، تعيين عوامل -2

  بازرگاني؛
گروه ) برونداد، فرآيند، درونداد( مختلف كيفيتهاي  هآشكار كردن جنب -3

  مديريت بازرگاني؛
شناسايي وضعيت موجود گروه مديريت بازرگـاني و مقايسـه آن بـا وضـعيت      -4

  . بازرگاني ارتقاء كيفيت گروه مديريت ارائه پيشنهادهاي الزم براي بهبود و مطلوب و
  

  پيشينه پژوهش
را در حوزه هايي  آموزش عالي جهان كوششهاي  اغلب نظام، در دو دهه گذشته

عرضه خدمات تخصصي در سطوح  پژوهش و، ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش
كشورهايي كه داراي تجربه موفق در اين  .اند به عمل آوردهاي  همنطق ملي و، دانشگاهي

دروني را به عنوان رويكردي زيربنايي جهت اشاعه فرهنگ ارزيابي ، هستند زمينه
سازي براي يك دهه قبل در اين كشورها ساختاراز  ،عالوه بر آن. اند كيفيت بكار برده

ي ايران نيز لنظام آموزش عا در. است شدهارزيابي ارتقاي كيفيت آموزش عالي انجام 
از ). 1386، حجازي( ده استآغاز ش 1375مربوط به ارزياي دروني از سال هايي  اقدام

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود مي داخلي انجام شدههاي  جمله برخي پژوهش
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 منابع طبيعي دانشگاه تهران گروه ترويج وآموزش كشاورزي پرديس كشاورزي و
گروه حسابداري ، )1381، محمدي( كبيردانشگاه صنعتي امير، )1378، حجازي(

گروه مديريت صنعتي دانشكده ، )1383، پور مقدس( ندانشكده مديريت دانشگاه تهرا
ارزيابي دروني كيفيت دانشكده علوم ). 1387، عزيزي( مديريت دانشگاه تهران

  ). 1381، يادگارزاده( دانشگاه بوعلي سينا
  

  چارچوب نظري تحقيق
  

  الگوي عناصر سازماني) 1(نمودار  
   ).1383، بازرگان( وزشي بر اساس الگوي عناصر سازمانينمودار عناصر نظام آم

  
، مدير گروه( در پژوهش حاضر براساس الگوي عناصر سازماني فوق دروندادها

 امكانات و، آموزشيهاي  دوره درسي وهاي  برنامه، دانشجويان، علمي هيئتاعضاي 
) يادگيري -فرايند ياددهي، جايگاه سازماني( فرايندها) پژوهشي تجهيزات آموزشي و

گروه مديريت بازرگاني ) آموختگان و آثار علمي توليد شده دانش( و بروندادهاي
  . شده استمشخص 

ارزشيابي

 برونداد نهايي
دانش  - 

  آموختگان
  دانش - 

  /توليد شده
  اشاعه يافته

  خدمات - 
  /علمي

  تخصصي
 عرضه شده

 محصول
  -برونداد ( -

  ) اي واسطه
  هاي نمره -

  پايان ثلث يا
  نيمسال
  تحصيلي

  هاي گزارش -
  پيشرفت
  تحصيلي
  اي از پايه
  يا به پايه
  باالتر

 ساير -

  فرايند
  فرايند - 

  –ياددهي 
  يادگيري

  فرايند -
  –ساختي 
  سازماني

  فرايند -
 پشتيباني

  درونداد
  

  يادگيرندگان- 
  مدرس/معلم- 

برنامه  -
  درسي

مواد  -
  آموزشي

  فضا و -
  تجهيزات

 مدير -
  بودجه -

  ساير -
 

 پيامد
  اشتغال -
  بيكاري -

  ادامه -
  تحصيل

  تقويت -
  هاي ارزش

  ، اجتماعي
  و اقتصادي
  فرهنگي

 ساير -
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  نوع و روش انجام پژوهش
آوري  كاربردي و از لحاظ شيوه جمعهاي  از لحاظ هدف از نوع پژوهش ،اين پژوهش

