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چكيده
ارزيابی درونی بهعنوان پديدهای هدفمند دارای کارکردهای مثبت در زمینه اصالح و
بهبود کیفیت دانشگاهی ،ضرورتی انکارناپذير است .پژوهش حاضر با هدف ارزيابی درونی
گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ ،بهعنوان اولین دانشگاه غیرانتفاعی مجری به بیان
اهداف ،فرآيند و نتايج میپردازد .به اين منظور هفت عامل (ساختار سازمانی ،تشکیالت و
مديريت؛ هیئت علمی؛ دانشجويان؛ دورههای آموزشی مورد اجرا؛ فرآيند ياددهیـيادگیری؛
دانشآموختگان؛ امکانات و تجهیزات) 22 ،مالک و  60نشانگر در نظر گرفته شد .جامعه
آماری پژوهش شامل رئیس دانشکده ،مديران گروه ( 3نفر) ،هیئت علمی ( 4نفر) و استادان
( 5نفر) ،دانشجويان ( 290نفر شامل  263نفر کارشناسی و  27نفر کارشناسی ارشد)،
دانشآموختگان ( 37نفر) و مسئول کتابخانه است .اطالعات مورد نیاز از دانشجويان
کارشناسی پیوسته (رشته آمار سنجش آموزش و آمار و کاربردها) با استفاده از روش
نمونهگیری چندمرحلهای و ساير افراد جامعه با استفاده از روش سرشماری کامل جمعآوری
شده است .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه محققساخته ،مصاحبه سازمانيافته و چک
لیست استفاده شد .برای بررسی روايی محتوايی پرسشنامه از نظرات استادان راهنما و مشاور
استفاده شد .آزمون آلفای کرونباخ ،پايايی پرسشنامههای هیئت علمی ،دانشجويان کارشناسی،
دانشجويان کارشناسی ارشد و دانشآموختگان را به ترتیب  0/971 ،0/919 ،0/795و 0/766
نشان داد .برای تجزيه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و قضاوت درباره میزان کیفیت
هر يک از عوامل از طیف سه سطحی مطلوبیت استفاده شد .بهطور کلی از مجموع هفت
عامل مورد بررسی ،چهار عامل در سطح نسبتاً مطلوب و سه عامل در سطح نامطلوب قرار
دارد .بر اساس نتايج ارزيابی ،نقاط قوت و ضعف ،شناسايی و پیشنهادهايی از قبیل جذب
هیئت علمی باتجربه ،توجه به پژوهش ،امکانات و تجهیزات و ارزيابی برای بهبود کیفیت
ارائه شده است.
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مقدمه
در دهه های اخیر با توجه به نقش حیاتی نظام آموزش عالی در تربیت نیروی
انسانی متخصص ،تولید دانش و ارائه خدمات تخصصی و از طرف ديگر با توجه به
چالشهای پیش روی آن از قبیل توسعه روزافزون دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی برای پاسخگويی به تقاضای اجتماعی ،دانشمحور شدن اقتصاد و توسعه فناوری
اطالعات ،توجه به کیفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بیش از پیش ضرورت
يافته است تا با توجه به محدوديت منابع ،موفقیت در دستیابی به اهداف و حداکثر
کارايی و اثربخشی تحقق يابد (اسحاقی و همکاران .)1390 ،نظام آموزش عالی
بهعنوان نظامی پويا ،هوشمند و هدفمند دارای دو بعد کمی و کیفی است .رشد
موزون ،متناسب و متعادل اين نظام مستلزم رشد هر دو بعد بهموازات يکديگر است
(قورچیان .)1373 ،توسعه يک بعد آن بدون توجه به بعد ديگر پیامدهای
جبرانناپذيری دارد (خرسندی يامچی .)1388 ،کمیت و کیفیت درواقع مکمل
يکديگرند و هر کیفیتی بر پايه کمیتی ايجاد میشود اما زمانی که کمیت به حالت
فزاينده ای رشد يابد و توأم با تزلزل کیفیت اولیه باشد ،ما شاهد افت کیفیت يا کاهش
کارايی آموزشی خواهیم بود .افزايش تعداد دانشجويان بدون توجه به امکانات موجود
الزم کیفیت دانشگاهها را پايین میآورد .در چنین موقعیتی است که آسیبهای
اجتماعی و افت کیفی روی میدهد (يمنیدوزی سرخابی .)1372 ،حساسیت امر
آموزش و توجه به فرآيندهای آموزشی در دانشگاهها ،تأکید بر ضرورت ارزشیابی را
نشان میدهد که به بهبود کیفیت در سیستم آموزشی کشور منجر میشود.
ارزيابی کیفیت در نظام آموزش عالی ايران ،ازجمله دغدغههايی است که همواره
توجه مديران و مسئوالن نظام آموزش عالی را به خود معطوف داشته است (مختاريان
و محمدی .)1389 ،درواقع از مؤسسات آموزش عالی خواسته میشود که خود را
بهصورت شفاف در معرض ارزيابی ذينفعان قرار بدهند و اطالعات متنوعی درباره
منابع ،فرآيندها ،برون دادها و پیامدهای خود در اختیار آنها بگذارند و پاسخگويانه
گزارش بدهند که چگونه عمل میکنند (حاتمی ،محمدی و اسحاقی.)1390 ،
ارزشیابی سازوکاری را به دست میدهد که بهوسیله آن میتوان به کژیها ،کاستیها و
نواقص نظام پی برد .بنابراين تنها با رهیافت مناسب ارزشیابی میتوان وضعیت عوامل
تشکیلدهنده نظام و عملکرد آن را قضاوت کرد (محمدی و همکاران.)1391 ،
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همچنین مؤسسات آموزش عالی بايد باثبات و قابل انعطاف بوده و به منظور
موفقیت به مطالبات داخلی و خارجی در راه صحیح خود را وفق دهند .برای آنها
تبديل شدن به سازمان آموزشی که در آن يادگیری در افراد ،گروهها و در سراسر
سازمان رخ میدهد ،بسیار مهم است (راتیو ،چیريکا و راس .)2014 ،1اطمینان داشتن
از فرصتهای برابر در آموزش عالی ،نهتنها بخشی از عدالت اجتماعی است ،بلکه
باعث بهبود و تقويت کیفیت آموزش عالی میشود .تضمین کیفیت نیز میتواند بعد
اجتماعی در آموزش عالی بهشمار آيد که در اين خصوص برخی از مؤسسات
خواستار پرورش برابری در جهان علمی و درنهايت در جامعه هستند (پريزاکری،2
.)2014
امروزه آموزش عالی بهعنوان نهادی در خدمت توسعه پايدار ،خود را در مقابل
چالشهای حضور در جامعه مبتنی بر دانايی میبیند ،از اين رو مديريت دانشگاه ملزم
به پاسخگويی بیشتر در مقابل ياران آموزشی و توجه به کیفیت بهعنوان يکی از ارکان
مديريت دانشگاهی است .برای دستیابی به چشمانداز مناسب با توجه به موقعیت
کنونی و مسائلی که دانشگاهها در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه بايد با آن
روبرو شوند ،الزم است نظام آموزش عالی بهصورت دقیق ،بررسی و مؤلفهها ،عناصر
و عوامل تأثیرگذار بر آن مشخص و بهعنوان يک سیستم پويا به آن نگريسته شود.
برای اطمینان از دستیابی به اهداف مورد نظر بايد دروندادها ،فرآيندها ،نتیجه کار و
بازده دانشگاهها مورد ارزشیابی قرار گیرد (بهرامی ،يادگارزاده و پرند.)1386 ،
برای ارزيابی در آموزش عالی الگوهای مختلفی معرفی شده است اما يکی از
رويکردهايی که بیش ترين کاربرد را در ارزيابی کیفیت نظام آموزش عالی دارد الگوی
اعتبارسنجی است .اعتبارسنجی فرآيندی است که درباره سطح کیفیت نظامهای
آموزشی به قضاوت میپردازد .اين فرآيند دارای دو هدف است :الف) پاسخگو کردن
مؤسسههای آموزش عالی در چگونگی استفاده از منابع ب) قضاوت درباره تطابق
فعالیتهای مؤسسه آموزش عالی با استانداردهای از قبل تعیین شده (بازرگان.)1383 ،
درواقع اعتبارسنجی با انتقال اعتبار و تجمع توافق يکپارچه ،تالشی برای گسترش
طیف وسیعی از دانش ،مهارت و توانايیها و ظرفیتهای ارزشمند به منظور پیشرفت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Ratiu, Chirica & Rus
. Prisacariu

