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 گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگارزیابی درونی 
 الهام بازيار
 رضا محمدی

 چكيده
ای هدفمند دارای کارکردهای مثبت در زمینه اصالح و پديده عنوانبهارزيابی درونی 

حاضر با هدف ارزيابی درونی  پژوهشانکارناپذير است.  یبهبود کیفیت دانشگاهی، ضرورت
اولین دانشگاه غیرانتفاعی مجری به بیان  عنوانبهآموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ،  گروه

)ساختار سازمانی، تشکیالت و  عامل هفتين منظور . به اپردازداهداف، فرآيند و نتايج می
يادگیری؛ ـجرا؛ فرآيند ياددهیهای آموزشی مورد ات علمی؛ دانشجويان؛ دورهئمديريت؛ هی

 جامعه. در نظر گرفته شد نشانگر 60مالک و  22ان؛ امکانات و تجهیزات(، آموختگدانش
 استاداننفر( و  4) ت علمیئهی، نفر( 3) رئیس دانشکده، مديران گروه شامل پژوهش آماری

، (ارشد کارشناسینفر  27و  کارشناسینفر  263نفر شامل  290)، دانشجويان نفر( 5)
دانشجويان اطالعات مورد نیاز از  .استمسئول کتابخانه  و (نفر 37) آموختگاندانش

با استفاده از روش  کارشناسی پیوسته )رشته آمار سنجش آموزش و آمار و کاربردها(
 آوریجمعسرشماری کامل  با استفاده از روشساير افراد جامعه  ای ومرحلهچند گیرینمونه

يافته و چکساخته، مصاحبه سازمانپرسشنامه محقق ازآوری اطالعات . برای جمعشده است
 راهنما و مشاور استادانبررسی روايی محتوايی پرسشنامه از نظرات  برای. استفاده شدلیست 

، دانشجويان کارشناسی، ت علمیئهی هایپايايی پرسشنامه ،لفای کرونباخآآزمون  .استفاده شد
 766/0و  971/0، 919/0، 795/0به ترتیب را آموختگان و دانش ارشد کارشناسیدانشجويان 

آمار توصیفی و قضاوت درباره میزان کیفیت  ها از روشتجزيه و تحلیل داده برای نشان داد.
طور کلی از مجموع هفت . بهاستفاده شدسه سطحی مطلوبیت  از طیف هر يک از عوامل

عامل در سطح نامطلوب قرار  سهعامل در سطح نسبتاً مطلوب و  چهارعامل مورد بررسی، 
جذب  از قبیل هايیشناسايی و پیشنهاد ،اساس نتايج ارزيابی، نقاط قوت و ضعف بر دارد.

هش، امکانات و تجهیزات و ارزيابی برای بهبود کیفیت توجه به پژو ،باتجربهت علمی ئهی
 ارائه شده است.

 
، گروه آموزشی آمار، آموزش عالی، کیفیت، اعتبارسنجی، ارزيابی درونی واژگان كليدي:

 دانشگاه علم و فرهنگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 نويسنده  ريزی آموزش عالی دانشگاه علم و فرهنگارشد رشته مديريت و برنامه دانشجوی کارشناسی(

 ( elhambaziyar@yahoo.com :مسئول

 ت علمی سازمان سنجش آموزش کشور                    ئعضو هی                                                                                    
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 مقدمه
های اخیر با توجه به نقش حیاتی نظام آموزش عالی در تربیت نیروی در دهه

انسانی متخصص، تولید دانش و ارائه خدمات تخصصی و از طرف ديگر با توجه به 
ها و مؤسسات آموزش توسعه روزافزون دانشگاه های پیش روی آن از قبیلچالش
محور شدن اقتصاد و توسعه فناوری پاسخگويی به تقاضای اجتماعی، دانش برایعالی 

ها و مؤسسات آموزش عالی بیش از پیش ضرورت اطالعات، توجه به کیفیت دانشگاه
داکثر يافته است تا با توجه به محدوديت منابع، موفقیت در دستیابی به اهداف و ح

نظام آموزش عالی (. 1390، همکارانق يابد )اسحاقی و کارايی و اثربخشی تحق
پويا، هوشمند و هدفمند دارای دو بعد کمی و کیفی است. رشد  ینظام عنوانبه

يکديگر است  موازاتبهموزون، متناسب و متعادل اين نظام مستلزم رشد هر دو بعد 
توجه به بعد ديگر پیامدهای  (. توسعه يک بعد آن بدون1373)قورچیان، 

مکمل  درواقع(. کمیت و کیفیت 1388، يامچی ناپذيری دارد )خرسندیجبران
اما زمانی که کمیت به حالت  شوديکديگرند و هر کیفیتی بر پايه کمیتی ايجاد می

ای رشد يابد و توأم با تزلزل کیفیت اولیه باشد، ما شاهد افت کیفیت يا کاهش فزاينده
آموزشی خواهیم بود. افزايش تعداد دانشجويان بدون توجه به امکانات موجود  يیکارا

های آورد. در چنین موقعیتی است که آسیبها را پايین میالزم کیفیت دانشگاه
حساسیت امر  (.1372 دوزی سرخابی،دهد )يمنیاعی و افت کیفی روی میاجتم

ضرورت ارزشیابی را تأکید بر  ها،آموزش و توجه به فرآيندهای آموزشی در دانشگاه
 شود.میمنجر که به بهبود کیفیت در سیستم آموزشی کشور دهد نشان می

هايی است که همواره دغدغه ازجملهارزيابی کیفیت در نظام آموزش عالی ايران، 
توجه مديران و مسئوالن نظام آموزش عالی را به خود معطوف داشته است )مختاريان 

شود که خود را از مؤسسات آموزش عالی خواسته می واقعدر(. 1389و محمدی، 
شفاف در معرض ارزيابی ذينفعان قرار بدهند و اطالعات متنوعی درباره  صورتبه

دادها و پیامدهای خود در اختیار آنها بگذارند و پاسخگويانه منابع، فرآيندها، برون
(. 1390، کنند )حاتمی، محمدی و اسحاقیگزارش بدهند که چگونه عمل می

ها و ها، کاستیتوان به کژیآن می یلهوسبهدهد که ارزشیابی سازوکاری را به دست می
توان وضعیت عوامل رهیافت مناسب ارزشیابی میبا تنها بنابراين نواقص نظام پی برد. 

 (.1391، همکاران)محمدی و  کرددهنده نظام و عملکرد آن را قضاوت تشکیل
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 منظور بوده و به انعطاف قابل و باثبات بايد عالی آموزش مؤسساتهمچنین 
 آنها برای .دهند خود را وفق صحیح راه در خارجی و داخلی مطالبات به موفقیت

 سراسر در و هاگروه افراد، در يادگیری آن در که آموزشی سازمان به شدن تبديل
 داشتن اطمینان(. 2014، 1راتیو، چیريکا و راساست ) مهم دهد، بسیارمی رخ سازمان

 بلکه اجتماعی است، عدالت از بخشی تنهانه عالی، آموزش در برابر هایفرصت از
 تواند بعدنیز می کیفیت شود. تضمینعالی می آموزش کیفیت تقويت و بهبود باعث

 مؤسسات از برخی که در اين خصوص شمار آيدبه عالی در آموزش اجتماعی
، 2پريزاکری) هستند جامعه در يتدرنها و علمی جهان در برابری پرورش خواستار

2014.) 

نهادی در خدمت توسعه پايدار، خود را در مقابل  عنوانبهامروزه آموزش عالی 
يت دانشگاه ملزم بیند، از اين رو مديرهای حضور در جامعه مبتنی بر دانايی میچالش

يکی از ارکان  عنوانبهتر در مقابل ياران آموزشی و توجه به کیفیت به پاسخگويی بیش
انداز مناسب با توجه به موقعیت مديريت دانشگاهی است. برای دستیابی به چشم

ها در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه بايد با آن کنونی و مسائلی که دانشگاه
ها، عناصر بررسی و مؤلفه ،دقیق صورتبهروبرو شوند، الزم است نظام آموزش عالی 

 .يک سیستم پويا به آن نگريسته شود عنوانبهثیرگذار بر آن مشخص و و عوامل تأ
به اهداف مورد نظر بايد دروندادها، فرآيندها، نتیجه کار و  دستیابیبرای اطمینان از 

 (.1386ها مورد ارزشیابی قرار گیرد )بهرامی، يادگارزاده و پرند، بازده دانشگاه
ت اما يکی از تلفی معرفی شده اسبرای ارزيابی در آموزش عالی الگوهای مخ

ترين کاربرد را در ارزيابی کیفیت نظام آموزش عالی دارد الگوی رويکردهايی که بیش
های اعتبارسنجی است. اعتبارسنجی فرآيندی است که درباره سطح کیفیت نظام

کردن گو : الف( پاسخپردازد. اين فرآيند دارای دو هدف استآموزشی به قضاوت می
اوت درباره تطابق آموزش عالی در چگونگی استفاده از منابع ب( قض هایمؤسسه
(. 1383های مؤسسه آموزش عالی با استانداردهای از قبل تعیین شده )بازرگان، فعالیت
 گسترش برای تالشی يکپارچه، توافق تجمع و اعتبار انتقال با اعتبارسنجی درواقع
 پیشرفت به منظور ارزشمند هایظرفیتو  هاتوانايی و مهارت دانش، از وسیعی طیف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ratiu, Chirica & Rus 
2. Prisacariu 
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، 2بنا به گفته استال(. 2014، 1ساوا، بورکا و دانسیاست ) جامعه درعمل  و يادگیری