  . باشد مي پيمايشي -اطالعات از نوع توصيفي 
  

  چارچوب اجرايي پژوهش
  

  ) 1384محمدي، (مراحل اجراي الگوي ارزيابي دروني ) 2(نمودار   

خصوص هر يك از عوامل هاي مناسب درتصويب مالكتعريف و-5

 ها خصوص هر يك از مالكتصويب نشانگرهاي مناسب درتعريف و-6

 تعيين الزامات براي قضاوت درباره كيفيت-7

 نياز مربوط به نشانگرهاهاي موردمشخص كردن داده-8

 ها گيري براي گردآوري دادهاندازهتدوين ابزارانتخاب يا-9

 تدوين عوامل مورد ارزيابيتعريف و-4

 اهداف گروهتدوين رسالت وتصريح و-3

اجراي فرايند ارزيابي ضرورت وت علمي گروه بائآشنا كردن اعضاي هي-1

 تشكيل كميته ارزيابي دروني-2

 هاي مورد نيازگردآوري داده-10

هاي گردآوري شده قضاوت در مورد دادهتحليل، تفسير وتجزيه و-11

 نهايي ارزيابي درونيتدوين گزارش مقدماتي وتهيه و-12

 مراحل اجراي طرح ارزيابي دروني 
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  حجم نمونه آماري جامعه و
 دانشجويان و، علمي هيئتاعضاي ، زير جامعه مدير گروه 4پژوهش حاضر شامل 

 كارشناسي ارشد و، آموختگان گروه مديريت بازرگاني در سه مقطع كارشناسي دانش
، رشته مديريت بازرگاني 3اين گروه در دوره كارشناسي ارشد داراي . باشد مي دكتري

آوري شده از دانشجويان هر سه  بوده كه اطالعات جمع MBA مديريت اجرايي و
آموختگان از فرمول كوكران  دانش براي تعيين حجم نمونه دانشجويان و. باشد مي رشته

  . حجم نمونه مشخص گرديد استفاده شد و
نفر بوده است كه حجم هر يك از زير جوامع  660د كل جامعه آماري برابر با تعدا

  :به شرح زير است
، )نفر 285( كارشناسي ارشد، )نفر207( كارشناسي، )نفر151( ختگانآمو دانش

  ). نفر 17( دكترا
نفر تعيين  313حجم نمونه برابر با ، گيري از جامعه محدود بر اساس فرمول نمونه

  . شد

313
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متناسب از زير جوامع زير به تعداد زير نمونه اي  هگيري طبق بر اساس روش نمونه

  :برداشته شده است
 دكترا، )نفر 135( كارشناسي ارشد، )نفر 98( كارشناسي، )نفر 72( ختگانآمو دانش

  ). نفر 8(
  

  ها ابزارهاي گردآوري داده
دانشجويان دكتري از روش  علمي و ئتهياعضاي ، مديرگروههاي  براي زير جامعه 

در خصوص عوامل مورد ارزيابي ها  براي گردآوري داده. شده استسرشماري استفاده 
بر اساس مدل عناصر سازماني كه در سه حوزه  كه بر اساس رويكرد سيستمي و

، )براي مدير گروه( مصاحبه، از پرسشنامه، برونداد قرار داده شدند فرايند و، درونداد
  . استفاده گرديد وبشبكه  واي  هبع كتابخانمنا
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  وري اطالعاتآفني ابزارهاي گردهاي  ويژگي
انجام ارزيابي دروني گروه مديريت  به منظورها  ت پرسشنامهسئواالبراي طراحي 

ن دانشگاهي در امتخصص توسط خبرگان و هايي كه پرسشنامهت سئواالبازرگاني از 
قرار  تأييد تهيه شده بود و روايي ظاهري آن مورد مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران

براي تعيين روايي محتوايي پرسشنامه با سئواالت . بود استفاده شده استگرفته 
مفيد بودن سئوال و غيرضروري بودن ، مربوطه با سه گزينه ضروري بودن سئوال

يي استفاده از فرمول نسبت روا سئوال در اختيار خبرگان قرار گرفته است و با
نفر  15ت محاسبه شده است كه اين نسبت براي سئواالروايي محتوايي ، محتوايي