2

68

فصلنامه مطالعات اندازهگيري و ارزشيابی آموزشی

يادگیری و عمل در جامعه است (ساوا ،بورکا و دانسی .)2014 ،1بنا به گفته استال،2
شبکه بین المللی نهادهای تضمین کیفیت در آموزش عالی ،اعتبارسنجی (ارزيابی
درونی و بیرونی) را با اصطالح تضمین کیفیت يکی دانسته است .تضمین کیفیت
مؤسسات و برنامههای دانشگاهی ترکیبی از ارزيابی درونی و بیرونی است .همانطور
که اسپورن و رادز می گويند ،ارزيابی درونی هسته مرکزی بهبود و تضمین کیفیت
است (فرخنژاد .)1389 ،تضمین کیفیت به ابزار نظارتی غالب در مديريت بخشهای
آموزش عالی سراسر جهان تبديل شده است .با يک تخمین ،نزديک به نیمی از
کشورهای جهان در حال حاضر دارای نظامهای تضمین کیفیت و يا نهادهای نظارتی
تضمین کیفیت برای آموزش عالی هستند (جارويس.)2014 ،3
ارزيابی درونی هنگامی رخ میدهد که دانشگاهیان ،کار خود را به منظور بهبود
عملکرد با شناسايی اختالف بین عملکرد فعلی و مطلوب مورد قضاوت قرار میدهند
(صحراگرد و مالحی .)2014 ،4در ارزيابی درونی ،درواقع هدف آن است که
دستاندرکاران نظام (برنامه) نسبت به هدفهای نظام و مسائلی که در تحقق اين
هدفها وجود دارد ،آگاهی بیشتری به دست آورند .سپس میزان دستیابی به آن را
بسنجند تا بر اساس آن به برنامههای آينده برای بهبود کیفیت بپردازند .به عبارت ديگر
در ارزيابی درونی ،میزان تطابق هدفهای نظام (برنامه) با وضعیت موجود آن ارزيابی
و بر اساس آن فعالیتهای آينده برنامهريزی میشود (بازرگان.)1380 ،
ارزيابی درونی به لحاظ کارکردهای مثبت آن در زمینه اصالح نظامهای دانشگاهی
ازجمله ؛ کمک به خودتنظیمی و ايجاد سیستم بازخورد مناسب ،مشارکت دادن اعضا
در فرآيند بهبود ،ايجاد حس مسئولیتپذيری و پاسخگويی نسبت به نیازهای جامعه،
شفافسازی فعالیتها ،کنترل جنبههای مختلف نظام و درنهايت بهبود بخشیدن به
کیفیت نظام دانشگاهی ،يک ضرورت انکارناپذير در آموزش است (میرزايی و
همکاران.)1392 ،
در هر حال ،هر نظامی برای بقا و حفظ پويايی خود ناگزير از بهبود کیفیت است.
هنوز بعد از سالها فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی آمار دانشکده علوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پايه دانشگاه علم و فرهنگ تهران ،در خصوص میزان تحقق اهداف گروه هیچگونه
اطالعاتی را نمیتوان ارائه کرد .به اين جهت ضروری است پژوهشی صورت گیرد تا
اين مسئله اساسی ،که آيا اهداف گروه تحقق يافته و يا حداقل بهطور متناسبی انتخاب
شده است ،مشخص شود .درواقع مسائل اساسی اين است که اهداف گروه آمار
کدامند؟ نشانگرهای گروه آمار در چه وضعیتی قرار دارند؟ و راهکارها و پیشنهادهای
الزم برای بهبود وضعیت موجود کدامند؟
پيشينه پژوهش
آموزش عالی با پیشینهای به قدمت بیش از هشت سده بهعنوان نهاد کلیدی موردتوجه
خاص ملتها و دولتهاست .دستیابی به فناوری نوين و دانش پیشرفته که نقش
مؤثری در تحقق و شتاب حرکت اجتماعی و اقتصادی ملل ايفا میکند ،صرفاً با
تقويت آموزش عالی و برنامه ريزی کمی و کیفی آن میسر است .مديريت دانشگاهی
با توجه به نیازهای محیطی به تدوين رسالت ،مأموريت و اهداف خاص دانشگاهی
میپردازد و با برنامهريزی برای آموزش کیفی نیروهای متخصص گامهايی را برای
برونداد نظام دانشگاهی در راستای انتظارات شهروندان برمیدارد .مديريت دانشگاهی
به دنبال تضمین کیفیت است که همانا توصیف سطح استانداردی از رضايت
درخصوص فعالیتهای آموزشی و جريان کار دانشگاه است .در بیان دانشگاهی،
کیفیت عبارت است از مجموعه ويژگیهای دانشآموختگان ،آثار علمی منتشر شده و
خدمات تخصصی عرضه شده بهوسیله اعضای دانشگاه که توانايیهای نظام را در
برآورد خواسته های بیان شده يا اشاره شده نمايان کند .معموالً قضاوت درباره کیفیت
فعالیت آموزشی دانشگاهی از يک رشته يا گروه آغاز میشود تا ساز و کاری به دست
آيد و بهوسیله آن نواقص و کاستیهای نظام دانشگاهی تا رسیدن به افقهای مطلوب
مشخص شود .بررسی و قضاوت در زمینه مطلوبیت عوامل درونداد ،فرآيند و برون
داد نظام دانشگاهی بر عهده نظام ارزشیابی است که با الگوی اعتبارسنجی سنجیده
میشود (فرجالهی ،حقیقی و ژالهپور .)1387 ،اعتبارسنجی فرآيندی است که طی آن
برنامه (يا سازمان )... ،مورد نظر ابتدا با ارزيابی درونی درباره وضعیت موجود خود در
مقايسه با هدفهای بیان شده ،قضاوت میکند .اين قضاوت به وسیله اعضای برنامه
به عمل می آيد .هدف اين ارزيابی آن است که اعضا را به بهبود وضعیت برنامه ترغیب
کند (بازرگان .)1392 ،بنا به گفته تیتکو در سال  ،1983ارزشیابی آموزشی به مفهوم
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"قضاوت درباره دانش و عملکرد يادگیرنده" سابقهای نزديک به پنج قرن دارد .اما
پیشینه استفاده از ابزارهای تراز شده اندازهگیری آموزشی برای قضاوت درباره دانش و
عملکرد يادگیرنده به دهههای اول قرن بیستم برمیگردد .کرافت در سال  1994و
هارمن در سال  1996اظهار میدارند که استفاده از ارزيابی برای قضاوت درباره
نظامهای آموزش عالی ،بهجز در يک کشور (ايالت متحده آمريکا) سابقهای طوالنی
ندارد .کشورهای اروپايی در سالهای  1980و  1990شروع به ايجاد تحول در نظام
دانشگاهی و انجام ارزيابی در واحدهای آموزش عالی پرداختهاند .در ايران ،چنانکه
ابیلی در سال  1375گزارش کرده است ،کوششهای ارزيابی آموزش عالی کشورمان
امری موسمی بوده و استمرار نداشته است و بیشتر در حد تشکیل دفتر نظارت و
ارزيابی و تهیه گزارش بر اساس مشاهدات کوتاهمدت و مصاحبه بوده است که عمدتاً
تأثیری در بهبود کیفیت آموزش نداشته است (شاهی .)1389 ،اما ارزيابی کیفیت
دانشگاه ی به مفهوم جديد امری است که برای اولین بار در شش گروه آموزشی در
دانشگاههای علوم پزشکی ايران در سال  1375آغاز شد .بعد از آن نزديک به  30گروه
آموزشی پزشکی داخلی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به اجرای ارزيابی درونی
همت گماشتند .عالوه بر اين ،برخی از گروههای آموزشی در دانشگاههای جامع نیز به
ارزيابی درونی پرداختهاند (بازرگان .)1392 ،در سال  ،1379طرحی در وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری با عنوان ارزيابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی به تصويب رسید که در آن تأکید بر اجرای الگوی اعتبارسنجی در
ارزيابی نظام آموزش عالی کشور بود .در اين راستا مرحله اول اين الگو يعنی ارزيابی
درونی مورد توجه قرار گرفت؛ بهطوری که بعد از برگزاری کارگاههای آموزشی در
زمینه اهداف ،فلسفه و روش انجام ارزيابی درونی در گروههای آموزشی 139 ،گروه
آموزشی از دانشگاههای مختلف کشور اعالم آمادگی نمودند (محمدی و اسالم زاده،
.)1389
همانطور که اشاره شد ،انجام پژوهش درباره ارزيابی درونی برای ارتقاء کیفیت
آموزش عالی در ايران از سال  1374آغاز شد .اولین پژوهش به درخواست وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مقارن با برگزاری نخستین سمینار آموزش عالی
ايران به عمل آمد (بازرگان .)1376 ،پس از آن در چارچوب پاياننامههای دکتری و
کارشناسی ارشد طرحهای تحقیقاتی مربوط به ارزيابی درونی به انجام رسید .يکی از
اين طرح ها که با استفاده از بودجه تحقیقاتی دانشگاه تهران به انجام رسید منجر به
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تدوين الگوی  12مرحلهای ارزيابی درونی در آموزش عالی ايران شد (بازرگان،
فتحآبادی و عینالهی .)1379 ،محمدی ( )1381الگوی  12مرحلهای ارزيابی درونی در
آموزش عالی را به شرح ذيل بیان کرده است:
 .1برگزاری کارگاه آموزشی ارزيابی درونی؛  .2تشکیل کمیته ارزيابی درونی و
تقسیم وظايف؛  .3تصريح و تدوين رسالت و اهداف؛  .4تعیین عوامل مورد ارزيابی؛
 .5تعیین مالکهای مربوط به هر عامل؛  .6مشخص کردن نشانگرها و معیار قضاوت
هر يک از آنها؛  .7مشخص ساختن دادههای مورد نیاز برای سنجش نشانگرها؛ .8
طراحی و تدوين ابزارهای جمعآوری و اندازهگیری دادهها؛  .9گردآوری دادهها؛ .10
تجزيه و تحلیل دادههای گردآوری شده؛  .11تدوين گزارش مقدماتی ارزيابی درونی
و توزيع بین اعضا؛  .12تدوين گزارش نهايی ارزيابی درونی؛
در نهايت بايد برنامهريزی برای کاربست يافتهها و نتايج ارزيابی درونی صورت
گیرد تا اين فرايند مورد استفاده قرار گیرد ،در غیر اين صورت بیفايده است .بر
اساس اين الگو ،گروه ارزشیابی آموزشی در مرکز مطالعات ،تحقیقات و ارزشیابی
آموزشی (سازمان سنجش آموزش کشور) بهطور مرتب به اجرای کارگاههای آموزشی
ارزيابی درونی در دانشگاههای جامع پرداخت و اعضای هیئت علمی دانشگاهها را به
ضرورت به کار گرفتن ارزيابی مستمر فعالیتهای دانشگاهی ترغیب کرد .مرکز ياد
شده همچنین با مشارکت چند گروه آموزشی رياضی دانشگاههای جامع که ارزيابی
درونی را اجرا کرده بودند 25 ،مالک پايه و نشانگر و الزامات مرتبط با آنها را برای
ارزيابی درونی گروههای آموزشی دانشگاهها تدوين کرد (بازرگان.)1389 ،
همچنین پژوهشهايی با عنوان ارزيابی درونی در گروههای آموزشی مختلف انجام
شده است که به آنها اشاره میشود .موسوی ( )1393در پژوهش خود با عنوان
ارزيابی درونی گروه آموزشی باستانشناسی در دانشگاه محقق اردبیلی به اين نتیجه
رسید که گروه سطح نسبتاً مطلوب را کسب کرده است .کشاورز طارمی ()1392
پژوهشی را با عنوان ارزيابی درونی گروه آموزشی حسابداری دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوين انجام داده و بیان میکند که گروه در سطح
نسبتاً مطلوبی است .قلیزاده اتانی ( )1391پژوهشی را با عنوان ارزيابی درونی گروه
آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) دانشگاه تربیت
معلم تهران انجام داد و نتايج به دست آمده نشان داد که گروه دارای اهداف مشخصی
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نبوده و میزان مطلوبیت عوامل مورد ارزيابی گروه ،در حد نسبتاً مطلوبی است.
پیشداديان ( )1390در پژوهش خود با عنوان ارزيابی درونی گروه آموزشی بهداشت
محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به اين نتیجه رسیده است که
وضعیت گروه در تمام عوامل مورد بررسی ،نسبتاً مطلوب است .شهودی خناچا
( )1390پژوهشی با عنوان ارزيابی درونی گروه آموزشی فیزيک دانشکده علوم پايه
دانشگاه شهید بهشتی انجام داده و بیان میکند که وضعیت کلی گروه فیزيک در سطح
نسبتاً مطلوب ارزيابی شده است .لوالئی ( )1389در پژوهش خود با عنوان ارزيابی
درونی گروه آموزشی زراعت دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان به اين نتیج ه رسیده که وضعیت گروه در تمام عوامل مورد بررسی در
سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد .همچنین پژوهشهای ديگری در اين خصوص توسط
خرسندی يامچی ( ،)1388عیوضی ( ،)1386جديد ( ،)1386اسحاقی ( )1385و
محمدی ( ) 1381انجام شده که هدف همه آنها تعیین نقاط قوت و ضعف گروه
آموزشی مربوطه و بهبود کیفیت نظام دانشگاهی بوده است.
سؤالهاي پژوهش
 )1مأموريت و اهداف گروه آموزشی آمار کدامند؟
 )2کیفیت عوامل گروه آموزشی آمار چگونه است؟
 )3نقاط قوت و ضعف گروه آموزشی آمار چیست؟
 )4چه پیشنهادهايی را می توان برای بهبود کیفیت گروه آموزشی آمار در سطوح
مختلف دانشگاه ارائه کرد؟
روش پژوهش
روش پژوهش از نظر هدف توصیفی است .از اين حیث که به توصیف ويژگیهای
گروه از ابعاد مختلف پرداخته میشود و همچنین از نتايج آن برای بهبود وضعیت
موجود گروه استفاده میشود ،کاربردی است ..اين تحقیق به جهت تمرکز بر يک مورد
و واحد تحلیل (گروه آمار) جزء دسته مطالعات موردی 1نیز محسوب میشود.
ارزيابی درونی ضمن اينکه بستر را برای انجام تحقیقات اقدامپژوهی فراهم
میسازد ،به دلیل پرداختن به مسئله ارزشیابی ،گذری نیز بر تحقیقات ارزشیابی دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Case Studies
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جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از شش زيرجامعه در گروه آموزشی آمار
دانشگاه علم و فرهنگ تهران است .زيرجامعههای مورد مطالعه اين پژوهش عبارتند
از:
 )1رئیس دانشکده؛  ) 2مديران گروه (مدير گروه فعلی و دو مدير گروه قبلی)؛ )3
اعضای هیئت علمی ( 4نفر) و استادان ( 5نفر)؛  )4دانشجويان ( 290نفر)؛ )5
دانشآموختگان ( 37نفر)؛  )6مسئول کتابخانه.
گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ در مقاطع کارشناسی (ناپیوسته و
پیوسته) و کارشناسی ارشد دانشجو میپذيرد .در مقطع کارشناسی با توجه به سابقه
تأسیس اين مقاطع در گروه ،دارای فارغالتحصیل است اما در دوره کارشناسی ارشد به
دلیل تازهتأسیس بودن اين مقطع در دانشگاه علم و فرهنگ ،تا زمان انجام اين پژوهش
فارغالتحصیل نداشته است؛ بنابراين مطالعه روی زيرجامعه دانشآموختگان کارشناسی
(ناپیوسته و پیوسته) صورت گرفته است.
برای تعیین نمونه آماری پژوهش از زيرجامعه آماری دانشجويان کارشناسی
پیوسته رشته آمار سنجش آموزش و رشته آمار و کاربردها ،از نمونهگیری
چندمرحلهای استفاده شد .نمونه متناسب از اين دانشجويان که  138نفر هستند ،با
توجه به فرمول کوکران 67 ،نفر گرايش آمار سنجش آموزش و  71نفر گرايش آمار و
کاربردها محاسبه شد .رئیس دانشکده ،مديران گروه ،اعضای هیئت علمی و استادان،1
دانشجويان (کارشناسی پیوسته رشته آمار ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد)،
دانشآموختگان و مسئول کتابخانه سرشماری کامل شدند .اطالعات مربوط در جدول
( )1ارائه شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1پرسشنامه هیئت علمی را چهار نفر از استادان که دو سال مستمر با گروه در ارتباط بودند ،تکمیل کردند.
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جدول ( )1جامعه و نمونه آماری و روش نمونهگیری
حجم
1
جامعه