المللی نهادهای تضمین کیفیت در آموزش عالی، اعتبارسنجی )ارزيابی شبکه بین
درونی و بیرونی( را با اصطالح تضمین کیفیت يکی دانسته است. تضمین کیفیت 

 طورهمانرزيابی درونی و بیرونی است. های دانشگاهی ترکیبی از امؤسسات و برنامه
گويند، ارزيابی درونی هسته مرکزی بهبود و تضمین کیفیت که اسپورن و رادز می

 هایبخش مديريت در غالب نظارتی ابزار به کیفیت (. تضمین1389نژاد، است )فرخ
 از نیمی به نزديک تخمین، يک با .است شده تبديل جهان سراسر عالی آموزش

 نظارتی نهادهای يا و کیفیت تضمین یهانظام حاضر دارای حال در جهان کشورهای

 .(2014، 3جارويسهستند ) عالی آموزش برای تضمین کیفیت
 بهبود منظور به را خود کار دانشگاهیان، که دهدمی رخ هنگامیدرونی  ارزيابی

دهند قضاوت قرار می مطلوب مورد و فعلی عملکرد بین اختالف عملکرد با شناسايی
هدف آن است که  درواقعدر ارزيابی درونی، (. 2014، 4صحراگرد و مالحی)

اين های نظام و مسائلی که در تحقق اندرکاران نظام )برنامه( نسبت به هدفدست
تری به دست آورند. سپس میزان دستیابی به آن را ها وجود دارد، آگاهی بیشهدف

بهبود کیفیت بپردازند. به عبارت ديگر  برایهای آينده به برنامه آن نجند تا بر اساسبس
های نظام )برنامه( با وضعیت موجود آن ارزيابی در ارزيابی درونی، میزان تطابق هدف

 (.1380شود )بازرگان، ريزی میهای آينده برنامهو بر اساس آن فعالیت
های دانشگاهی مثبت آن در زمینه اصالح نظامارزيابی درونی به لحاظ کارکردهای 

؛ کمک به خودتنظیمی و ايجاد سیستم بازخورد مناسب، مشارکت دادن اعضا ازجمله
پذيری و پاسخگويی نسبت به نیازهای جامعه، در فرآيند بهبود، ايجاد حس مسئولیت

به بهبود بخشیدن  يتدرنهاهای مختلف نظام و ها، کنترل جنبهسازی فعالیتشفاف
کیفیت نظام دانشگاهی، يک ضرورت انکارناپذير در آموزش است )میرزايی و 

 (.1392، همکاران
 .ی خود ناگزير از بهبود کیفیت استبقا و حفظ پوياي برایهر نظامی  ،در هر حال

آمار دانشکده علوم آموزشی های آموزشی و پژوهشی گروه ها فعالیتهنوز بعد از سال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Sava, Borca & Danciu 
2. Stella, A. 
3. Jarvis 
4. Sahragard & Mallahi 
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گونه فرهنگ تهران، در خصوص میزان تحقق اهداف گروه هیچپايه دانشگاه علم و 
ضروری است پژوهشی صورت گیرد تا به اين جهت  .توان ارائه کردی را نمیاتاطالع
متناسبی انتخاب  طوربهاساسی، که آيا اهداف گروه تحقق يافته و يا حداقل  مسئلهاين 

اف گروه آمار مسائل اساسی اين است که اهد درواقع. شود مشخصشده است، 
 هاییشنهادپگروه آمار در چه وضعیتی قرار دارند؟ و راهکارها و  نشانگرهایکدامند؟ 

 بهبود وضعیت موجود کدامند؟ برایالزم 

 
  پيشينه پژوهش

 موردتوجهنهاد کلیدی  عنوانبهای به قدمت بیش از هشت سده آموزش عالی با پیشینه
هاست. دستیابی به فناوری نوين و دانش پیشرفته که نقش ها و دولتخاص ملت

کند، صرفاً با مؤثری در تحقق و شتاب حرکت اجتماعی و اقتصادی ملل ايفا می
ريزی کمی و کیفی آن میسر است. مديريت دانشگاهی تقويت آموزش عالی و برنامه

ريت و اهداف خاص دانشگاهی با توجه به نیازهای محیطی به تدوين رسالت، مأمو
هايی را برای ريزی برای آموزش کیفی نیروهای متخصص گامپردازد و با برنامهمی

دارد. مديريت دانشگاهی داد نظام دانشگاهی در راستای انتظارات شهروندان برمیبرون
 به دنبال تضمین کیفیت است که همانا توصیف سطح استانداردی از رضايت

در بیان دانشگاهی،  ای آموزشی و جريان کار دانشگاه است.هفعالیت خصوصدر
آموختگان، آثار علمی منتشر شده و های دانشکیفیت عبارت است از مجموعه ويژگی

های نظام را در وسیله اعضای دانشگاه که توانايیخدمات تخصصی عرضه شده به
قضاوت درباره کیفیت  های بیان شده يا اشاره شده نمايان کند. معموالًبرآورد خواسته

د تا ساز و کاری به دست شوفعالیت آموزشی دانشگاهی از يک رشته يا گروه آغاز می
های مطلوب های نظام دانشگاهی تا رسیدن به افقو کاستی صوسیله آن نواقآيد و به

داد، فرآيند و برونوبیت عوامل درونمطلو قضاوت در زمینه  بررسی مشخص شود.
سنجیده داد نظام دانشگاهی بر عهده نظام ارزشیابی است که با الگوی اعتبارسنجی 

اعتبارسنجی فرآيندی است که طی آن (. 1387پور، الهی، حقیقی و ژاله)فرج شودمی
ارزيابی درونی درباره وضعیت موجود خود در  بابرنامه )يا سازمان، ...( مورد نظر ابتدا 

کند. اين قضاوت به وسیله اعضای برنامه قضاوت می ،ههای بیان شدمقايسه با هدف
آيد. هدف اين ارزيابی آن است که اعضا را به بهبود وضعیت برنامه ترغیب به عمل می

، ارزشیابی آموزشی به مفهوم 1983بنا به گفته تیتکو در سال (. 1392کند )بازرگان، 
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به پنج قرن دارد. اما  ای نزديکسابقه "قضاوت درباره دانش و عملکرد يادگیرنده"

گیری آموزشی برای قضاوت درباره دانش و پیشینه استفاده از ابزارهای تراز شده اندازه
و  1994. کرافت در سال گرددبرمیهای اول قرن بیستم عملکرد يادگیرنده به دهه

دارند که استفاده از ارزيابی برای قضاوت درباره اظهار می 1996هارمن در سال 
ای طوالنی در يک کشور )ايالت متحده آمريکا( سابقه جزبهآموزش عالی،  هاینظام

شروع به ايجاد تحول در نظام  1990و  1980های ندارد. کشورهای اروپايی در سال
که اند. در ايران، چناندانشگاهی و انجام ارزيابی در واحدهای آموزش عالی پرداخته

های ارزيابی آموزش عالی کشورمان است، کوشش کردهگزارش  1375ابیلی در سال 
امری موسمی بوده و استمرار نداشته است و بیشتر در حد تشکیل دفتر نظارت و 

و مصاحبه بوده است که عمدتاً  مدتکوتاهگزارش بر اساس مشاهدات  ارزيابی و تهیه
اما ارزيابی کیفیت  (.1389تأثیری در بهبود کیفیت آموزش نداشته است )شاهی، 

ی به مفهوم جديد امری است که برای اولین بار در شش گروه آموزشی در دانشگاه
گروه  30آغاز شد. بعد از آن نزديک به  1375های علوم پزشکی ايران در سال دانشگاه

های علوم پزشکی کشور به اجرای ارزيابی درونی آموزشی پزشکی داخلی در دانشگاه
های جامع نیز به ی آموزشی در دانشگاههاهمت گماشتند. عالوه بر اين، برخی از گروه

، طرحی در وزارت علوم، 1379در سال (. 1392اند )بازرگان، ارزيابی درونی پرداخته
ها و مؤسسات عنوان ارزيابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه باتحقیقات و فناوری 

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 

های آموزشی در رگاهکه بعد از برگزاری کا طوریبهدرونی مورد توجه قرار گرفت؛ 
گروه  139های آموزشی، زمینه اهداف، فلسفه و روش انجام ارزيابی درونی در گروه

، زاده اسالمو  های مختلف کشور اعالم آمادگی نمودند )محمدیآموزشی از دانشگاه
1389.) 