  ):1975، 1الوشه( بوده است كه فرمول آن به شرح زير است 70باالي ، خبره
CVR = (Ne - N/2) / (N-1) 

  
با  از روش آلفاي كرونباخ وها  به منظور تعيين پايايي پرسشنامه ،در اين پژوهش

محاسبه ها  ضريب قابليت اعتماد براي تك تك پرسشنامه SPSSفزار استفاده از نرم ا
  :است دست آمده به شرح زيره ب اعداد. گرديد
  777/0 :علمي گروه هيئتسنجي اعضاي پرسشنامه نظر -
  866/0 :سنجي دانشجويانپرسشنامه نظر -
  836/0 :ختگانآمو دانشپرسشنامه نظرسنجي  -

مورد استفاده از قابليت هاي  كه پرسشنامه تاس اعداد بدست آمده نشان دهنده اين
  . اعتماد الزم برخوردارند

  
  ها بندي داده طبقه روش تجزيه تحليل و

هاي  با توجه به ماهيت تحقيق از روشها  بندي داده طبقه تحليل و براي تجزيه و
كيفي به مقادير كمي هاي  براي تبديل پاسخ ميانگين و، درصد، فراواني: توصيفي شامل

همچنين براي سنجش . شدعوامل استفاده  وها  مالك، دهي به نشانگرها روش وزناز 
بلي و (اي  هدو گزين و) زياد، متوسط، كم(اي  هسه گزينهاي  طيف ويان ازگنظر پاسخ

امتيازات به ، مربوط به هر گزينههاي  با مشخص شدن فراواني پاسخ. شداستفاده ) خير
  :شدطريق زير محاسبه 

  
) فراواني مربوط به آن*مربوط به نشانگر سئوالهر گزينه ) وزن( ارزش عددي( مجموع =ر نشانگ امتياز

  مورد نظر سئوالتعداد پاسخ دهندگان به 

                                                                                                                                      
1. Lawshe  
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قرار گيرد  1-66. 1پس از محاسبه امتياز نشانگر اگر امتياز محاسبه شده بين 
 32. 2-3بين  وب ونسبتاً مطلوضعيت  66. 1-32. 2بين، وضعيت آن نامطلوب

عامل نيز بر اساس روابط زير مشخص  امتياز مالك و. گردد مي وب ارزبابيمطل
  . گرديدند

  
  مالك سطح مطلوبيت نشانگرهاي مربوط به هر ) ارزش عددي( حاصل جمع وزن =مالك  امتياز

  تعداد كل نشانگرهاي مربوط به مالك
  

  ) فراواني مربوط به آن مالك*امتياز هر مالك ( جمع حاصل= امتيازعامل
  مربوط به عاملهاي  عداد كل مالكت

  

   )1386، مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران( 
  روش اجرا

تخصصـي  پايه دانش و  بر، علمي گروه مديريت بازرگاني هيئتاز آنجايي كه اعضاي 
به همين دليل با اطالع از اين موضـوع كـه    با ضرورت ارزشيابي آشنايي داشته و خود

تصـميم بـه    وعنوان سياست بنيادي لحاظ كرده ه يروني را بب دانشگاه ارزيابي دروني و
، براين در اولـين نشسـت گـروه   بنـا . گرفتنداجراي طرح ارزيابي دروني در گروه خود 

تجارب ملـي  ، كيفيت گروه آموزشي فلسفه ارزيابي دروني و نقش آن در بهبود مستمر
علمـي   هيئـت اعضـاي   ي در زمينه استفاده از رهيافت ارزيابي دروني بـراي الملل نو بي

كـار بـه صـورت     نفر تشكيل و 5سپس كميته ارزيابي دروني متشكل از  گروه بازگو و
چارچوب ( گانه ارزيابي دروني مبناي اجراي كار همان مراحل دوازده. عملي شروع شد
ي مـورد اسـتفاده   الملل نبي بوده كه در تحقيقات قبلي در سطح ملي و) اجرايي پژوهش
 . قرار گرفته بود

  
  پژوهشهاي  يافته
  :اول پژوهش سئوال

  اهداف گروه مديريت بازرگاني كدامند؟ 
اهداف گروه مديريت بازرگاني  تصريح رسالت و و سئوالگويي به اين براي پاسخ 