حجم
1
نمونه

روش نمونهگيري
سرشماری کامل

جامعه و نمونه آماري
رئیس دانشکده

3

3

سرشماری کامل

اعضای هیئت علمی

4

4

سرشماری کامل

استادان

5

4

سرشماری کامل

104

67

110

71

دانشجويان کارشناسی پیوسته رشته آمار

4

4

سرشماری کامل

دانشجويان کارشناسی ناپیوسته

45

45

سرشماری کامل

دانشجويان کارشناسی ارشد

27

27

سرشماری کامل

دانشآموختگان

37

37

سرشماری کامل

مسئول کتابخانه

1

1

سرشماری کامل

مدير گروه (مدير گروه فعلی و دو مدير گروه
قبلی)

دانشجويان کارشناسی پیوسته رشته آمار
سنجش آموزش
دانشجويان کارشناسی پیوسته رشته آمار و
کاربردها

نمونهگیری
چندمرحلهای
نمونهگیری
چندمرحلهای

برای اجرای ارزيابی درونی در گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ ،ابتدا
اهداف گروه تعیین شده و با توجه به آن ،عوامل ،مالکها و نشانگرها برای جمعآوری
اطالعات تدوين شد .برای گردآوری اطالعات و دادههای الزم از زيرجامعههای
اعضای هیئت علمی ،دانشجويان و دانشآموختگان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده
شد که محتوای پرسشنامهها بر اساس نشانگرها تدوين شده است .با توجه به محدود
بودن زيرجامعه مديران گروه ،انعطافپذيری و نیز امکان گردآوری اطالعات کامل با
مصاحبه ،از روش مصاحبه سازمانيافته استفاده شده است .برای بررسی وضعیت
امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی نیز از چکلیست استفاده شده که در اين
خصوص مسئول کتابخانه ،چکلیست مربوطه را تکمیل کرده است.
روايی پرسشنامههای اين پژوهش ،با مراجعه به افراد متخصص در اين زمینه از
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جمله استادان راهنما و مشاور و نیز رجوع به مطالعات قبلی بررسی شد .ضريب
پايايی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد که بر اساس آن پايايی پرسشنامه
دانشجويان کارشناسی  ،0/919پرسشنامه دانشجويان کارشناسی ارشد ،0/971
پرسشنامه اعضای هیئت علمی  0/795و پرسشنامه دانشآموختگان  0/766بود.
گويههای پرسشنامهها در طیف پنج درجهای (لیکرت) خیلی زياد ،زياد ،متوسط،
کم و خیلی کم نمرهگذاری شد .دادهها با استفاده از آمار توصیفی به صورت
شاخصهای کمی و توسط نرمافزار  spssبه صورت جداول ارائه شد.
یافتههاي پژوهش
سؤال اول :مأموريت و اهداف گروه آموزشی آمار کدامند؟
با مطالعه اسناد موجود و اساسنامه دانشکده علوم پايه و دانشگاه علم و فرهنگ،
پیشینه پژوهشهای داخل و خارج کشور و همچنین مصاحبه با اعضای هیئت علمی
گروه ،مأموريت و بهتبع آن  33هدف برای گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ
تعیین شد که در جدول ( )2به صورت خالصه ارائه شده است.
جدول ( )2خالصه اهداف گروه آموزشی آمار در سه حوزه آموزشی ،پژوهشی و عرضه خدمات
تخصصی
 انجام و تقويت فعالیتهای دانشپژوهی و پرورش رفتارهایعاطفی و اخالقی مورد قبول
 تسلط بر مفاهیم پايه آمار فراهم کردن زمینه الزم برای ادامه تحصیل دانشجويانآموزشی