که اشاره شد، انجام پژوهش درباره ارزيابی درونی برای ارتقاء کیفیت  طورهمان
آغاز شد. اولین پژوهش به درخواست وزارت  1374ی در ايران از سال آموزش عال

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقارن با برگزاری نخستین سمینار آموزش عالی 
های دکتری و نامه(. پس از آن در چارچوب پايان1376ايران به عمل آمد )بازرگان، 

رونی به انجام رسید. يکی از های تحقیقاتی مربوط به ارزيابی دطرح ارشد یکارشناس
ها که با استفاده از بودجه تحقیقاتی دانشگاه تهران به انجام رسید منجر به اين طرح
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)بازرگان،  شدای ارزيابی درونی در آموزش عالی ايران مرحله 12تدوين الگوی 
ای ارزيابی درونی در مرحله 12( الگوی 1381محمدی )(. 1379الهی، آبادی و عینفتح

 وزش عالی را به شرح ذيل بیان کرده است:آم
تشکیل کمیته ارزيابی درونی و  .2. برگزاری کارگاه آموزشی ارزيابی درونی؛ 1

تعیین عوامل مورد ارزيابی؛  .4تصريح و تدوين رسالت و اهداف؛  .3تقسیم وظايف؛ 
مشخص کردن نشانگرها و معیار قضاوت  .6های مربوط به هر عامل؛ تعیین مالک .5

 .8سنجش نشانگرها؛  برایهای مورد نیاز مشخص ساختن داده .7هر يک از آنها؛ 
 .10ها؛ . گردآوری داده9ها؛ گیری دادهآوری و اندازهطراحی و تدوين ابزارهای جمع

تدوين گزارش مقدماتی ارزيابی درونی  .11؛ های گردآوری شدهتجزيه و تحلیل داده
 ؛ش نهايی ارزيابی درونیتدوين گزار .12و توزيع بین اعضا؛ 

ها و نتايج ارزيابی درونی صورت ريزی برای کاربست يافتهدر نهايت بايد برنامه
بر  فايده است.گیرد تا اين فرايند مورد استفاده قرار گیرد، در غیر اين صورت بی

اساس اين الگو، گروه ارزشیابی آموزشی در مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی 
های آموزشی مرتب به اجرای کارگاه طوربهمان سنجش آموزش کشور( آموزشی )ساز

ها را به علمی دانشگاه یئتههای جامع پرداخت و اعضای ارزيابی درونی در دانشگاه
های دانشگاهی ترغیب کرد. مرکز ياد ضرورت به کار گرفتن ارزيابی مستمر فعالیت

های جامع که ارزيابی گاهشده همچنین با مشارکت چند گروه آموزشی رياضی دانش
 برایها را و نشانگر و الزامات مرتبط با آن مالک پايه 25درونی را اجرا کرده بودند، 

 (.1389، ها تدوين کرد )بازرگانهای آموزشی دانشگاهارزيابی درونی گروه
انجام های آموزشی مختلف هايی با عنوان ارزيابی درونی در گروههمچنین پژوهش
در پژوهش خود با عنوان  (1393موسوی ). شودمیها اشاره شده است که به آن

شناسی در دانشگاه محقق اردبیلی به اين نتیجه ارزيابی درونی گروه آموزشی باستان
 (1392کشاورز طارمی ) رسید که گروه سطح نسبتاً مطلوب را کسب کرده است.

آموزشی حسابداری دانشکده علوم اجتماعی عنوان ارزيابی درونی گروه  باپژوهشی را 
در سطح  گروهکند که المللی امام خمینی )ره( قزوين انجام داده و بیان میدانشگاه بین

پژوهشی را با عنوان ارزيابی درونی گروه  (1391قلیزاده اتانی ) .استنسبتاً مطلوبی 
( دانشگاه تربیت المللی امام خمینی )رهآموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین

که گروه دارای اهداف مشخصی  دادمعلم تهران انجام داد و نتايج به دست آمده نشان 
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 نبوده و میزان مطلوبیت عوامل مورد ارزيابی گروه، در حد نسبتاً مطلوبی است.

در پژوهش خود با عنوان ارزيابی درونی گروه آموزشی بهداشت  (1390پیشداديان )
محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به اين نتیجه رسیده است که 

شهودی خناچا . وضعیت گروه در تمام عوامل مورد بررسی، نسبتاً مطلوب است
ه علوم پايه پژوهشی با عنوان ارزيابی درونی گروه آموزشی فیزيک دانشکد (1390)

کند که وضعیت کلی گروه فیزيک در سطح دانشگاه شهید بهشتی انجام داده و بیان می
عنوان ارزيابی  بادر پژوهش خود  (1389لوالئی ) نسبتاً مطلوب ارزيابی شده است.

گروه آموزشی زراعت دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  یدرون
ه رسیده که وضعیت گروه در تمام عوامل مورد بررسی در طبیعی گرگان به اين نتیج
 خصوص توسطاين های ديگری در همچنین پژوهش .داردسطح نسبتاً مطلوب قرار 

( و 1385(، اسحاقی )1386(، جديد )1386(، عیوضی )1388خرسندی يامچی )
( انجام شده که هدف همه آنها تعیین نقاط قوت و ضعف گروه 1381محمدی )

 بوطه و بهبود کیفیت نظام دانشگاهی بوده است.آموزشی مر
 

 پژوهش هايسؤال
 مأموريت و اهداف گروه آموزشی آمار کدامند؟ (1
 گروه آموزشی آمار چگونه است؟ عواملکیفیت  (2
 ( نقاط قوت و ضعف گروه آموزشی آمار چیست؟3
توان برای بهبود کیفیت گروه آموزشی آمار در سطوح را می هايییشنهادپچه  (4

 مختلف دانشگاه ارائه کرد؟

 
 روش پژوهش

های از اين حیث که به توصیف ويژگی است.توصیفی  از نظر هدفروش پژوهش 
از نتايج آن برای بهبود وضعیت همچنین  شود ومیگروه از ابعاد مختلف پرداخته 

اين تحقیق به جهت تمرکز بر يک مورد . .استکاربردی  ،شودموجود گروه استفاده می
 د.شونیز محسوب می 1و واحد تحلیل )گروه آمار( جزء دسته مطالعات موردی

پژوهی فراهم بستر را برای انجام تحقیقات اقدام اينکهارزيابی درونی ضمن 
 ارزشیابی، گذری نیز بر تحقیقات ارزشیابی دارد. مسئلهسازد، به دلیل پرداختن به می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Case Studies  
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زيرجامعه در گروه آموزشی آمار  ششمتشکل از  پژوهش حاضر آماری جامعه
های مورد مطالعه اين پژوهش عبارتند . زيرجامعهاستدانشگاه علم و فرهنگ تهران 

 از:
( 3 قبلی(؛( مديران گروه )مدير گروه فعلی و دو مدير گروه 2 ( رئیس دانشکده؛1

( 5 ؛نفر( 290) ( دانشجويان4 ؛نفر( 5) استاداننفر( و  4) علمی هیئتاعضای 
 ( مسئول کتابخانه.6 ؛نفر( 37) آموختگاندانش

گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ در مقاطع کارشناسی )ناپیوسته و 
 به سابقهمقطع کارشناسی با توجه در . پذيرددانشجو می ارشد یکارشناسپیوسته( و 

به  ارشد یکارشناساما در دوره  استالتحصیل تأسیس اين مقاطع در گروه، دارای فارغ
در دانشگاه علم و فرهنگ، تا زمان انجام اين پژوهش  مقطعتأسیس بودن اين دلیل تازه

آموختگان کارشناسی التحصیل نداشته است؛ بنابراين مطالعه روی زيرجامعه دانشفارغ
 وسته( صورت گرفته است.)ناپیوسته و پی

کارشناسی  دانشجويان آماری جامعهپژوهش از زير آماری نمونهبرای تعیین 
گیری نمونهاز  ،پیوسته رشته آمار سنجش آموزش و رشته آمار و کاربردها

با نفر هستند،  138دانشجويان که نمونه متناسب از اين استفاده شد. ای چندمرحله
نفر گرايش آمار و  71نفر گرايش آمار سنجش آموزش و  67، توجه به فرمول کوکران
، 1استادان و علمی هیئترئیس دانشکده، مديران گروه، اعضای  کاربردها محاسبه شد.

(، ارشد کارشناسیدانشجويان )کارشناسی پیوسته رشته آمار، کارشناسی ناپیوسته و 
جدول در  ربوط. اطالعات مشدند کامل سرشماریآموختگان و مسئول کتابخانه دانش

 .است ارائه شده (1)
 
 
 
 
 
 
 

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

حجم  ينمونه آمارجامعه و 

 جامعه

حجم 

 نمونه

 گيريروش نمونه
 سرشماری کامل 1 1 رئیس دانشکده

مدير گروه )مدير گروه فعلی و دو مدير گروه 

 قبلی(
 سرشماری کامل 3 3

 سرشماری کامل 4 4 علمی یئتهاعضای 

 سرشماری کامل 4 5 استادان

دانشجويان کارشناسی پیوسته رشته آمار 

 سنجش آموزش
104 67 

گیری نمونه

 ایمرحلهچند

دانشجويان کارشناسی پیوسته رشته آمار و 

 کاربردها
110 71 

گیری نمونه

 ایمرحلهچند

 سرشماری کامل 4 4 دانشجويان کارشناسی پیوسته رشته آمار

 سرشماری کامل 45 45 دانشجويان کارشناسی ناپیوسته

 سرشماری کامل 27 27 ارشد یکارشناسدانشجويان 

 سرشماری کامل 37 37 آموختگاندانش

 سرشماری کامل 1 1 مسئول کتابخانه

 

اجرای ارزيابی درونی در گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ، ابتدا  برای
آوری جمع برایها و نشانگرها اهداف گروه تعیین شده و با توجه به آن، عوامل، مالک

های جامعههای الزم از زيراطالعات و داده گردآوری برای. شداطالعات تدوين 
استفاده  ساخته محققآموختگان از پرسشنامه علمی، دانشجويان و دانش هیئتاعضای 

است. با توجه به محدود  شدهها بر اساس نشانگرها تدوين شد که محتوای پرسشنامه
 باپذيری و نیز امکان گردآوری اطالعات کامل بودن زيرجامعه مديران گروه، انعطاف
بررسی وضعیت  برایشده است.  يافته استفادهمصاحبه، از روش مصاحبه سازمان