 علمي به دو سطح آنچه هست هيئتآوري نظرات اعضاي  جهت جمعاي  هپرسشنام
خصوص گروه در سه در ) وضعيت مطلوب( آنچه بايد باشد و) وضعيت موجود(

در اختيار اعضاي  عرضه خدمات تخصصي تدوين و پژوهشي و، حوزه آموزشي
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اهداف ، علمي هيئتپس از گردآوري نظرات اعضاي  .علمي گروه قرار گرفت هيئت
كميته ارزيابي . پيشنهادي نهايي تهيه و براي بازبيني به كميته ارزيابي گروه ارائه گرديد

اهداف ، مدارك موجود در خصوص گروه و وظايف آن دروني با مشاهده اسناد و
  :نهايي كرده است به قرار زير بروندادي فرايندي و، گروه را در سه حوزه درونداداي

، افزايش مهارت و توانايي دانشجويان در شناخت مسائل مبتني بر مديريت •
 ؛آوري و تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به هر يك از اين مسائل جمع
ها و مؤسسات بازرگاني ـ تجاري و  قيق با وظايف اساسي سازمانآشنايي د  •

  صنعتي؛
  ؛گيري و اجراي آن له و تصميمئهاي مختلف در مورد هر مس حل ارزيابي راه •
  ؛اي ايجاد زمينه الزم براي رشد فردي و حرفه •
افزايش مهارت و توانايي دانشجويان در شناخت شرايط و اوضاع و احوال متغير  •

 ؛هاي سازمان با شرايط جديد سي و تطبيق برنامهاسي ،تكنولوژي، صادياقت، اجتماعي
 . تحقيق پژوهش وهاي  مهارت در روش توسعه توانايي و ايجاد و •
  

 اهداف دروندادي
  ، ها دوره ن متناسب با تخصص گروه وجذب و بكارگيري اعضا و مدرسا -
، ظارات فراگيرانانت وها  درسي متناسب با نياز آموزشي وهاي  استفاده از برنامه -

 بازار كار؛ جامعه و
 . ظرفيت كالبدي گروه جذب فراگيران مستعد با توجه به امكانات و -
  

  اهداف فرايندي
هـاي   هاي دانشجويان تحصيالت تكميلـي جهـت انجـام طـرح     پرورش توانايي -

 كاربردي؛ -پژوهشي
 ؛يادگيري پويا در فراگيرانهاي  بهبود فعاليت اصالح و -
ختگان بتوانند در اولين يا دومين شـغل مـورد   آمو دانشكه هايي  تدارك فرصت -

 . ترين زمان ممكن مشغول به كار شوند نظر مرتبط با رشته تحصيلي خود در كوتاه
  

  اهداف بروندادي
  جديد براي افزايش اشتغال؛هاي  مهارت وها  صصخايجاد ت -
 نگرشي فراگيران؛ مهارتي و، شناختيهاي  توسعه توانايي ايجاد و -
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 پويـا و ، ديدگاه مثبت در زمينه رشته تخصصي و يادگيري فعـال  عالقه و ايجاد -
 ، مداوم در فراگيران

علمي گروه مديريت بازرگـاني   هيئتايجاد زمينه الزم جهت مشاركت اعضاي  -
 مقـاالت علمـي و  ، خارج كشـور بـه همـراه ارائـه سـخنراني      در جامعه علمي داخل و

 . تحقيق
  
  دوم پژوهش سئوال
نشانگرهاي مناسب جهت ارزيابي دروني گروه آموزشـي   ها و الكم ،عوامل) الف

  مديريت بازرگاني كدامند؟
  از چه مطلوبيتي برخوردارند؟ و) ب

ي و با الملل نبي ها ضمن بررسي پيشينه تحقيق و تجارب ملي و مالك براي تعيين عوامل و
. شديك مالك جهت ارزيابي گروه مشخص  سي و توجه به اهداف گروه هفت عامل و