 پیشرفت تحصیلی دانشجويان پرورش ديد و نگرش مثبت به دانشجويان نسبت به آمار تشويق اعضای هیئت علمی برای توسعه و استفاده از فنّاوریهایمناسب در زمینه آموزش
 -حفظ و ارتقای سطح علمی گروه

پژوهشی

 -ايجاد تعادل در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
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 پرورش توانايیهای دانشجويان برای انجام طرحهای پژوهشی وکاربردی
 مشارکت اعضای هیئت علمی در امر پژوهشعرضه خدمات تخصصی

 توسعه امکانات و تجهیزات گروه متناسب با رشد و توسعه گروه -تربیت فارغالتحصیالن کارآفرين و متناسب با بازار کار

سؤال دوم :كيفيت نشانگرهاي گروه آموزشی آمار چگونه است؟
برای تجزيه و تحلیل اطالعات و ارزيابی هر يک از عوامل ،ابتدا امتیاز هر سؤال
تعیین و با توجه به پیوستار مطلوبیت (مطلوبیت =  ،3نسبتاً مطلوب =  2و نامطلوب =
 )1میزان مطلوبیت هر يک از نشانگرها مشخص شده است .مجموع عوامل ،مالکها و
نشانگرهای گروه با میانگین امتیاز و سطح مطلوبیت در جدولهای ( 3تا  )9نشان داده
شده است.
جدول ( )3مالکها و نشانگرهاي مربوط به عامل ساختار سازمانی ،تشكيالت و مدیریت
عامل

مالکها

ساختار سازمانی ،تشکیالت و مديريت

نحوه انتخاب ،ويژگیها،
مدت مديريت ،وظايف و
مسئولیتهای مدير

نشانگرها
ويژگیهای فردی مدير گروه (مرتبه
علمی ،سابقه کار آموزشی /مديريتی)

ميانگين

1/34

سطح
مطلوبيت
نامطلوب

میزان آشنايی اعضای هیئت علمی و
دانشجويان با برنامههای کارآفرينی
نقش گروه در فعالیتهای

دانشگاه

کارآفرينی دانشگاه

میزان فعالیتهای صورت گرفته
جهت تدوين و ارائه برنامههای
آموزشی کارآفرينی در گروه

2/32

2/33

نامطلوب

نسبتاً
مطلوب
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عامل

مالکها

نشانگرها

روند توسعه گروه در پنج

میزان شرکت اعضای هیئت علمی در

سال گذشته

دورههای آموزشی و دانشافزايی
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ميانگين
3/62

وجود برنامهای مدون و مستند برای
ايجاد و توسعه دورهها و رشتههای
برنامه توسعه گروه برای

جديد و میزان اجرای آن

پنج سال آينده

وجود برنامهای مدون و مستند برای
توسعه انتشار آثار و خدمات علمی

3/51

2/67

اعضا و میزان اجرای آن
ارتباط گروه با مراکز

میزان ارتباط گروه با مراکز بینالمللی

بینالمللی در زمینه آمار

در زمینه آمار

عامل ساختار سازمانی ،تشکیالت و مديريت

سطح
مطلوبيت
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب

1/72

نامطلوب

1/4

نامطلوب

جدول ( )4مالکها و نشانگرهاي مربوط به عامل اعضاي هيئت علمی

اعضای هیئت علمی

عامل

مالکها

ترکیب و توزيع هیئت
علمی

فعالیتهای پژوهشی

نشانگرها
ويژگیهای فردی اعضای هیئت علمی
گروه (سابقه کار ،وضعیت استخدامی و
مدرک تحصیلی)
نسبت اعضای هیئت علمی در مراتب
مختلف علمی
نسبت اعضای هیئت علمی به تعداد
دانشجويان
متوسط زمان توقف اعضای هیئت علمی
در يک مرتبه
سرانه مقالههای چاپ شده اعضای هیئت
علمی در مجالت معتبر علمی در سه سال
گذشته

سطح
ميانگين
مطلوبيت
2/34

نسبت ًا
مطلوب

1/38

نامطلوب

1/67

نامطلوب

1

نامطلوب

2/5

نسبت ًا
مطلوب
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نشانگرها

مالکها

مشارکت اعضای هیئت
علمی در مديريت
گروه

تعادل در فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی

سرانه تعداد کتابهای تخصصی منتشر
شده (تألیف ـ ترجمه) اعضای هیئت
علمی در سه سال گذشته
سرانه تعداد طرحهای پژوهشی به پايان
رسیده اعضای هیئت علمی در سه سال
گذشته
سرانه مقالههای ارائه شده اعضای هیئت
علمی در همايشهای ملی و بینالمللی در
سه سال گذشته
متوسط تعداد پاياننامههای راهنمايی شده
اعضای هیئت علمی در سه سال گذشته
متوسط تعداد پاياننامههای مشاوره شده
اعضای هیئت علمی در سه سال گذشته
میزان مشارکت اعضای هیئت علمی در
برنامهريزی آموزشی گروه
میزان مشارکت و حضور اعضای هیئت
علمی در جلسات شورای گروه
میزان رضايت مديريت گروه از مشارکت
اعضای هیئت علمی در مديريت گروه و
حضور مرتب آنها در جلسات
میزان تعادل در فعالیتهای آموزشی و
پژوهشی

عامل اعضای هیئت علمی

سطح
ميانگين
مطلوبيت
3

نسبت ًا
مطلوب

2/5

نسبت ًا
مطلوب

2/11

نسبتاً
مطلوب

3
3
3
3/29
3/84
2/75
2

نسبت ًا
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
مطلوب
نسبت ًا
مطلوب
نسبتاً
مطلوب

79

ارزیابی درونی گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ ...
جدول ( )5مالکها و نشانگرهاي مربوط به عامل دانشجویان
عامل

مالکها

نشانگرها
میزان رضايت اعضای هیئت علمی از نحوه

نحوه پذيرش

پذيرش دانشجويان به تفکیک مقاطع

دانشجويان

میزان دخالت گروه در پذيرش دانشجويان
به تفکیک مقاطع
میانگین معدل ديپلم پذيرفتهشدگان

ميانگين
3/69
2/34
2/59

سطح
مطلوبيت
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب

میانگین نمرههای دروس پايه و تخصصی
پیشرفت تحصیلی

دانشجويان در گروه برحسب مقاطع

دانشجويان

تحصیلی

2/14

نسبت دانشجويان مشروطی ،انصرافی و

دانشجويان

اخراجی به کل دانشجويان برحسب

2/59

دورههای آموزشی

نامطلوب

نسبتاً
مطلوب

میزان مشارکت دانشجويان کارشناسی ارشد
رابطه دانشجويان

در تدريس و فعالیتهای پژوهشی اعضای

با اعضای هیئت

هیئت علمی گروه

علمی

میزان رضايت دانشجويان از تعامل اعضای
هیئت علمی
میزان آگاهی دانشجويان از رشته تحصیلی
در آغاز تحصیل

آگاهی دانشجويان

میزان آگاهی دانشجويان از رشته تحصیلی

از رشته تحصیلی

در سال آخر
میزان رضايت دانشجويان از نحوه
آگاهیرسانی نسبت به رشته

1/53

2/41
3
3/24
2/46

نامطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
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نشانگرها

مالکها

میزان عالقه دانشجويان به رشته تحصیلی
در آغاز تحصیل
میزان عالقه دانشجويان به رشته تحصیلی
در سال آخر تحصیل
عامل دانشجويان

ميانگين

سطح
مطلوبيت

2/81
3/1

نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً

2

مطلوب

جدول ( )6مالکها و نشانگرهاي مربوط به عامل دورههاي آموزشی مورد اجرا
عامل

مالکها

نشانگرها

دورههای آموزشی مورد اجرا

میزان تناسب برنامه درسی با نیازهای فرد
تطابق برنامه درسی
دورهها با نیازهای فرد
و جامعه

و جامعه از نظر اعضای هیئت علمی
میزان تناسب برنامه درسی با نیازهای فرد
و جامعه از نظر دانشجويان سال آخر
میزان تناسب برنامه درسی با نیازهای فرد
و جامعه از نظر دانشآموختگان

تطابق برنامههای
آموزشی ،پژوهشی و
خدماتی با نیازهای
جامعه دانشگاهی

ميانگين
3/35
2/32
2/26

سطح
مطلوبيت
نسبتاً
مطلوب
نامطلوب
نامطلوب

تدوين برنامههای تحقیقی ،آموزشی و
خدماتی برای برآورده کردن نیازهای

2/28

نامطلوب

جامعه دانشگاهی

عامل دورههای آموزشی مورد اجرا

1

نامطلوب
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جدول ( )7مالکها و نشانگرهاي مربوط به عامل فرآیند یاددهی ـ یادگيري
عامل

نشانگرها

مالکها

میزان آشنايی اعضای هیئت علمی با روشهای
تدريس
میزان بهکارگیری روشهای تدريس متناسب
با دروس مورد تدريس
میزان رضايت دانشجويان از روشهای