لیست استفاده شده که در اين امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی نیز از چک
 لیست مربوطه را تکمیل کرده است.خصوص مسئول کتابخانه، چک

افراد متخصص در اين زمینه از با مراجعه به ژوهش، اين پ هایپرسشنامهروايی 



 ارزیابی درونی گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ ... 75
 

ضريب  .شد بررسیز رجوع به مطالعات قبلی و نی مشاورراهنما و  استادانجمله 
پرسشنامه  شد که بر اساس آن پايايیآلفای کرونباخ محاسبه پرسشنامه با آزمون  پايايی

، 971/0 ارشد کارشناسی، پرسشنامه دانشجويان 919/0 دانشجويان کارشناسی
 بود. 766/0آموختگان و پرسشنامه دانش 795/0علمی  هیئتپرسشنامه اعضای 

ياد، زياد، متوسط، خیلی زای )لیکرت( پنج درجهطیف در ها پرسشنامه هایگويه
با استفاده از آمار توصیفی به صورت ها داده گذاری شد.کم و خیلی کم نمره

 .شدبه صورت جداول ارائه  spssافزار های کمی و توسط نرمشاخص

 
 هاي پژوهشیافته

 آمار کدامند؟سؤال اول: مأموريت و اهداف گروه آموزشی 
 ،با مطالعه اسناد موجود و اساسنامه دانشکده علوم پايه و دانشگاه علم و فرهنگ

علمی  هیئتو همچنین مصاحبه با اعضای  های داخل و خارج کشورپیشینه پژوهش
هدف برای گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ  33آن  تبعبهمأموريت و  گروه،
 شده است. ارائه ه صورت خالصهب (2جدول )که در  شدتعیین 
 

اهداف گروه آموزشی آمار در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و عرضه خدمات  خالصه (2)جدول 
 تخصصی

 آموزشی

و پرورش رفتارهای  پژوهیدانشهای انجام و تقويت فعالیت -

 عاطفی و اخالقی مورد قبول

 تسلط بر مفاهیم پايه آمار -

 ادامه تحصیل دانشجويان برایزمینه الزم  کردنفراهم  -

 پیشرفت تحصیلی دانشجويان -

 پرورش ديد و نگرش مثبت به دانشجويان نسبت به آمار -

 هایفنّاوریتوسعه و استفاده از  برایعلمی  هیئتتشويق اعضای  -

 مناسب در زمینه آموزش

 حفظ و ارتقای سطح علمی گروه -

 وهشیهای آموزشی و پژايجاد تعادل در فعالیت - پژوهشی
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های پژوهشی و های دانشجويان برای انجام طرحپرورش توانايی -

 کاربردی

 علمی در امر پژوهش هیئتمشارکت اعضای  -

 عرضه خدمات تخصصی
 توسعه امکانات و تجهیزات گروه متناسب با رشد و توسعه گروه -

 التحصیالن کارآفرين و متناسب با بازار کارتربیت فارغ -

 

 نشانگرهاي گروه آموزشی آمار چگونه است؟ كيفيت: دومسؤال 
تجزيه و تحلیل اطالعات و ارزيابی هر يک از عوامل، ابتدا امتیاز هر سؤال  برای

و نامطلوب =  2، نسبتاً مطلوب = 3تعیین و با توجه به پیوستار مطلوبیت )مطلوبیت = 
ها و کعوامل، مالمجموع . بیت هر يک از نشانگرها مشخص شده است( میزان مطلو1

نشان داده  (9تا  3) هاینشانگرهای گروه با میانگین امتیاز و سطح مطلوبیت در جدول
 . شده است

 
 عامل ساختار سازمانی، تشكيالت و مدیریتمربوط به نشانگرهاي و ها مالک (3)جدول 

سطح 

 مطلوبيت
 عامل هامالک نشانگرها ميانگين

 34/1 نامطلوب
)مرتبه های فردی مدير گروه ويژگی

 علمی، سابقه کار آموزشی/ مديريتی(

ها، نحوه انتخاب، ويژگی

مدت مديريت، وظايف و 

 های مديرمسئولیت

ت
ت و مديري

ساختار سازمانی، تشکیال
 

 32/2 نامطلوب

علمی و  هیئتمیزان آشنايی اعضای 

های کارآفرينی دانشجويان با برنامه

های نقش گروه در فعالیت دانشگاه

 دانشگاهکارآفرينی 
نسبتاً 

 مطلوب
33/2 

های صورت گرفته میزان فعالیت

های جهت تدوين و ارائه برنامه

 آموزشی کارآفرينی در گروه
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سطح 

 مطلوبيت
 عامل هامالک نشانگرها ميانگين

نسبتاً 

 مطلوب
62/3 

علمی در  هیئتمیزان شرکت اعضای 

 افزايیهای آموزشی و دانشدوره

گروه در پنج  روند توسعه

 سال گذشته

نسبتاً 

 مطلوب
51/3 

ای مدون و مستند برای برنامهوجود 

های ها و رشتهايجاد و توسعه دوره

برنامه توسعه گروه برای  جديد و میزان اجرای آن

 پنج سال آينده
نسبتاً 

 مطلوب
67/2 

ای مدون و مستند برای وجود برنامه

توسعه انتشار آثار و خدمات علمی 

 اعضا و میزان اجرای آن

 72/1 نامطلوب
المللی گروه با مراکز بینمیزان ارتباط 

 در زمینه آمار

ارتباط گروه با مراکز 

 المللی در زمینه آماربین

 عامل ساختار سازمانی، تشکیالت و مديريت 4/1 مطلوبنا

 

 علمی هيئتها و نشانگرهاي مربوط به عامل اعضاي مالک (4)جدول 
سطح 
تمطلوبي  

نميانگي هامالک نشانگرها   عامل 

نسبتاً 
 مطلوب

34/2  
علمی  هیئتهای فردی اعضای ويژگی

و  گروه )سابقه کار، وضعیت استخدامی
 مدرک تحصیلی(

 ئتهیترکیب و توزيع 
 علمی

ی 
ضا

اع
ت

هیئ
 

علمی
 

38/1 نامطلوب  
علمی در مراتب  هیئتنسبت اعضای 

 مختلف علمی

67/1 نامطلوب  
علمی به تعداد  هیئتنسبت اعضای 

 دانشجويان

 1 نامطلوب
 علمی هیئتمتوسط زمان توقف اعضای 

 در يک مرتبه

نسبتاً 
 مطلوب

5/2  

 هیئتهای چاپ شده اعضای سرانه مقاله
ل علمی در مجالت معتبر علمی در سه سا

 گذشته

های پژوهشیفعالیت  
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سطح 
تمطلوبي  

نميانگي هامالک نشانگرها   عامل 

نسبتاً 
 مطلوب

3 

شر های تخصصی منتسرانه تعداد کتاب
 هیئتشده )تألیف ـ ترجمه( اعضای 
 علمی در سه سال گذشته

نسبتاً 
 مطلوب

5/2  

 های پژوهشی به پايانسرانه تعداد طرح
علمی در سه سال  هیئترسیده اعضای 

 گذشته

نسبتاً 
 مطلوب

11/2  

 هیئتهای ارائه شده اعضای سرانه مقاله
 المللی درهای ملی و بینعلمی در همايش

 سه سال گذشته
نسبتاً 
 مطلوب

3 
ده های راهنمايی شنامهمتوسط تعداد پايان

هعلمی در سه سال گذشت هیئتاعضای   
نسبتاً 
 مطلوب

3 
ه مشاوره شد هاینامهپايانمتوسط تعداد 

هعلمی در سه سال گذشت هیئتاعضای   
نسبتاً 
 مطلوب

3 
علمی در  هیئتمیزان مشارکت اعضای 

ريزی آموزشی گروهبرنامه  
 هیئتمشارکت اعضای 

علمی در مديريت 
 گروه

نسبتاً 
 مطلوب

29/3  
 هیئتمیزان مشارکت و حضور اعضای 

 علمی در جلسات شورای گروه

84/3 مطلوب  
میزان رضايت مديريت گروه از مشارکت 

علمی در مديريت گروه و  هیئتاعضای 
 حضور مرتب آنها در جلسات

نسبتاً 
 مطلوب

75/2  
و های آموزشی میزان تعادل در فعالیت
 پژوهشی

های تعادل در فعالیت
 آموزشی و پژوهشی

نسبتاً 
 مطلوب

علمی هیئتعامل اعضای  2  
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 ها و نشانگرهاي مربوط به عامل دانشجویانمالک (5)جدول 
سطح 