تعيين معيار قضاوت براي هر يك از  سپس براي تعيين نشانگرهاي مربوط به هر مالك و
هاي  نامه آيين مصوبات و، نظر اعضاي كميته ارزيابي، نشانگرها با توجه به اهداف گروه

هفت نشانگر به تصويب رسيد  و نود گروه جمعاًهاي  محدوديت داخلي گروه امكانات و
تحليل قرار  عوامل به طور جداگانه مورد تجزيه و وها  مالك، سپس هر يك از نشانگرها

سپس نتايج مورد ارزيابي هر كدام از  ميزان مطلوبيت هر كدام از آنها محاسبه و گرفته و
در نگاره زير خالصه نتايج كلي عوامل مورد ارزيابي گروه با توجه به . شدآنها مشخص 
  . ستنشانگرها نشان داده شده ا ها و تعداد مالك

  
  خالصه نتايج كلي عوامل مورد ارزيابي در گروه مديريت بازرگاني) 1( نگاره

تعداد عوامل مورد ارزيابي  رديف
 هامالك

 تعداد
  نشانگرها

نتيجه كلي ارزيابي 
  عوامل

  مطلوب  22 7 جايگاه سازماني ومديريت گروه  1
  مطلوب  15 3 علميهيئت  2
  وبمطل نسبتاً  12 4 دانشجويان  3
  وبنسبتاً مطل  6 3 يادگيري-فرايند ياددهي  4
  وبنسبتاً مطل  25 7 هاي درسيهاي آموزشي وبرنامهدوره  5
  مطلوب  11 4تجهيزات آموزشيامكانات و  6
  مطلوب  6 3 ختگانآمودانش  7

  مطلوب  97 31 مجموع
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  سوم پژوهش سئوال -
گروه مديريت بازرگاني از چه مطلوبيتي  فرايندها وبروندادهاي اصلي، دروندادها
  برخوردارند؟
بروندادهاي گروه امتياز آنها محاسبه  فرايندها و، مشخص شدن دروندادها پس از

زير ميزان مطلوبيت هر يك از آنها به طور خالصه بيان هاي  گرديد كه در نگاره
  . گرديده است

  
  مديريت بازرگانينتايج كلي ارزيابي دروندادهاي اصلي گروه ) 2( نگاره

نسبتاً  نامطلوب ميزان مطلوبيت  مطلوب دروندادها  رديف
  1 مدير گروه 2,57 * 
 * هاي آموزشي وبرنامه درسيدوره 2,14  2 
علميهيئت 2,66 *  3 
 * دانشجويان 2  4 
امكانات وتجهيزات و فضاهاي 2,75 *   5  
نتايج ارزيابي دروندادهاي گروه مديريت 2,6 * 

  
دروندادها نتايج ارزيابي  بعد از مشخص شدن ميزان مطلوبيت هر يك از

  . شددروندادهاي كلي گروه معين 
اصلي گروه هاي  بنابراين درونداد. است 6/2 از محاسبه شده دروندادهاي گروهيامت

  . ه استارزيابي شد »سطح مطلوب« مديريت بازرگاني در
  

  نتايج كلي ارزيابي فرايندهاي گروه مديريت بازرگاني) 3( نگاره
نسبتاً  نامطلوب ميزان مطلوبيت  مطلوب فرايندها  رديف

جايگاه سازماني 2,42 *   1 
 * يادگيري-فرايند ياددهي 2  2 
مديريتهاي گروهنتايج ارزيابي فرايند 2,5    

  
سطح « در نيز فرايندهاي گروه مديريت بازرگاني، با توجه به امتياز به دست آمده

  . ارزيابي شدند »مطلوب
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  بروندادهاي گروه مديريت بازرگاني نتايج كلي ارزيابي) 4( نگاره
نسبتاً   نامطلوب ميزان مطلوبيت  مطلوب بروندادها  ديفر

ختگانآمودانش 2,33 *  1 
آثار علمي توليد شده 2,71 *  2 
نتايج ارزيابي بروندادهاي گروه مديريت 3  * 

  
 بنابراين با توجه به امتياز كسب شده بروندادهاي گروه مديريت بازرگاني در

  . اند ارزيابي شده »مطلوب سطح«
  

  :چهارم پژوهش سئوال -
بروندادهاي اصلي گروه مديريت  و فرايندها، ود دروندادهاتفاوت وضعيت موج 