فرآيند ياددهی ـ يادگیری

تدريس اعضای هیئت علمی
میزان تعامل بین استادان و دانشجويان در
راهبردهای ياددهی

کالس درس

ـ يادگیری در

میزان آگاهی اعضای هیئت علمی از سبکهای

تدريس

مختلف يادگیری
میزان آگاهی دانشجويان از سبکهای مختلف
يادگیری

ميانگين

سطح
مطلوبيت

1/3

نامطلوب

4

مطلوب

2/66
1/9
3/1
2/76

نسبتاً
مطلوب
نامطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب

میزان تشويق اعضای هیئت علمی از سوی
مدير گروه برای استفاده از فنّاوریهای مناسب

2

نامطلوب

در زمینه آموزش
میزان رضايت دانشجويان از تنوع روشهای
تدريس مورد استفاده اعضای هیئت علمی
عامل فرآيند ياددهی ـ يادگیری

2/56
1/75

نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب

فصلنامه مطالعات اندازهگيري و ارزشيابی آموزشی

82

جدول ( )8مالکها و نشانگرهاي مربوط به عامل دانشآموختگان

دانشآموختگان

عامل

مالکها

نشانگرها

سرنوشت شغلی و ادامه

نسبت دانشآموختگان شاغل در حوزه

تحصیل دانشآموختگان

تخصصی به کل دانشآموختگان

نظر دانشآموختگان

میزان رضايت دانشآموختگان از برنامه

درباره توانايیها ،دانش

درسی در پرورش دانش ،نگرش و

و نگرش کسب شده در

مهارتهای مورد انتظار شغلی و

چارچوب برنامه درسی

تخصصی

رابطه دانشآموختگان

میزان ارتباط دانشآموختگان با گروه بعد

با دانشگاه

از فارغالتحصیلی

پیشرفت تحصیلی

معدل نهايی دانشآموختگان در رشته

دانشآموختگان

تحصیلیشان

عامل دانشآموختگان

ميانگين
1/56

2/79

سطح
مطلوبيت
نامطلوب

نسبتاً
مطلوب

1/86

نامطلوب

1/89

نامطلوب

1/25

نامطلوب

جدول ( )9مالکها و نشانگرهاي مربوط به عامل امكانات و تجهيزات
عامل

مالکها

نشانگرها

امکانات و تجهیزات

میزان تناسب فضاهای آموزشی با رشتهها و
مقاطع تحصیلی
فضاهای آموزشی

میزان رضايت اعضای هیئت علمی از کمیت و

و پژوهشی گروه

کیفیت اتاق کار آنها
میزان رضايت دانشجويان از اندازه و امکانات
کالسهای درس

ميانگين
3/13
2/46
2/69

سطح
مطلوبيت
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
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عامل

نشانگرها

مالکها
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ميانگين

میزان تناسب کتابهای التین و فارسی (بهروز
بودن ،کفايت و  )...کتابخانه با نیازهای رشتهها

2/76

و مقاطع تحصیلی گروه
کتابخانه و سیستم
اطالعرسانی

میزان تناسب مجلههای التین و فارسی (بهروز
و به تعداد کافی بودن) کتابخانه با نیازهای

2/52

رشتهها و مقاطع تحصیلی گروه
میزان تناسب خدمات کامپیوتری و
فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی کتابخانه با

2/43

نیازهای رشتهها و مقاطع تحصیلی گروه
میزان دسترسی دانشجويان به محیطهای
رايانهای ،اينترنت و سايتها
امکانات و خدمات

میزان تناسب کمیت و کیفیت رايانههای گروه

رايانهای گروه

با نیازهای دانشجويان
میزان رضايت اعضای هیئت علمی از کمیت و
کیفیت سايتها و رايانههای در اختیار
عامل امکانات و تجهیزات

2/71
2/5
2/88
2

سطح
مطلوبيت
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب

سؤال سوم :نقاط قوت و ضعف گروه آموزشی آمار چیست؟
در ارزيابی درونی ،نقاط قوت و ضعف و کاستیهای گروه بازنمايی شده و با
توجه به آنها میتوان راهکارها و پیشنهادهايی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت گروه
در چهار سطح گروه ،دانشکده ،دانشگاه و وزارتخانه ارائه کرد .در همین خصوص ،در
ادامه به نقاط قوت و ضعف گروه اشاره میشود.
 نقاط قوت گروه
 -همکاری صمیمانه ،همدلی و اتحاد اعضای هیئت علمی و استادان در محیط
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کاری و عالقه آنها به توسعه و رشد گروه آموزشی آمار
 مسئولیتپذيری اعضای هیئت علمی نظم در برگزاری و شرکت در جلسات گروه اعضای هیئت علمی و استادان باسواد و بااخالق برگزاری کالسهای آموزشی نرمافزار نقاط ضعف گروه
 کمبود اعضای هیئت علمی و نداشتن اعضای هیئت علمی با مدرک آمار ـرياضی در مقطع کارشناسی ارشد
 کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و فضای فیزيکی دانشکدهعلوم پايه و گروه آمار
 تخصیص نیافتن بودجه پژوهشی به گروه نبود کارهای مشترک پژوهشی بین اعضای گروه نداشتن ارتباط گروهی اعضای گروه با خارج از دانشگاه (بازار کار ،صنعتو )...
 پذيرش دانشجويان کاردانی به کارشناسی از مراکز ضعیفتر و از رشتههایغیر مرتبط توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 مشغله کاری زياد و مشغول بودن هر يک از اعضای هیئت علمی درپستهای اجرايی
 نبود انگیزه کافی در دانشجويان برای فعالیتهای پژوهشی و فوق برنامهدرسی و علمی
 ديدگاه نامناسب دانشجويان نسبت به آينده رشته نبود مرکزی ويژه اعضای هیئت علمی و دانشجويان رشته آمار برای مشاورهو ارائه خدمات تخصصی (تحلیل آماری) به جامعه دانشگاهی در دانشگاه
 تنوع نداشتن استادان و درسهای ارائه شده در ترم پذيرش دانشجويان با رتبههای پايینسؤال چهارم :چه پیشنهادهايی را میتوان برای بهبود کیفیت گروه آموزشی آمار در
سطوح مختلف دانشگاه ارائه کرد؟
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پیشنهادها بر اساس وضعیت نشانگرها ،پیشنهادهای دانشجويان ،دانشآموختگان،
اعضای هیئت علمی ،مدير گروه فعلی و دو مدير گروه قبلی ،ريیس دانشکده ،مسئول
کتابخانه ،نظرات و تجارب پژوهشگر از فرآيند ارزيابی درونی طی انجام اين پژوهش
و مطالعه ادبیات مرتبط و موجود به دست آمده است .خالصه پیشنهادهای به دست
آمده از اجرای ارزيابی درونی گروه آموزشی آمار در جدولهای زير نشان داده شده
است
جدول ( )10پيشنهادها براي بهبود كيفيت ساختار سازمانی ،تشكيالت و مدیریت
پيشنهادها
توجه به موقعیت و جلب نظرات دانشجويان در تصمیمگیریهای مرتبط با
دانشجويان
توجه مديريت گروه به دانشجويان به منظور رفع مشکالت و ايجاد انگیزه در
دانشجويان
همکاری و تعامل بیشتر با گروههای ديگر دانشکده ،دانشگاه و دانشگاههای
ديگر برای استفاده از تجربیات آنها در ارتقا و بهبود فعالیتهای گروه
فراهم کردن امکان ارتباط گروه با صنايع ،نهادها و سازمانهای اجرايی ملی و
مراکز بینالمللی برای توسعه گروه
ايجاد ساختار نظارت و ارزيابی منسجم برای بازخورد مداوم و حفظ بهبود
مستمر کیفیت
سنجش میزان رضايت اعضای گروه از مدير گروه در طول هر ترم
تقويت جايگاه ارزيابی در دانشگاه و بهکارگیری افراد شايسته و کارآمد در
سمتهای مربوطه
طراحی و تدوين راهکارهای مناسب برای استفاده بهینه از منابع و امکانات
موجود
تخصیص بودجه پژوهشی به گروه
شرکت اعضای هیئت علمی در دورههای آموزشی و دانشافزايی
تدوين برنامه مدون و مستند برای توسعه انتشار آثار و خدمات علمی اعضای
هیئت علمی

سطح اقدام كننده
گروه
گروه
گروه ،دانشکده و
دانشگاه
گروه ،دانشکده و
دانشگاه
گروه ،دانشکده و
دانشگاه
گروه
دانشگاه
گروه ،دانشکده و
دانشگاه
دانشکده و دانشگاه
گروه ،دانشکده و
دانشگاه
گروه
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جدول ( )11پيشنهادها براي بهبود كيفيت اعضاي هيئت علمی
سطح اقدام كننده

پيشنهادها
جذب اعضای هیئت علمی باتجربه در رشتههای مختلف و مورد نیاز گروه
احساس مسئولیت و پاسخگويی بیشتر از طرف اعضای هیئت علمی در برابر
دانشجويان

گروه ،دانشکده و
دانشگاه
گروه
گروه ،دانشکده و

آگاهی دادن و ايجاد عالقه در دانشجويان به رشته آمار

دانشگاه

توجه اعضای هیئت علمی به دانشجويان برای رفع مشکالت و ايجاد انگیزه
در دانشجويان

گروه

ايجاد شرايطی برای استفاده اعضای هیئت علمی از فرصتهای مطالعاتی و

گروه ،دانشکده و

تحقیقاتی به منظور ارتقای بنیه علمی

دانشگاه

ايجاد و افزايش همکاری آموزشی و پژوهشی بین اعضای هیئت علمی و

گروه ،دانشکده و

انجام پژوهش و طرحهای تحقیقاتی مشترک

دانشگاه

جدول ( )12پيشنهادها براي بهبود كيفيت دانشجویان
پيشنهادها
ايجاد شرايطی برای تعامل بیشتر با دانشجويان و ترغیب و تشويق آنها
به فعالیتهای پژوهشی
ترسیم چشمانداز شغلی برای دانشجويان برای افزايش انگیزه و عالقه
آنها به تحصیل