 مطلوبيت
 عامل هامالک نشانگرها ميانگين

 69/3 مطلوب
علمی از نحوه  هیئتمیزان رضايت اعضای 

نحوه پذيرش  پذيرش دانشجويان به تفکیک مقاطع

 دانشجويان

دانشجويان
 

نسبتاً 

 مطلوب
34/2 

میزان دخالت گروه در پذيرش دانشجويان 

 به تفکیک مقاطع

نسبتاً 

 مطلوب
 شدگانمیانگین معدل ديپلم پذيرفته 59/2

پیشرفت تحصیلی 

 دانشجويان

 14/2 نامطلوب

های دروس پايه و تخصصی میانگین نمره

مقاطع  برحسبدانشجويان در گروه 

 تحصیلی

نسبتاً 

 مطلوب
59/2 

نسبت دانشجويان مشروطی، انصرافی و 

 برحسباخراجی به کل دانشجويان 

 های آموزشیدوره

 53/1 نامطلوب

 ارشد کارشناسیمیزان مشارکت دانشجويان 

های پژوهشی اعضای در تدريس و فعالیت

 علمی گروه هیئت

رابطه دانشجويان 

 هیئتبا اعضای 

نسبتاً  علمی

 مطلوب
41/2 

میزان رضايت دانشجويان از تعامل اعضای 

 علمی هیئت

نسبتاً 

 مطلوب
3 

میزان آگاهی دانشجويان از رشته تحصیلی 

 در آغاز تحصیل

آگاهی دانشجويان 

 از رشته تحصیلی

نسبتاً 

 مطلوب
24/3 

میزان آگاهی دانشجويان از رشته تحصیلی 

 در سال آخر

نسبتاً 

 مطلوب
46/2 

میزان رضايت دانشجويان از نحوه 

 رسانی نسبت به رشتهآگاهی
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سطح 

 مطلوبيت
 عامل هامالک نشانگرها ميانگين

نسبتاً 

 مطلوب
81/2 

میزان عالقه دانشجويان به رشته تحصیلی 

 در آغاز تحصیل

نسبتاً 

 مطلوب
1/3 

به رشته تحصیلی میزان عالقه دانشجويان 

 در سال آخر تحصیل

نسبتاً 

 مطلوب
 عامل دانشجويان 2

 
 هاي آموزشی مورد اجراها و نشانگرهاي مربوط به عامل دورهمالک (6)جدول 

سطح 

 مطلوبيت
 عامل هامالک نشانگرها ميانگين

نسبتاً 

 مطلوب
35/3 

درسی با نیازهای فرد  میزان تناسب برنامه

 علمی هیئتو جامعه از نظر اعضای 
درسی  تطابق برنامه

ها با نیازهای فرد دوره

 و جامعه

دوره
ی آموزشی مورد اجرا

ها
 

 32/2 نامطلوب
درسی با نیازهای فرد  ناسب برنامهمیزان ت

 و جامعه از نظر دانشجويان سال آخر

 26/2 نامطلوب
درسی با نیازهای فرد  میزان تناسب برنامه

 آموختگانو جامعه از نظر دانش

 28/2 نامطلوب

های تحقیقی، آموزشی و تدوين برنامه

برآورده کردن نیازهای  برایخدماتی 

 جامعه دانشگاهی

های تطابق برنامه

آموزشی، پژوهشی و 

خدماتی با نیازهای 

 جامعه دانشگاهی

 اجراهای آموزشی مورد عامل دوره 1 نامطلوب
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 ها و نشانگرهاي مربوط به عامل فرآیند یاددهی ـ یادگيريمالک (7)جدول 

سطح 

 مطلوبيت
 عامل هامالک نشانگرها ميانگين

 3/1 نامطلوب
های علمی با روش هیئتمیزان آشنايی اعضای 

 تدريس

راهبردهای ياددهی 

ـ يادگیری در 

 تدريس

فرآيند ياددهی ـ يادگیری
 

 4 مطلوب
های تدريس متناسب روش کارگیریبهمیزان 

 با دروس مورد تدريس

نسبتاً 

 مطلوب
66/2 

های میزان رضايت دانشجويان از روش

 علمی هیئتتدريس اعضای 

 9/1 نامطلوب
و دانشجويان در  استادانمیزان تعامل بین 

 کالس درس

نسبتاً 

 مطلوب
1/3 

های علمی از سبک هیئتمیزان آگاهی اعضای 

 مختلف يادگیری

نسبتاً 

 مطلوب
76/2 

های مختلف میزان آگاهی دانشجويان از سبک

 يادگیری

 2 نامطلوب

 از سویعلمی  هیئتمیزان تشويق اعضای 

مناسب  هایفنّاوریاستفاده از  برایمدير گروه 

 در زمینه آموزش

نسبتاً 

 مطلوب
56/2 

های میزان رضايت دانشجويان از تنوع روش

 علمی هیئتتدريس مورد استفاده اعضای 

نسبتاً 

 مطلوب
 عامل فرآيند ياددهی ـ يادگیری 75/1
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 آموختگانها و نشانگرهاي مربوط به عامل دانشمالک (8)جدول 

سطح 

 مطلوبيت
 عامل هامالک نشانگرها ميانگين

 56/1 نامطلوب
آموختگان شاغل در حوزه دانشنسبت 

 آموختگانتخصصی به کل دانش

سرنوشت شغلی و ادامه 

 آموختگانتحصیل دانش

ش
دان

آموختگان
نسبتاً  

 مطلوب
79/2 

آموختگان از برنامه میزان رضايت دانش

درسی در پرورش دانش، نگرش و 

های مورد انتظار شغلی و مهارت

 تخصصی

آموختگان نظر دانش

ها، دانش توانايیدرباره 

و نگرش کسب شده در 

 چارچوب برنامه درسی

 86/1 نامطلوب
آموختگان با گروه بعد میزان ارتباط دانش

 التحصیلیفارغاز 

آموختگان رابطه دانش

 با دانشگاه

 89/1 نامطلوب
آموختگان در رشته معدل نهايی دانش

 شانتحصیلی

پیشرفت تحصیلی 

 آموختگاندانش

 آموختگانعامل دانش 25/1 نامطلوب

 

 ها و نشانگرهاي مربوط به عامل امكانات و تجهيزاتمالک (9)جدول 
سطح 

تمطلوبي  
نميانگي هامالک نشانگرها   عامل 

نسبتاً 

 مطلوب
13/3  

ا و همیزان تناسب فضاهای آموزشی با رشته

 مقاطع تحصیلی

فضاهای آموزشی 

 و پژوهشی گروه

ت
ت و تجهیزا

 امکانا

نسبتاً 

 مطلوب
46/2  

و  علمی از کمیت هیئتمیزان رضايت اعضای 

 کیفیت اتاق کار آنها

نسبتاً 

 مطلوب
69/2  

 میزان رضايت دانشجويان از اندازه و امکانات

های درسکالس  
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سطح 

تمطلوبي  
نميانگي هامالک نشانگرها   عامل 

نسبتاً 

 مطلوب
76/2  

 روزبهالتین و فارسی ) هایبامیزان تناسب کت

ها شتهبودن، کفايت و ...( کتابخانه با نیازهای ر

 و مقاطع تحصیلی گروه

تم کتابخانه و سیس

رسانیاطالع  

نسبتاً 

 مطلوب
52/2  

 روزهبالتین و فارسی ) هایمیزان تناسب مجله

ازهای و به تعداد کافی بودن( کتابخانه با نی

ها و مقاطع تحصیلی گروهرشته  

نسبتاً 

 مطلوب
43/2  

تناسب خدمات کامپیوتری و  میزان

ه با های ارتباطی و اطالعاتی کتابخانفناوری

ها و مقاطع تحصیلی گروهنیازهای رشته  

نسبتاً 

 مطلوب
71/2  

های انشجويان به محیطمیزان دسترسی د

هااينترنت و سايتای، رايانه  

امکانات و خدمات 

ای گروهرايانه  

نسبتاً 

 مطلوب
5/2  

گروه  هایکیفیت رايانه میزان تناسب کمیت و

 با نیازهای دانشجويان

نسبتاً 

 مطلوب
88/2  

و  علمی از کمیت هیئتمیزان رضايت اعضای 

های در اختیارها و رايانهکیفیت سايت  

نسبتاً 

 مطلوب
 عامل امکانات و تجهیزات  2

 
 سؤال سوم: نقاط قوت و ضعف گروه آموزشی آمار چیست؟

با  های گروه بازنمايی شده وقوت و ضعف و کاستینقاط در ارزيابی درونی، 
بهبود و ارتقای کیفیت گروه به منظور  هايیپیشنهادراهکارها و  توانمی هاتوجه به آن

. در همین خصوص، در کرددر چهار سطح گروه، دانشکده، دانشگاه و وزارتخانه ارائه 
 .شوداشاره میبه نقاط قوت و ضعف گروه  ادامه
 نقاط قوت گروه 
استادان در محیط علمی و  هیئتهمکاری صمیمانه، همدلی و اتحاد اعضای  -
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 ها به توسعه و رشد گروه آموزشی آمارکاری و عالقه آن

 علمی  هیئتپذيری اعضای مسئولیت -
 نظم در برگزاری و شرکت در جلسات گروه -
 بااخالقو  باسواد استادانعلمی و  هیئتاعضای  -
 افزارنرمهای آموزشی برگزاری کالس -
 نقاط ضعف گروه 
علمی با مدرک آمار ـ  یئتهاعضای نداشتن علمی و  یئتهکمبود اعضای  -

 ارشد یکارشناسرياضی در مقطع 
کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و فضای فیزيکی دانشکده  -

 علوم پايه و گروه آمار
 بودجه پژوهشی به گروهنیافتن تخصیص  -
 کارهای مشترک پژوهشی بین اعضای گروه نبود -
ارتباط گروهی اعضای گروه با خارج از دانشگاه )بازار کار، صنعت  نداشتن -
 و ...(
های تر و از رشتهپذيرش دانشجويان کاردانی به کارشناسی از مراکز ضعیف -
 توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرتبط غیر

علمی در  هیئتاز اعضای مشغله کاری زياد و مشغول بودن هر يک  -
 های اجرايیپست
های پژوهشی و فوق برنامه فعالیت برایانشجويان ر دانگیزه کافی د نبود -