  تا چه اندازه است؟) مورد انتظار( بازرگاني با وضعيت مطلوب
، ميزان مطلوبيت دروندادها) چهارم سئوال( آخر اين پژوهش سئوالدر پاسخ به 

بروندادهاي گروه آموزشي مديريت بازرگاني به تفكيك اجزاء از حيطه  فرايندها و
پژوهشي با  آموزشي وهاي  مجموعهعامل در زير مالك و، نشانگر، سئوالهاي  گويه

تفاوت ، غيره تعيين گرديده است گروه و، رشته آموزشي، محدوه دوره آموزشي
هر يك با مرز حيطه سطح مطلوبيت كه در تبديل كمي با عدد  شاخص به دست آمده

، نشگاه تهران نشان داده شدهالزامات كيفيت مركز ارزيابي دااي  هطيف سه گزين 32/2
  . باشد مي به عنوان فاصله وضع موجود با وضع مطلوب

  
  ساير نتايج فرعي

و  هاي تدريس ميزان رضايت از روش، ها و اهداف گروه موارد اطالع از رسالت
ط روش تحليل واريانس سگروه در بين سطوح تحصيلي تو استادانكيفيت تدريس 

  :رفت و نتايج آن به شرح زير استمورد مقايسه قرار گ، يك طرفه
دانشجويان مقاطع دكتري و فوق ليسانس نسبت به دانشجويان ليسانس از  .1

 . ها گروه اطالع بيشتري داشتند اهداف و رسالت
هاي  دانشجويان ليسانس نسبت به دانشجويان فوق ليسانس و دكتري از روش .2

 . تدريس و كيفيت تدريس اساتيد رضايت بيشتري داشتند
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  ارائه پيشنهادها گيري و و نتيجه بحث
ميزان مطلوبيت دروندادهاي گروه عدد  شدباال مالحظه هاي  همان طور كه در نگاره

 32/2 امتياز هر سه دسته از عدد. باشد مي 3بروندادهاي گروه عدد  و 5/2فرايندها  6/2
ت بنابراين وضعيت موجود گروه تفاوتي با مرز حيطه سطح مطلوبي. باشد مي بيشتر

با وضعيت مطلوب انطباق پيدا كرده است كه اين خود بيانگر باال بودن  نداشته و
در آخر امتياز كلي . باشد مي ت بازرگانييكيفيت عناصر اصلي گروه آموزشي مدير

 امتياز محاسبه شده به قرار زير. گروه با توجه به عوامل هفت گانه محاسبه گرديد
  :باشد مي

  عوامل مورد ارزيابي) ارزش عددي( جمع حاصل  =گروهكلي  امتياز    
  كل عوامل تعداد 

   
57/2

7
3322233   متياز كلي گروه مديريت بازرگانيا= ++++++=

  
 در كلي گروه مديريت بازرگاني دانشكده مديريت دانشگاه تهران براين كيفيتبنا

  . ارزيابي شد سطح مطلوب
ها و  مالك( اجزاءهاي  به سوي دسته) ها عامل( بندي كلي چه از دستهاما هر
نشانگرها با سطوح  ها و حركت كرديم مشاهده شد كه برخي از اين مالك) نشانگرها
اند  مطلوب ارزيابي شدهنسبتاً مطلوب يا در سطح نادر سطح  و. فاصله دارند مطلوبيت

 ضعف مشخص گرديد و براين به تحليل هر يك از آنها پرداخته شد و نقاط قوت وبنا
عواملي كه با سطوح  و ها نهاداتي كه براي بهبودي هر يك از مالكبا ارائه پيش

عوامل و  همچنين ارائه پيشنهاداتي كه باعث تقويت بيشتر و مطلوبيت فاصله داشتند
مشاركت  سعي و تالش و توان با هاي كه در سطح مطلوب قرار گرفته بودند مي مالك

مرتفع ساخت تا در سطح  راها  مالك علمي گروه تمام عوامل و هيئتبيشتر اعضاي 
  . مطلوب قرار گيرند