سطح اقدام كننده
گروه ،دانشکده و دانشگاه
گروه و دانشکده

آگاهی دادن به دانشجويان درباره وظايف و اختیارات خود

گروه

دخالت گروه در پذيرش دانشجويان کاردانی به کارشناسی بدون کنکور

گروه ،دانشکده ،دانشگاه و

رشته آمار

وزارتخانه
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جدول ( )13پيشنهادها براي بهبود كيفيت دورههاي آموزشی مورد اجرا
پيشنهادها

سطح اقدام كننده

ارائه درسهای اصلی و تخصصی متعدد در هر ترم

گروه

استفاده از ارزيابیهای دانشجويان از استادان در هر ترم

گروه

کاربردی کردن مطالب و محتوای مورد تدريس

گروه

ايجاد مرکزی ويژه اعضای هیئت علمی و دانشجويان رشته آمار
برای مشاوره و ارائه خدمات تخصصی (تحلیل آماری) به جامعه

گروه ،دانشکده و دانشگاه

دانشگاهی در دانشگاه
متناسب کردن برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه

گروه ،دانشکده ،دانشگاه و
وزارتخانه

جدول ( )14پيشنهادها براي بهبود كيفيت فرآیند یاددهی ـ یادگيري
پيشنهادها

سطح اقدام كننده

برگزاری دورههای آموزشی روش تدريس برای اعضای هیئت علمی

گروه

ايجاد آگاهی و عالقه در دانشجويان به روش تدريس اعضای هیئت علمی

گروه

تعامل بیشتر اعضای هیئت علمی با دانشجويان

گروه

جدول ( )15پيشنهادها براي بهبود كيفيت دانشآموختگان
پيشنهادها
تشکیل انجمن دانشآموختگان آمار و تنظیم برنامههای آن در جهت
ايجاد بانک اطالعاتی از وضعیت دانشآموختگان
ايجاد سازوکاری برای ارتباط دانشآموختگان با گروه

سطح اقدامكننده
گروه ،دانشکده ،دانشگاه
گروه ،دانشکده ،دانشگاه
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جدول ( )16پيشنهادها براي بهبود كيفيت امكانات و تجهيزات
پيشنهادها

افزايش کمی و کیفی امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه
توسعه و گسترش فضاهای آموزشی

سطح اقدامكننده
گروه ،دانشکده و
دانشگاه
گروه ،دانشکده و
دانشگاه

افزايش میزان و تنوع کتابها و مجلههای فارسی و التین مرتبط با رشته آمار

گروه ،دانشکده و

در کتابخانه

دانشگاه

افزايش خدمات کامپیوتری و فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی کتابخانه