 درسی و علمی
 ديدگاه نامناسب دانشجويان نسبت به آينده رشته -
مشاوره  برایعلمی و دانشجويان رشته آمار  یئتهاعضای  ويژهمرکزی  نبود -

 و ارائه خدمات تخصصی )تحلیل آماری( به جامعه دانشگاهی در دانشگاه
 ارائه شده در ترم هایو درس اندااستنداشتن تنوع  -
 های پايینپذيرش دانشجويان با رتبه -

 
توان برای بهبود کیفیت گروه آموزشی آمار در را می هايیپیشنهاد: چه چهارمسؤال 

 سطوح مختلف دانشگاه ارائه کرد؟
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آموختگان، دانشجويان، دانش هاییشنهادپ، بر اساس وضعیت نشانگرها هایشنهادپ
س دانشکده، مسئول گروه قبلی، ريیعلمی، مدير گروه فعلی و دو مدير  یئتهاعضای 

از فرآيند ارزيابی درونی طی انجام اين پژوهش  کتابخانه، نظرات و تجارب پژوهشگر
به دست  یهایشنهادپ. خالصه و مطالعه ادبیات مرتبط و موجود به دست آمده است

شده زير نشان داده  هایدر جدولآمده از اجرای ارزيابی درونی گروه آموزشی آمار 
 است

 بهبود كيفيت ساختار سازمانی، تشكيالت و مدیریت براي هايشنهادپ (10)جدول 

 
 

 سطح اقدام كننده پيشنهادها
های مرتبط با گیریتوجه به موقعیت و جلب نظرات دانشجويان در تصمیم

 دانشجويان
 گروه

رفع مشکالت و ايجاد انگیزه در  به منظورتوجه مديريت گروه به دانشجويان 
 دانشجويان

 گروه

های های ديگر دانشکده، دانشگاه و دانشگاههمکاری و تعامل بیشتر با گروه
 های گروهها در ارتقا و بهبود فعالیتبرای استفاده از تجربیات آنديگر 

گروه، دانشکده و 
 دانشگاه

های اجرايی ملی و امکان ارتباط گروه با صنايع، نهادها و سازمان کردنفراهم 
 وسعه گروهت برایالمللی مراکز بین

گروه، دانشکده و 
 دانشگاه

ايجاد ساختار نظارت و ارزيابی منسجم برای بازخورد مداوم و حفظ بهبود 
 مستمر کیفیت

گروه، دانشکده و 
 دانشگاه

 گروه سنجش میزان رضايت اعضای گروه از مدير گروه در طول هر ترم
و کارآمد در  افراد شايسته کارگیریبهتقويت جايگاه ارزيابی در دانشگاه و 

 های مربوطهسمت
 دانشگاه

استفاده بهینه از منابع و امکانات  برایطراحی و تدوين راهکارهای مناسب 
 موجود

گروه، دانشکده و 
 دانشگاه

 دانشکده و دانشگاه تخصیص بودجه پژوهشی به گروه

 افزايیهای آموزشی و دانشعلمی در دوره هیئتشرکت اعضای 
گروه، دانشکده و 

 دانشگاه
تدوين برنامه مدون و مستند برای توسعه انتشار آثار و خدمات علمی اعضای 

 علمی هیئت
 گروه
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 علمی هيئتبهبود كيفيت اعضاي  براي هاپيشنهاد (11)جدول 

 سطح اقدام كننده پيشنهادها

 های مختلف و مورد نیاز گروهدر رشته باتجربهعلمی  هیئتجذب اعضای 
گروه، دانشکده و 

 دانشگاه

علمی در برابر  هیئتاحساس مسئولیت و پاسخگويی بیشتر از طرف اعضای 

 دانشجويان
 گروه

 و ايجاد عالقه در دانشجويان به رشته آماردادن آگاهی 
گروه، دانشکده و 

 دانشگاه

رفع مشکالت و ايجاد انگیزه  برایعلمی به دانشجويان  هیئتتوجه اعضای 

 در دانشجويان
 گروه

های مطالعاتی و علمی از فرصت هیئتاستفاده اعضای  برایايجاد شرايطی 

 ارتقای بنیه علمی به منظورتحقیقاتی 

گروه، دانشکده و 

 دانشگاه

علمی و  هیئتايجاد و افزايش همکاری آموزشی و پژوهشی بین اعضای 

 های تحقیقاتی مشترکانجام پژوهش و طرح

گروه، دانشکده و 

 دانشگاه

 
 بهبود كيفيت دانشجویان براي هاپيشنهاد (12)جدول 

 سطح اقدام كننده پيشنهادها

ايجاد شرايطی برای تعامل بیشتر با دانشجويان و ترغیب و تشويق آنها 

 های پژوهشیبه فعالیت
 گروه، دانشکده و دانشگاه

برای افزايش انگیزه و عالقه انداز شغلی برای دانشجويان ترسیم چشم

 ها به تحصیلآن
 گروه و دانشکده

 گروه وظايف و اختیارات خود دربارهبه دانشجويان  دادن آگاهی

دخالت گروه در پذيرش دانشجويان کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 

 رشته آمار

گروه، دانشکده، دانشگاه و 

 وزارتخانه
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 هاي آموزشی مورد اجرابهبود كيفيت دوره براي هاپيشنهاد (13)جدول 

 سطح اقدام كننده پيشنهادها

 گروه اصلی و تخصصی متعدد در هر ترم هایارائه درس

 گروه در هر ترم استادانهای دانشجويان از استفاده از ارزيابی

 گروه کاربردی کردن مطالب و محتوای مورد تدريس

علمی و دانشجويان رشته آمار  هیئتاعضای  ويژهايجاد مرکزی 

مشاوره و ارائه خدمات تخصصی )تحلیل آماری( به جامعه  برای

 دانشگاهی در دانشگاه

 گروه، دانشکده و دانشگاه

 متناسب کردن برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه
گروه، دانشکده، دانشگاه و 

 وزارتخانه

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

 اقدام كنندهسطح  پيشنهادها

 گروه علمی یئتهروش تدريس برای اعضای  آموزشی هایبرگزاری دوره

 گروه علمی یئتهايجاد آگاهی و عالقه در دانشجويان به روش تدريس اعضای 

 گروه علمی با دانشجويان یئتهتعامل بیشتر اعضای 

 
 آموختگانبهبود كيفيت دانش براي هاپيشنهاد (15)جدول 

 كنندهاقدامسطح  پيشنهادها

جهت در  آن هایآموختگان آمار و تنظیم برنامهتشکیل انجمن دانش

 آموختگانايجاد بانک اطالعاتی از وضعیت دانش
 گروه، دانشکده، دانشگاه

 گروه، دانشکده، دانشگاه آموختگان با گروهارتباط دانش برایايجاد سازوکاری 
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 بهبود كيفيت امكانات و تجهيزات براي هاپيشنهاد (16)جدول 

 كنندهسطح اقدام پيشنهادها

 افزايش کمی و کیفی امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه
گروه، دانشکده و 

 دانشگاه

 توسعه و گسترش فضاهای آموزشی
گروه، دانشکده و 

 دانشگاه

فارسی و التین مرتبط با رشته آمار  هایهو مجل هاباافزايش میزان و تنوع کت

 در کتابخانه

گروه، دانشکده و 

 دانشگاه

 های ارتباطی و اطالعاتی کتابخانهافزايش خدمات کامپیوتری و فناوری
گروه، دانشکده و 

 دانشگاه

گروه برای اعضای  های اختصاص يافته بهیفیت رايانهافزايش کمیت و ک

 علمی و دانشجويان هیئت

ده و گروه، دانشک

 دانشگاه

 استاداندر نظر گرفتن امکانات الزم )رايانه، اينترنت، میز و ...( در اتاق 
گروه، دانشکده و 

 دانشگاه

 
 و پيشنهادها گيرينتيجه

توان گفت بهبود کیفیت ها قرار گرفته و میامروزه کیفیت در رأس امور اغلب سازمان
. در ادبیات حوزه آموزش استترين وظايفی است که هر مؤسسه با آن روبرو از مهم

از همه فراگیرتر است، خود در آينه  آنچهتعاريف متفاوتی برای کیفیت وجود دارد. اما 
انجام ارزيابی درونی در گروه آموزشی آمار فیت و ديدن سازمان است. توجه به کی

آشنايی  برایای طبق مراحل ارزيابی درونی صورت گرفت. به اين معنا که ابتدا جلسه
اسناد موجود، . سپس بر اساس تشکیل شدعلمی با ارزيابی درونی  یئتهاعضای 

و کمک  دانشگاهاساسنامه دانشکده علوم پايه و پیشینه قبلی در داخل و خارج کشور، 
. بعد از آن با توجه شدمأموريت و اهداف گروه آمار تدوين  ،متخصصان در اين حوزه

قضاوت و بیان سطح  برای نشانگر 60و  مالک 22، عامل 7به اهداف گروه مربوطه، 
های الزم با توجه به گردآوری داده برایمطلوبیت در نظر گرفته شد. سپس 

. در شد توزيع یجامعه آمارها تدوين و بین افراد نشانگرهای مورد نظر، پرسشنامه
و در نهايت با توجه به  شدتجزيه و تحلیل  ،شده های گردآوریمرحله بعد، داده
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نتايج  الزامات تعیین شده، درباره کیفیت وضعیت گروه مربوطه قضاوت به عمل آمد.
 د.شوز عوامل مورد ارزيابی ارائه میارزيابی درونی گروه بر اساس هر يک ا