  :شود مي در راستاي بهبود كيفيت گروه آموزشي موارد زير پيشنهاد
 هيئتهاي گروه در درجه اول براي اعضاي  رسالت سازي اهداف و شفاف -1

پژوهشي خود در جهت تحقق اهداف  تري از وظايف آموزشي و علمي تا درك صحيح
علمي  هيئتكار مستلزم برگزاري كارگاه آموزشي براي اعضاي  اين. گروه داشته باشند

  ؛)در سطح گروه( است
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اهداف آموزش مديريت  ها و رساني دقيق به دانشجويان در مورد رسالت اطالع -2
در ( ن اين رشتهمختلف به متخصصاهاي  بالفعل جامعه ما در زمينههاي  نياز در ايران و
  ؛)سطح گروه

شركت در هاي  مين هزينهأرفع مشكالت مربوط به تبراي اقدامات الزم  -3
  ؛)در سطح دانشگاه( خارجي براي اساتيد صورت پذيردهاي  كنفرانس

بايد در  علمي با آن روبرو هستند و هيئتيكي از مشكالت ديگري كه اعضاي  -4
انجام ، باشد از اين طريق مي رفع آن اقدام شود برقراري ارتباطات برون دانشگاهي

 گردد و مي علمي گروه ميسر هيئتپژوهشي براي اعضاي  تحقيقاتي وهاي  طرح
خارج از دانشگاه نيز از نتيجه تحقيقات ايشان آگاه شده كه اين خود هاي  سازمان

 روز بودن اطالعات آنهاه علمي و ب هيئتموجب باال بردن بيشتر كيفيت عامل اعضاي 
  ؛)دانشگاه /در سطح دانشكده( شود مي

مطالعاتي اقدامات اساسي هاي  زمينه استفاده اساتيد از فرصت الزم است در -5
علمي گروه مديريت بازرگاني بيشتر بتوانند از اين  هيئتصورت پذيرد تا اعضاي 

آموزشي  علمي وهاي  با تجربيات ساير كشورها در زمينه استفاده نموده تاها  فرصت
  ؛)دانشگاه /در سطح گروه( آشنا گردند

تعداد ( جه ارزيابي دروني گروه مديريت بازرگاني از نظر كميتاز آنجا كه نتي -6
شود در راستاي جذب اعضاي  مي مطلوب ارزيابي شد پيشنهادنا) علمي هيئتاعضاي 
معتبر هاي  و يا بورسيه نمودن دانشجويان دكتري ممتاز دانشگاه علمي جديد هيئت

  ؛)دانشگاه /در سطح گروه( كشور اقداماتي صورت گيرد
جهت  دانشگاه منابع مالي مناسب از سوي وزارتخانه و اص بودجه واختص -7

  ؛)وزارت علوم /در سطح دانشگاه( ارتقاء كيفي گروه آموزشي مديريت بازرگاني
مختلف با توجه به هاي  گرايش گزينش دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي و -8

اين ارتباط در  امكانات و ظرفيت كالبدي گروه مديريت بازرگاني صورت پذيرد و
اقدام به جذب  گروه از استقالل كافي برخوردار باشد تا با توجه به امكانات موجود

  ؛)دانشكده /در سطح گروه( دانشجو نمايد
توسط گروه در خصوص آگاهي دانشجويان از حقوق و هايي  نامه تدوين آيين -9

  ؛)در سطح گروه( پس از تحصيل وظايف خود در زمان تحصيل و
تحصيلي قبل از انتخاب رشته به داوطلبان هاي  تر رشته چه صحيح رمعرفي ه -10

  ؛)در سطح وزارت علوم( ورود به دانشگاه
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از طريق ، نوين ياددهي در آموزشهاي  علمي از روش هيئتآگاهي اعضاي  -11
فراهم آوردن امكانات الزم جهت  هاي مفيد و توزيع كتاب، رساني مناسب اطالع

 /سطح دانشكده  در( روش تدريسهاي  روه در كارگاهعلمي گ هيئتشركت اعضاي 
  ؛)دانشگاه
 خصوص فرايند تدريس و دريافت نظرات دانشجويان به طور مستمر در -12