گروه ،دانشکده و
دانشگاه

افزايش کمیت و کیفیت رايانههای اختصاص يافته به گروه برای اعضای

گروه ،دانشکده و

هیئت علمی و دانشجويان

دانشگاه

در نظر گرفتن امکانات الزم (رايانه ،اينترنت ،میز و  )...در اتاق استادان

گروه ،دانشکده و
دانشگاه

نتيجهگيري و پيشنهادها
امروزه کیفیت در رأس امور اغلب سازمانها قرار گرفته و میتوان گفت بهبود کیفیت
از مهم ترين وظايفی است که هر مؤسسه با آن روبرو است .در ادبیات حوزه آموزش
تعاريف متفاوتی برای کیفیت وجود دارد .اما آنچه از همه فراگیرتر است ،خود در آينه
ديدن سازمان است .توجه به کیفیت و انجام ارزيابی درونی در گروه آموزشی آمار
طبق مراحل ارزيابی درونی صورت گرفت .به اين معنا که ابتدا جلسهای برای آشنايی
اعضای هیئت علمی با ارزيابی درونی تشکیل شد .سپس بر اساس اسناد موجود،
پیشینه قبلی در داخل و خارج کشور ،اساسنامه دانشکده علوم پايه و دانشگاه و کمک
متخصصان در اين حوزه ،مأموريت و اهداف گروه آمار تدوين شد .بعد از آن با توجه
به اهداف گروه مربوطه 7 ،عامل 22 ،مالک و  60نشانگر برای قضاوت و بیان سطح
مطلوبیت در نظر گرفته شد .سپس برای گردآوری دادههای الزم با توجه به
نشانگرهای مورد نظر ،پرسشنامهها تدوين و بین افراد جامعه آماری توزيع شد .در
مرحله بعد ،دادههای گردآوری شده ،تجزيه و تحلیل شد و در نهايت با توجه به
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الزامات تعیین شده ،درباره کیفیت وضعیت گروه مربوطه قضاوت به عمل آمد .نتايج
ارزيابی درونی گروه بر اساس هر يک از عوامل مورد ارزيابی ارائه میشود.
اولین عامل مورد ارزيابی در اين پژوهش ،ساختار سازمانی ،تشکیالت و مديريت
است .برای سنجش اين عامل ،مالکهايی مدنظر قرار گرفت که دو مورد از اين
مالکها در سطح نسبتاً مطلوب و سه مورد آن در سطح نامطلوب قرار دارند .در
جهت ارتقای اين عامل بايستی مالکها را با برطرف کردن نقاط ضعف آنها تقويت
کرد و برای بهبود کلی عامل گام برداشت .باال بودن مرتبه علمی و سابقه مديريت
گروه سبب تقويت گروه و بهبود تصمیمگیری در موارد مختلف میشود .همچنین
د اشتن سابقه مديريت و تجربه کافی برای مدير گروه موجب گرفتن تصمیمهای
درست در موقعیتهای حساس میشود .اهمیت تصمیمگیری تا آنجاست که در
خصوص فعالیت های صورت گرفته از طرف گروه و ارائه برنامههای آموزشی
کارآفرينی بايد طوری عمل کرد که بهترين نتیجه را به همراه داشته باشد .به همین
جهت میتوان با برگزاری سمینارها و سخنرانیهايی برای دانشجويان آنها را با رشته
خود آشنا و زمینههای کارآفرينی را برای دانشجويان روشن کرد .همینطور مديريت
گروه در رابطه با توسعه گروه بايستی تدابیری بینديشد که با صنايع و سازمانها و
همچنین گروههای آموزشی دانشکده ،دانشگاه علم فرهنگ و ساير دانشگاهها و مراکز
بینالمللی همکاری و ارتباط داشته باشد .البته تحقق اين امر نیاز به همکاری صمیمانه
و علمی اعضای هیئت علمی و استقالل نسبی گروه در تنظیم فعالیتهای گروه و
همچنین تخصیص بودجه به گروه مربوطه است .اهمیت اين موضوع موجب بررسی
میزان رضايت اعضای گروه از مدير گروه در طول هر ترم میشود .با تقويت جايگاه
ارزيابی در دانشگاه و بهخصوص ارزيابی درونی گروه مربوطه در دورههای متوالی
سهساله ،نهتنها نظر اعضای هیئت علمی بررسی میشود ،بلکه نظر ساير افراد گروه
بهخصوص دانشجويان مدنظر قرار میگیرد .مدير گروه میتواند نظر دانشجويان را به
خود جلب کند و در جهت حل مشکالت آنها اقدامات الزم را به عمل آورد .به همین
جهت می توان از منابع موجود بهترين استفاده را کرد و کارايی و اثربخشی را افزايش
داد .همچنین با ايجاد مرکزی ويژه اعضای هیئت علمی و دانشجويان رشته آمار برای
مشاوره و ارائه خدمات تخصصی (تحلیل آماری) به جامعه دانشگاهی در دانشگاه
می توان کمک شايانی به شکوفايی کارآفرينی و اشتغال دانشجويان کرد .اين عمل
باعث ايجاد انگیزه در دانشجويان و اعضای هیئت علمی در خصوص فعالیتهای
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آماری و مشاوره به جامعه دانشگاهی میشود .همچنین نتايج اين عامل با پژوهشهای
مقدسنژاد ( )1388و قلیزاده اتانی ( )1391همسو و با پژوهشهای لوالئی (،)1389
شهودی خناچا ( ،)1390توانگر روستا ( ،)1390کشاورز طارمی ( ،)1392موسوی
( )1393و زينالعابدينی شهیر ( )1393که در سطح نسبتاً مطلوب ارزيابی کردهاند و با
نتايج پژوهش پیشداديان ( )1390که در سطح مطلوب ارزيابی کرده ،ناهمسو است.
عامل بعدی مورد ارزيابی ،عامل اعضای هیئت علمی است که از عناصر مهم و
کلیدی در گروه آموزشی هستند و نقش مهمی را در گروه ايفا میکنند .عامل هیئت
علم ی در اين گروه آموزشی با چند مالک مورد آزمون قرار گرفت که دو مورد از اين
مالکها در سطح نسبتاً مطلوب و يک مورد از آنها در سطح نامطلوب قرار دارند .در
جهت ارتقای اين عامل بايستی مالکها را با برطرف ساختن نقاط ضعف آنها تقويت
کرد و در جهت بهبود کلی عامل گام برداشت .مهمترين پیشنهادی که میتوان در اين
مورد مطرح کرد ،جذب اعضای هیئت علمی باتجربه است که میتواند تأثیر بهسزايی
در بهبود گروه داشته باشد؛ چراکه نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجويان و نسبت
اعضای هیئت علمی در مراتب مختلف علمی در سطح نامطلوب قرار دارد .همچنین
وجود برنامه ای مستند و مدون در خصوص انتشار آثار پژوهشی اعضای هیئت علمی
سبب ايجاد انگیزه در آنها میشود .ايجاد زمینه مناسب در جهت همکاری و تبادل
تجربه و اطالعات بین اعضای هیئت علمی در داخل گروه در زمینههای مختلف
علمی ،پژوهشی ،رفاهی و خدماتی و حل مشکالت فرصت مطالعاتی اعضای هیئت
علمی باعث ارتقای سطح علمی آنها خواهد شد .همچنین نبود اعضای هیئت علمی با
مدرک آمار ـ رياضی برای مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار ـ رياضی از مهمترين
داليل نارضايتی دانشجويان از اين گروه است که در روند تحصیل آنها تأثیر قابل
توجهی خواهد گذاشت و سبب از بین رفتن انگیزه تحصیلی آنها میشود .وجود
اعضای هیئت علمی با مدرک مرتبط رشته مورد نظر ،سبب ارائه اطالعات مناسب و
کافی به دانشجويان شده و همین امر موجب ايجاد عالقه در آنها میشود .همچنین
نتايج اين عامل با پژوهشهای مقدسنژاد ( ،)1388لوالئی ( ،)1389قلیزاده اتانی
( ،)1391کشاورز طارمی ( ،)1392زينالعابدينی شهیر ( )1393و موسوی ()1393
همسو و با نتايج پژوهشهای شهودی خناچا ( ،)1390پیشداديان ( ،)1390توانگر
روستا ( )1390که در سطح مطلوب ارزيابی کردهاند ،ناهمسو است.
يکی از عوامل مهم ديگری که در اين پژوهش ارزيابی شد ،عامل دانشجويان
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است  .از آن جهت که دانشجويان عنصر مهمی در آموزش عالی به شمار میآيند و
پیشرفت و ارتقای آنها میتواند سبب ارتقای دانشگاه شود ،بنابراين توجه به نیازها و
خواسته های آنها گامی مؤثر در بهبود گروه آموزشی و بهتبع آن ارتقای دانشگاه
میشود .عامل دانشجويان در اين پژوهش ،با چند مالک ارزيابی شد که يک مورد از
اين مالکها در سطح مطلوب ،دو مورد در سطح نسبتاً مطلوب و يک مورد ديگر در
سطح نامطلوب قرار دارند .اطالعرسانی و ايجاد آگاهی در هر موردی باعث ايجاد
انگیزه در افراد شده و مسیر رسیدن به هدف را برای فرد روشن میکند .بنابراين
برگزاری جلسههايی از سوی گروه آموزشی برای دانشجويان در طول تحصیل و بیان
اهداف گروه و رشته مورد نظر نهتنها باعث ايجاد انگیزه و عالقه در دانشجويان
میشود ،بلکه موجب رفع ابهامات شده و تحقق اهداف میسر میشود .همچنین اين
عالقه بیشتر در دانشجويانی ايجاد میشود که از رشتههای مرتبط در مقاطع پايینتر
وارد رشته مورد نظر شوند .پذيرش تعدادی از دانشجويان بدون کنکور مقطع
کارشناسی ناپیوسته رشته آمار در اين گروه آموزشی و افت تحصیل اين دانشجويان
سبب افت گروه آموزشی می شود که اگر اين پذيرش به صورت نیمهمتمرکز صورت
گیرد ،تا حدودی مشکل حل خواهد شد .يکی ديگر از عوامل ايجاد عالقه به رشته و
پیشرفت تحصیلی در دانشجويان باالخص دانشجويان کارشناسی ارشد ،مشارکت آنها
در تدريس و فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی است که اين امر موجب
تثبیت مطالب در ذهن دانشجويان میشود .نداشتن عالقه و آگاهی نسبت به رشته و
همچنین تعداد اعضای هیئت علمی کم و وجود استادان مدعو با سطح علمی پايینتر
و تدريس نامناسب باعث افزايش نسبت دانشجويان مشروطی میشود که توجه به
موارد ذکر شده سبب بهبود وضعیت گروه خواهد شد .همچنین تعامل مناسب اعضای
هیئت علمی با دانشجويان بر کیفیت اين عامل خواهد افزود .همچنین نتايج اين عامل
با پژوهشهای مقدسنژاد ( ،)1388لوالئی ( ،)1389شهودی خناچا (،)1390
پیشداديان ( ،)1390قلیزاده اتانی ( ،)1391کشاورز طارمی ( )1392و زينالعابدينی
شهیر ( )1393همسو و با نتايج پژوهش موسوی ( )1393که در سطح مطلوب
ارزيابی کرده ،ناهمسو است.
عامل دورههای آموزشی مورد اجرا ،يکی ديگر از عواملی است که ارزيابی شد.
عامل دورههای آموزشی مورد اجرا در اين پژوهش ،با دو مالک مورد ارزيابی شد که
هر دو مورد در سطح نامطلوب قرار دارند .توجه به برنامه درسی دانشجويان و
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سرفصلهای درسها و همچنین بهرهمندی از نظرات دانشجويان در اين خصوص
می تواند تأثیر فراوانی در بهبود اين عامل داشته باشد .توجه به نیازهای جامعه و مهمتر
از آن توجه به نیازهای دانشجويان که آينده کشور را میسازند و متناسب بودن برنامه
درسی با اين نیازها و همچنین کاربردی شدن درسهای دانشگاهی ،تا حدودی بخشی
از مشکالت جامعه و جوانان و بیکاری را حل خواهد کرد .از ديگر مشکالتی که
دانشجويان با آن روبرو می شوند و تأثیر زيادی در روند تحصیل آنها دارد ،ارائه نشدن
برخی درسها در هر ترم است که اين خود مانع پیشرفت تحصیلی آنها میشود .ارائه
درسهای اصلی و تخصصی در هر ترم و استفاده از ارزيابیهای دانشجويان از
استادان در هر ترم موجب بهبود وضعیت اين عامل خواهد شد .همچنین نتايج اين
عامل با نتايج پژوهشهای مقدسنژاد ( ،)1388لوالئی ( ،)1389شهودی خناچا
( ،)1390پیشداديان ( ،)1390قلیزاده اتانی ( ،)1391کشاورز طارمی ( ،)1392موسوی
( )1393و زينالعابدينی شهیر ( )1393که در سطح نسبتاً مطلوب و با نتايج پژوهش
توانگر روستا ( )1390که در سطح مطلوب ارزيابی کردهاند ،ناهمسو است.
عامل ديگری که میتوان بهعنوان عاملی مهم از آن ياد کرد ،عامل فرآيند ياددهی ـ
يادگیری است که می تواند تأثیر بسیار زيادی بر روند تحصیلی دانشجويان بگذارد.
درواقع با سنجش اين عامل ،اطالعات ارزشمندی به دست میآيد .اين عامل در سطح
نسبتاً مطلوب قرار دارد و برای رسیدن به باالترين سطح مطلوبیت ،بايد نقاط قوت و
ضعف آن شناسايی شود و با توجه به نقاط ضعف به اصالح امور بپردازيم .به عبارت
ديگر ،با برگزاری سمینارها و کالسهای روش تدريس برای اعضای هیئت علمی و
استادان گروه ،تعامل مناسب بین اعضای هیئت علمی و دانشجويان ،دادن آگاهی به
دانشجويان در مورد سبک های مختلف يادگیری و شرايط استفاده از هر روش میتوان
به مطلوبیت بیشتری نسبت به اين عامل دست يافت .همچنین نتايج اين عامل با
پژوهشهای مقدسنژاد ( ،)1388لوالئی ( ،)1389قلیزاده اتانی ( ،)1391پیشداديان
( )1390و شهودی خناچا ( )1390و زينالعابدينی شهیر ( )1393همسو و با نتايج
پژوهشهای کشاورز طارمی ( )1392و موسوی ( )1393که در سطح نامطلوب
ارزيابی کردهاند ،ناهمسو است.
يکی از ثمرات آموزش عالی در هر گروه آموزشی ،دانشآموختگان آن است و
زمانی اين ثمره پربار خواهد بود که دانشآموختگانی کارآمد و با معلومات مناسب
علمی و عملی داشته باشد که پاسخگوی نیازهای جامعه و بازار کار باشد .عامل
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دانشآموختگان در اين پژوهش ،با چند مالک ارزيابی شد که يک مورد از مالکها در
سطح نسبتاً مطلوب و سه مورد در سطح نامطلوب قرار دارند .نداشتن انجمن
دانش آموختگان در گروه مربوطه باعث وجود اطالعات کم در مورد آنها و از داليل
نداشتن انگیزه برای تحصیل به مقاطع باالتر میشود .وجود اين انجمن باعث ارتباط
دانش آموختگان با گروه و آگاهی از اطالعات در زمینه ادامه تحصیل و اشتغال است
که میتواند باعث پیشرفت آنها شود .همچنین سبب دسترسی به تعداد اندکی از
فارغالتحصیالن در روند ارزيابی درونی میشود .همچنین نتايج اين عامل با پژوهش
قلیزاده اتانی ( )1391همسو و با نتايج پژوهشهای مقدسنژاد ( ،)1388لوالئی
( ،)1389شهودی خناچا ( )1390و پیشداديان ( )1390که در سطح نسبتاً مطلوب
ارزيابی کردهاند ،ناهمسو است.
عامل امکانات و تجهیزات از ديگر عوامل مهم و پشتیبانیکننده در بهبود کیفیت
گروه است .اين عامل با سه مالک ارزيابی شد که هر سه مورد از مالکها در سطح
نسبتاً مطلوب قرار دارند .برای توسعه اين عامل نیازمند افزايش کمی و کیفی امکانات
و تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه ،توسعه و گسترش فضاهای آموزشی ،افزايش
تعداد و تنوع کتابها و مجلههای فارسی و التین مرتبط با رشته آمار در کتابخانه،
افزايش خدمات کامپیوتری و فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی کتابخانه ،افزايش کمیت
و کیفیت رايانههای اختصاص يافته به گروه برای اعضای هیئت علمی و دانشجويان،
در نظر گرفتن امکانات الزم (رايانه ،اينترنت ،میز و  )...در اتاق استادان هستیم .مناسب
بودن فضاهای آموزشی از لحاظ کالبدی تأثیر بسیاری در روند تحصیل و همچنین
تدريس استادان دارد .مناسب بودن فضای کالسها از لحاظ میز و صندلی و پرده و
نورگیری مناسب و تهويه و کلیه امکانات در دسترس برای پخش فیلم و استفاده از
ويدئو پروژکتور و  ...همه مواردی هستند که در تدريس باکیفیت مؤثر هستند.
همچنین مناسب بودن اتاق استادان ،با بهترين امکانات و تجهیزات آموزشی ،نورگیری
مناسب ،سیستم گرمايشی و خنککننده و تهويه مطبوع در روند تدريس بسیار
تأثیرگذار است .همچنین نتايج اين عامل با پژوهشهای مقدسنژاد ( ،)1388لوالئی
( ،)1389پیشداديان ( ،)1390شهودی خناچا ( ،)1390زينالعابدينی شهیر ( )1393و
موسوی ( )1393همسو است.
بهطورکلی در جمع بندی وضعیت گروه آموزشی آمار دانشکده علوم پايه دانشگاه
علم و فرهنگ ،وضعیت گروه در چهار عامل اعضای هیئت علمی؛ دانشجويان؛ فرآيند
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ياددهی ـ يادگیری و امکانات و تجهیزات در سطح نسبتاً مطلوب و سه عامل ساختار
سازمانی ،تشکیالت و مديريت؛ دورههای آموزشی مورد اجرا و دانشآموختگان در
سطح نامطلوب قرار می گیرد که حکايت از ضرورت تالش و فعالیت بیشتر اعضای
گروه و مسئوالن ذیربط در جهت بهبود و ارتقای وضعیت اين گروه آموزشی دارد.
ارزيابی درونی گروه آموزشی فرصتی را فراهم میسازد تا بتوان با بررسی فاصله بین
وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و با از بین بردن اين فاصله به مطلوبیت رسید .به
عبارت ديگر هدف اين فرآيند ،آن است که دستاندرکاران نظام به اهداف نظام و
مسائلی که در تحقق آنها وجود دارد ،آگاهی يافته و میزان تحقق و دستیابی به آنها را
بسنجند تا بر آن اساس با اتخاذ يک برنامهريزی راهبردی به بهبود امور بپردازيم .الزمه
تحقق اين هدف ،همکاری و مشارکت همه اعضای گروه ،مسئوالن دانشکده ،دانشگاه
و در نهايت حمايتهای وزارتخانه در زمینه های مختلف علمی ،پژوهشی و خدماتی
برای رفع کمبودها و کاستیها و استفاده بهینه از فرصتها و امکانات است .همچنین
مسئوالن ذیربط بايد به ارزيابیهای مستمر و مداوم و انعطافپذيری و انتقادپذيری
معتقد باشند .با توجه به اينکه ارزيابی درونی فرآيندی در حال جريان است ،بايد
گروههای آموزشی بهطور مداوم به ارزيابی درونی بپردازند تا بتوانند از نتايج اين
ارزيابی که مهم ترين حاصل آن انعکاس نقاط قوت و ضعف گروه مربوطه است،
بهترين بهره را ببرند و با خود در آينه ديدن ،همواره مسیر رسیدن به اهداف برای آنها
روشن خواهد شد .به همین جهت ضروری است که انجمن ارزيابی درونی در
دانشگاه ايجاد شود تا بر گروههای آموزشی نظارت داشته باشد.
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(مبتنی بر رويکرد سیستمی) از ديدگاه مجريان و اعضای هیئت علمی گروههای
آموزشی مجری طرح در دانشگاههای تهران ( .)1379-85پاياننامه کارشناسی