اولین عامل مورد ارزيابی در اين پژوهش، ساختار سازمانی، تشکیالت و مديريت 
مورد از اين  دوقرار گرفت که  مدنظرهايی . برای سنجش اين عامل، مالکاست
مورد آن در سطح نامطلوب قرار دارند. در  سهها در سطح نسبتاً مطلوب و مالک

ها تقويت نقاط ضعف آن کردنها را با برطرف جهت ارتقای اين عامل بايستی مالک
بهبود کلی عامل گام برداشت. باال بودن مرتبه علمی و سابقه مديريت برای و  کرد

شود. همچنین گیری در موارد مختلف میگروه سبب تقويت گروه و بهبود تصمیم
 هایاشتن سابقه مديريت و تجربه کافی برای مدير گروه موجب گرفتن تصمیمد

که در  ستآنجاتا گیری تصمیماهمیت د. شوحساس می هاییتدرست در موقع
های آموزشی های صورت گرفته از طرف گروه و ارائه برنامهخصوص فعالیت

ته باشد. به همین کارآفرينی بايد طوری عمل کرد که بهترين نتیجه را به همراه داش
ها را با رشته هايی برای دانشجويان آنسخنرانی توان با برگزاری سمینارها وجهت می

مديريت  طورینهم. کردبرای دانشجويان روشن  های کارآفرينی راخود آشنا و زمینه
ها و که با صنايع و سازمان ینديشدبگروه در رابطه با توسعه گروه بايستی تدابیری 

ها و مراکز های آموزشی دانشکده، دانشگاه علم فرهنگ و ساير دانشگاهوههمچنین گر
البته تحقق اين امر نیاز به همکاری صمیمانه  .المللی همکاری و ارتباط داشته باشدبین

های گروه و علمی و استقالل نسبی گروه در تنظیم فعالیت یئتهو علمی اعضای 
اهمیت اين موضوع موجب بررسی  همچنین تخصیص بودجه به گروه مربوطه است.

د. با تقويت جايگاه شواز مدير گروه در طول هر ترم می میزان رضايت اعضای گروه
های متوالی ارزيابی درونی گروه مربوطه در دوره خصوصبهارزيابی در دانشگاه و 

شود، بلکه نظر ساير افراد گروه می بررسیعلمی  یئتهنظر اعضای  تنهانه، سالهسه
تواند نظر دانشجويان را به مدير گروه می .گیردقرار می مدنظردانشجويان  صوصخبه

. به همین آوردبه عمل را ا اقدامات الزم حل مشکالت آنهو در جهت  کندخود جلب 
افزايش را توان از منابع موجود بهترين استفاده را کرد و کارايی و اثربخشی جهت می

 برایعلمی و دانشجويان رشته آمار  یئتهاعضای  ويژه. همچنین با ايجاد مرکزی داد
مشاوره و ارائه خدمات تخصصی )تحلیل آماری( به جامعه دانشگاهی در دانشگاه 

توان کمک شايانی به شکوفايی کارآفرينی و اشتغال دانشجويان کرد. اين عمل می
های علمی در خصوص فعالیت یئتهباعث ايجاد انگیزه در دانشجويان و اعضای 
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های شود. همچنین نتايج اين عامل با پژوهشاری و مشاوره به جامعه دانشگاهی میآم

 (،1389لوالئی ) های( همسو و با پژوهش1391قلیزاده اتانی )( و 1388نژاد )مقدس
موسوی (، 1392کشاورز طارمی )(، 1390(، توانگر روستا )1390شهودی خناچا )

اند و با ر سطح نسبتاً مطلوب ارزيابی کرده( که د1393شهیر ) العابدينیينز( و 1393)
 ( که در سطح مطلوب ارزيابی کرده، ناهمسو است. 1390نتايج پژوهش پیشداديان )

علمی است که از عناصر مهم و  یئتهعامل بعدی مورد ارزيابی، عامل اعضای 
 یئتهکنند. عامل و نقش مهمی را در گروه ايفا می هستندکلیدی در گروه آموزشی 

مورد از اين  دوی در اين گروه آموزشی با چند مالک مورد آزمون قرار گرفت که علم
مورد از آنها در سطح نامطلوب قرار دارند. در  يکها در سطح نسبتاً مطلوب و مالک

ها را با برطرف ساختن نقاط ضعف آنها تقويت جهت ارتقای اين عامل بايستی مالک
توان در اين ترين پیشنهادی که میاشت. مهمجهت بهبود کلی عامل گام برددر و  کرد

سزايی هتواند تأثیر باست که می باتجربهعلمی  یئتهمورد مطرح کرد، جذب اعضای 
علمی به دانشجويان و نسبت  یئتهنسبت اعضای  چراکه در بهبود گروه داشته باشد؛

 علمی در مراتب مختلف علمی در سطح نامطلوب قرار دارد. همچنین یئتهاعضای 
علمی  یئتهای مستند و مدون در خصوص انتشار آثار پژوهشی اعضای وجود برنامه

ايجاد زمینه مناسب در جهت همکاری و تبادل  شود.میسبب ايجاد انگیزه در آنها 
های مختلف علمی در داخل گروه در زمینه یئتهتجربه و اطالعات بین اعضای 

 یئتهعلمی، پژوهشی، رفاهی و خدماتی و حل مشکالت فرصت مطالعاتی اعضای 
علمی با  یئتهاعضای  نبودعلمی باعث ارتقای سطح علمی آنها خواهد شد. همچنین 

ترين رشته آمار ـ رياضی از مهم ارشد یکارشناسمدرک آمار ـ رياضی برای مقطع 
ها تأثیر قابل رضايتی دانشجويان از اين گروه است که در روند تحصیل آنداليل نا
د. وجود شوانگیزه تحصیلی آنها میاز بین رفتن خواهد گذاشت و سبب  توجهی

علمی با مدرک مرتبط رشته مورد نظر، سبب ارائه اطالعات مناسب و  یئتهاعضای 
شود. همچنین ر آنها میکافی به دانشجويان شده و همین امر موجب ايجاد عالقه د

قلیزاده اتانی (، 1389(، لوالئی )1388نژاد )های مقدستايج اين عامل با پژوهشن
( 1393( و موسوی )1393شهیر ) العابدينیينز(، 1392کشاورز طارمی )(، 1391)

(، توانگر 1390(، پیشداديان )1390های شهودی خناچا )همسو و با نتايج پژوهش
 اند، ناهمسو است.ب ارزيابی کردهسطح مطلو ( که در1390روستا )

، عامل دانشجويان شديکی از عوامل مهم ديگری که در اين پژوهش ارزيابی 
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آيند و ار می. از آن جهت که دانشجويان عنصر مهمی در آموزش عالی به شماست
 بنابراين توجه به نیازها و ،تواند سبب ارتقای دانشگاه شودا میپیشرفت و ارتقای آنه

آن ارتقای دانشگاه  تبعبههای آنها گامی مؤثر در بهبود گروه آموزشی و خواسته
مورد از  يککه  شدچند مالک ارزيابی  باشود. عامل دانشجويان در اين پژوهش، می

مورد ديگر در  يکمورد در سطح نسبتاً مطلوب و  دوها در سطح مطلوب، اين مالک
و ايجاد آگاهی در هر موردی باعث ايجاد  رسانیسطح نامطلوب قرار دارند. اطالع

د. بنابراين کنرا برای فرد روشن میانگیزه در افراد شده و مسیر رسیدن به هدف 
گروه آموزشی برای دانشجويان در طول تحصیل و بیان  از سویهايی برگزاری جلسه

ن باعث ايجاد انگیزه و عالقه در دانشجويا تنهانهاهداف گروه و رشته مورد نظر 
د. همچنین اين شوهامات شده و تحقق اهداف میسر میشود، بلکه موجب رفع ابمی

تر های مرتبط در مقاطع پايینشود که از رشتهعالقه بیشتر در دانشجويانی ايجاد می
وارد رشته مورد نظر شوند. پذيرش تعدادی از دانشجويان بدون کنکور مقطع 

ه آموزشی و افت تحصیل اين دانشجويان کارشناسی ناپیوسته رشته آمار در اين گرو
صورت  متمرکزیمهنشود که اگر اين پذيرش به صورت سبب افت گروه آموزشی می

گیرد، تا حدودی مشکل حل خواهد شد. يکی ديگر از عوامل ايجاد عالقه به رشته و 
، مشارکت آنها ارشد یکارشناسپیشرفت تحصیلی در دانشجويان باالخص دانشجويان 

علمی است که اين امر موجب  یئتههای پژوهشی اعضای در تدريس و فعالیت
عالقه و آگاهی نسبت به رشته و  نداشتند. شوبیت مطالب در ذهن دانشجويان میتث

تر مدعو با سطح علمی پايین استادانعلمی کم و وجود  یئتههمچنین تعداد اعضای 
شود که توجه به ت دانشجويان مشروطی میو تدريس نامناسب باعث افزايش نسب

. همچنین تعامل مناسب اعضای خواهد شدموارد ذکر شده سبب بهبود وضعیت گروه 
علمی با دانشجويان بر کیفیت اين عامل خواهد افزود. همچنین نتايج اين عامل  یئته

 ،(1390(، شهودی خناچا )1389(، لوالئی )1388نژاد )های مقدسبا پژوهش
 العابدينیينز( و 1392(، کشاورز طارمی )1391، قلیزاده اتانی )(1390ان )پیشدادي
( که در سطح مطلوب 1393همسو و با نتايج پژوهش موسوی ) ( 1393شهیر )