  ؛)در سطح گروه( تالش در جهت رفع نياز دانشجويان يادگيري و
جمله كاهش متنوع ارزشيابي از هاي  علمي از شيوه هيئتاستفاده اعضاي  -13

 پيشرفت تحصيلي به دانشجويان وهاي  ارزشيابي) بازخورد( ئه نتايجدادن زمان ارا
ارائه  مشكالت دانشجويان و در جهت رفع مسائل وها  استفاده از نتايج ارزشيابي

  ؛)دانشكده /سطح گروه در( بازخورد صحيح و به موقع به آنها
 ،مختلف در مقطع دكتريهاي  تحصيالت تكميلي در گرايشهاي  توسعه رشته -14

 عملي و سعي در متناسب نمودن دروس نظري و، ايجاد تنوع در دروس اختياري
هاي  كسب نظرات دانشجويان ترم، همچنين ارائه دروس مطابق با عاليق دانشجويان

 وها  سرفصل درسي وهاي  باالتر بخصوص دانشجويان ممتاز در خصوص برنامه
  ؛)دانشگاه /روهدر سطح گ( آموزشيهاي  توزيع بودجه كافي در خصوص دوره

 باشداي  هدرسي جديد در گروه مديريت بازرگاني به گونهاي  طراحي برنامه -15
افزايش اطالعات دانشجويان در راستاي تحليل مناسبي از وضعيت رشته  كه باعث

  ؛)وزارت علوم /دانشگاه/در سطح گروه ( جامعه شود در تحصيلي خود
ختگان گروه آمو دانشختن نياز درسي جهت برآورده ساهاي  تدوين برنامه - 16

 /دانشگاه /سطح گروه در( آنهااي  هو انتظارات حرف مديريت بازرگاني در بازار كار
 ؛)وزارت
تنوع  پذيري و ميزان انعطاف آموزشي در خصوصهاي  تنوع دروس دوره - 17

  ، )در سطح گروه( جامعه با نيازهاي فراگيران و آموزشيهاي  بازنگري دروس دوره
از  ختگان گروه مديريت بازرگانيآمو دانشام در جهت افزايش رضايت اقد - 18
  ؛)سطح گروه در( درسيهاي  كفايت برنامه به روز بودن و، كاربردي بودن، كيفيت
تقويتي براي دانشجويان سال آخر گروه در جهت  هاي مشاوره و برگزاري كالس - 19

  ؛)سطح گروه در( ز آنهاتقويت توانايي مورد نيا ارتقاي آنان به مقطع باالتر و
ختگان جهت حفظ ارتباط آمو دانشآفريني براي كارهاي  ارائه دوره - 20
  ). در سطح دانشكده( ختگان با گروه آموزشي مديريت بازرگانيآمو دانش
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انگيزشي براي اجراي  ترغيبي وهاي  مكانيزم سازماني مناسب و ايجاد ساختار - 21
  ؛)وزارت علوم /سطح دانشگاه در( طرح ارزيابي دروني

انجام ، آموزشيهاي  پژوهشي گروه آموزشي وهاي  جهت بهبود عملكرد برنامه - 22
آوري اطالعات به روز  جهت جمع. ارزيابي دروني بايد به عنوان يك فرايند مستمر در آيد

ختگان در دانشكده تشكيل آمو دانشختگان بهتر است انجمن آمو دانشبه طور كامل از  و
اتالف وقت جهت انجام طرح جلوگيري  از و آسان باشد به آنها سهل و گردد تا دسترسي

  ؛)دانشگاه /در سطح دانشكده( عمل آيده ب
ن دفاتر مسئوالتوسط ها  دانشگاه وها  متعدد در دانشكدههاي  برگزاري همايش - 23

در ( سازي انجام ارزيابي دروني جهت فرهنگها  اهگدانش ارزيابي وزارت علوم و نظارت و
  ؛)وزارت علوم /دانشگاه  سطح

هاي تدريس و كيفيت تدريس اساتيد در مقاطع تحصيالت تكميلي با  روش - 24
  . كاربردي و نوين بهبود يابدهاي  روش
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