ارشد مديريت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید
بهشتی.
حاتمی ،جواد؛ محمدی ،رضا و اسحاقی ،فاخته ( .)1390چالش ساختارسازی برای
نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ايران .مجموعه مقاالت پنجمین
همايش ارزيابی کیفیت در نظام دانشگاهی ،تهران :دانشگاه تهران ،پرديس
دانشکدههای فنی.
خرسندی يامچی ،اکبر ( .)1388ارزيابی درونی گروه آموزشی الکترونیک دانشکده
برق دانشگاه شهید بهشتی .پاياننامه کارشناسی ارشد مديريت آموزشی ،دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
زينالعابدينی شهیر ،سعید ( .)1393ارزيابی درونی گروه آموزشی برق قدرت دانشکده
برق و کامپیوتر دانشگاه تبريز .پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه تبريز
شاهی ،سکینه ( .)1389بررسی روند ارزيابی درونی در دانشگاه شهید چمران اهواز.

مجموعه مقاالت دومین همايش ارزيابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی،

تهران :دانشگاه تهران ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
شهودی خناچا ،مريم ( .)1390ارزيابی درونی گروه آموزشی فیزيک دانشکده علوم
پايه دانشگاه شهید بهشتی .پاياننامه کارشناسی ارشد مديريت و برنامهريزی
آموزش عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی.
عیوضی ،زهرا ( .)1386ارزيابی درونی گروه علوم کامپیوتر دانشکده علوم رياضی
دانشگاه شهید بهشتی تهران .پاياننامه کارشناسی ارشد مديريت آموزشی ،دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
فرجالهی ،مهران؛ حقیقی ،فهیمه و ژالهپور ،سوسن ( .)1387ارزيابی درونی عوامل
کیفیتبخش به فعالیتهای گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور .نامه آموزش عالی،
.31- 9 ،)4( 1
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فرخنژاد ،خدانظر ( .)1389ارزيابی درونی ضرورتی اجتنابناپذير برای بهسازی و
ارتقای گروههای آموزشی .مجموعه مقاالت دومین همايش ارزيابی درونی برای
ارتقای کیفیت دانشگاهی ،تهران :دانشگاه تهران ،دانشکده علوم تربیتی و روان
شناسی.
قلیزاده اتانی ،سیاوش ( .)1391ارزيابی درونی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) .پاياننامه کارشناسی ارشد برنامهريزی درسی،
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران.
قورچیان ،نادرقلی ( .)1373تحلیلی بر مکعب کیفیت در نظام آموزش عالی .فصلنامه
پژوهش و برنامهريزی در آموزش عالی 7( 2 ،و .20 11 ،)8
کشاورز طارمی ،حمید ( .)1392ارزيابی درونی گروه آموزشی حسابداری دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوين .پاياننامه کارشناسی
ارشد مديريت و برنامهريزی آموزش عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه تربیت معلم تهران.
لوالئی ،محمدمهدی ( .)1389ارزيابی درونی گروه آموزشی زراعت دانشکده علوم
زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .پاياننامه کارشناسی ارشد
مديريت و برنامهريزی آموزش عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
تربیت معلم تهران.
محمدی ،رضا ( .)1381ارزيابی درونی کیفیت گروههای آموزشی رياضی (محض ـ
کاربردی) دانشگاه صنعتی امیرکبیر .پاياننامه کارشناسی ارشد برنامهريزی آموزشی،
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
محمدی ،رضا و اسالمزاده ،غالمحسین ( .)1389ارزيابی درونی کیفیت گروههای
آموزشی رياضی محض و کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر :فرايند ،نتايج،
پیشنهادها .مجموعه مقاالت دومین همايش ارزيابی درونی برای ارتقای کیفیت
دانشگاهی /به کوشش رضا محمدی ،تهران :انتشارات سازمان سنجش آموزش
کشور.
محمدی ،رضا؛ فتح آبادی ،جلیل؛ يادگارزاده ،غالمرضا؛ میرزا محمدی ،محمدحسن و
پرند ،کوروش ( .)1391ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی :مفاهیم ،اصول،
روشها ،معیارها .تهران :انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
مختاريان ،فرانک و محمدی ،رضا ( .)1389چالشهای استقرار ساختار ارزيابی کیفیت
در آموزش عالی ايران .نامه آموزش عالی.128 – 101 ،)10( 3 .
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مقدسنژاد ،ندا ( .)1388ارزيابی درونی گروه آموزشی رياضی دانشکده علوم رياضی
دانشگاه شهید بهشتی .پاياننامه کارشناسی ارشد مديريت آموزشی ،دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
موسوی ،طوبی ( .)1393ارزيابی درونی گروه آموزشی باستانشناسی در دانشگاه
محقق اردبیلی .پاياننامه کارشناسی ارشد آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی،
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی.
میرزايی ،علیرضا؛ صادقیفر ،جمیل؛ موسوی ،میثم و خداياری ،رحیم ( .)1392ارزيابی
درونی گروه های آموزشی منتخب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايالم در
سال  .1387ماهنامه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.78 – 71 ،)1( 12 .
يمنیدوزی سرخابی ،محمد ( .)1372تحلیل نظام آموزشی از ديدگاه توسعه .فصلنامه
پژوهش و برنامهريزی در آموزش عالی.84-61 ،)1( 1 .
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