 ارزيابی کرده، ناهمسو است. 
. شدهای آموزشی مورد اجرا، يکی ديگر از عواملی است که ارزيابی عامل دوره

که  شددو مالک مورد ارزيابی  بااجرا در اين پژوهش، های آموزشی مورد عامل دوره
مورد در سطح نامطلوب قرار دارند. توجه به برنامه درسی دانشجويان و  دوهر 
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مندی از نظرات دانشجويان در اين خصوص و همچنین بهره هادرسهای سرفصل

تر امعه و مهمتواند تأثیر فراوانی در بهبود اين عامل داشته باشد. توجه به نیازهای جمی
سازند و متناسب بودن برنامه از آن توجه به نیازهای دانشجويان که آينده کشور را می

دانشگاهی، تا حدودی بخشی  هایدرسی با اين نیازها و همچنین کاربردی شدن درس
ديگر مشکالتی که از . کرداز مشکالت جامعه و جوانان و بیکاری را حل خواهد 

شوند و تأثیر زيادی در روند تحصیل آنها دارد، ارائه نشدن می روبرودانشجويان با آن 
شود. ارائه در هر ترم است که اين خود مانع پیشرفت تحصیلی آنها می هابرخی درس

های دانشجويان از اصلی و تخصصی در هر ترم و استفاده از ارزيابی هایدرس
همچنین نتايج اين  در هر ترم موجب بهبود وضعیت اين عامل خواهد شد.استادان 

شهودی خناچا  (،1389(، لوالئی )1388نژاد )مقدس هایعامل با نتايج پژوهش
موسوی  ،(1392کشاورز طارمی ) ،(1391) اتانی (، قلیزاده1390(، پیشداديان )1390)
که در سطح نسبتاً مطلوب و با نتايج پژوهش  (1393شهیر ) العابدينیينز( و 1393)

 ، ناهمسو است. اندکه در سطح مطلوب ارزيابی کرده (1390توانگر روستا )
مهم از آن ياد کرد، عامل فرآيند ياددهی ـ  یعامل عنوانبهتوان عامل ديگری که می
تواند تأثیر بسیار زيادی بر روند تحصیلی دانشجويان بگذارد. يادگیری است که می

اين عامل در سطح  .آيدبه دست میاطالعات ارزشمندی  ،سنجش اين عاملبا  درواقع
نسبتاً مطلوب قرار دارد و برای رسیدن به باالترين سطح مطلوبیت، بايد نقاط قوت و 

و با توجه به نقاط ضعف به اصالح امور بپردازيم. به عبارت  شودضعف آن شناسايی 
علمی و  یئتههای روش تدريس برای اعضای ديگر، با برگزاری سمینارها و کالس

علمی و دانشجويان، دادن آگاهی به  یئتهل مناسب بین اعضای گروه، تعام استادان
توان های مختلف يادگیری و شرايط استفاده از هر روش میدانشجويان در مورد سبک

به مطلوبیت بیشتری نسبت به اين عامل دست يافت. همچنین نتايج اين عامل با 
پیشداديان (، 1391قلیزاده اتانی )(، 1389(، لوالئی )1388نژاد )های مقدسپژوهش

همسو و با نتايج ( 1393شهیر ) العابدينیينز و (1390( و شهودی خناچا )1390)
( که در سطح نامطلوب 1393موسوی ) ( و1392کشاورز طارمی ) هایپژوهش

 اند، ناهمسو است. ارزيابی کرده
و  استن آموختگان آيکی از ثمرات آموزش عالی در هر گروه آموزشی، دانش

آموختگانی کارآمد و با معلومات مناسب خواهد بود که دانش پربارزمانی اين ثمره 
علمی و عملی داشته باشد که پاسخگوی نیازهای جامعه و بازار کار باشد. عامل 
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ها در مورد از مالک يککه  شدچند مالک ارزيابی  باآموختگان در اين پژوهش، دانش
انجمن نداشتن در سطح نامطلوب قرار دارند.  مورد سهسطح نسبتاً مطلوب و 

آموختگان در گروه مربوطه باعث وجود اطالعات کم در مورد آنها و از داليل دانش
شود. وجود اين انجمن باعث ارتباط تحصیل به مقاطع باالتر می برایانگیزه نداشتن 

شتغال است آموختگان با گروه و آگاهی از اطالعات در زمینه ادامه تحصیل و ادانش
به تعداد اندکی از دسترسی تواند باعث پیشرفت آنها شود. همچنین سبب که می

. همچنین نتايج اين عامل با پژوهش شودمیروند ارزيابی درونی  در التحصیالنفارغ
لوالئی  (،1388نژاد )مقدس های( همسو و با نتايج پژوهش1391قلیزاده اتانی )

( که در سطح نسبتاً مطلوب 1390پیشداديان ) ( و1390(، شهودی خناچا )1389)
 اند، ناهمسو است. ارزيابی کرده

کننده در بهبود کیفیت عوامل مهم و پشتیبانیديگر عامل امکانات و تجهیزات از 
ها در سطح مورد از مالک سهکه هر  شدسه مالک ارزيابی  با. اين عامل استگروه 

توسعه اين عامل نیازمند افزايش کمی و کیفی امکانات  براینسبتاً مطلوب قرار دارند. 
و تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه، توسعه و گسترش فضاهای آموزشی، افزايش 

فارسی و التین مرتبط با رشته آمار در کتابخانه،  هایها و مجلهباو تنوع کت تعداد
انه، افزايش کمیت های ارتباطی و اطالعاتی کتابخافزايش خدمات کامپیوتری و فناوری

علمی و دانشجويان،  یئتههای اختصاص يافته به گروه برای اعضای و کیفیت رايانه
هستیم. مناسب  استاداندر نظر گرفتن امکانات الزم )رايانه، اينترنت، میز و ...( در اتاق 

بودن فضاهای آموزشی از لحاظ کالبدی تأثیر بسیاری در روند تحصیل و همچنین 
ها از لحاظ میز و صندلی و پرده و دارد. مناسب بودن فضای کالس اناستادتدريس 

پخش فیلم و استفاده از  براینورگیری مناسب و تهويه و کلیه امکانات در دسترس 
مؤثر هستند.  یفیتباکويدئو پروژکتور و ... همه مواردی هستند که در تدريس 

تجهیزات آموزشی، نورگیری  ، با بهترين امکانات واستادانهمچنین مناسب بودن اتاق 
کننده و تهويه مطبوع در روند تدريس بسیار مناسب، سیستم گرمايشی و خنک

(، لوالئی 1388نژاد )های مقدستأثیرگذار است. همچنین نتايج اين عامل با پژوهش
 و (1393شهیر ) العابدينیينز (،1390(، شهودی خناچا )1390پیشداديان ) (،1389)

 سو است. ( هم1393موسوی )
بندی وضعیت گروه آموزشی آمار دانشکده علوم پايه دانشگاه در جمع یطورکلبه

علمی؛ دانشجويان؛ فرآيند  یئتهاعضای عامل  چهارعلم و فرهنگ، وضعیت گروه در 
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ساختار عامل  سهدر سطح نسبتاً مطلوب و ياددهی ـ يادگیری و امکانات و تجهیزات 

در آموختگان های آموزشی مورد اجرا و دانشسازمانی، تشکیالت و مديريت؛ دوره
گیرد که حکايت از ضرورت تالش و فعالیت بیشتر اعضای سطح نامطلوب قرار می

در جهت بهبود و ارتقای وضعیت اين گروه آموزشی دارد.  ربطیذگروه و مسئوالن 
سازد تا بتوان با بررسی فاصله بین راهم میارزيابی درونی گروه آموزشی فرصتی را ف

وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و با از بین بردن اين فاصله به مطلوبیت رسید. به 
داف نظام و اندرکاران نظام به اهعبارت ديگر هدف اين فرآيند، آن است که دست

ها را ه آنته و میزان تحقق و دستیابی بها وجود دارد، آگاهی يافمسائلی که در تحقق آن
ريزی راهبردی به بهبود امور بپردازيم. الزمه بسنجند تا بر آن اساس با اتخاذ يک برنامه

دانشکده، دانشگاه  اعضای گروه، مسئوالن ق اين هدف، همکاری و مشارکت همهتحق
های مختلف علمی، پژوهشی و خدماتی های وزارتخانه در زمینهو در نهايت حمايت

. همچنین استها و امکانات ها و استفاده بهینه از فرصتکاستیرفع کمبودها و  برای
ذيری پذيری و انتقادپهای مستمر و مداوم و انعطافبه ارزيابی دباي ربطیذ مسئوالن

 ددر حال جريان است، باي یکه ارزيابی درونی فرآيندمعتقد باشند. با توجه به اين
بپردازند تا بتوانند از نتايج اين  مداوم به ارزيابی درونی طوربههای آموزشی گروه

ترين حاصل آن انعکاس نقاط قوت و ضعف گروه مربوطه است، ارزيابی که مهم
بهترين بهره را ببرند و با خود در آينه ديدن، همواره مسیر رسیدن به اهداف برای آنها 

. به همین جهت ضروری است که انجمن ارزيابی درونی در خواهد شدروشن 
 د.باش های آموزشی نظارت داشتهاد شود تا بر گروهدانشگاه ايج
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 منابع
ريزی آموزشی ارزيابی درونی کیفیت گروه مديريت و برنامه(. 1385اسحاقی، فاخته )

دانشکده علوم  ريزی آموزشی،برنامه ارشد کارشناسینامه . پاياندانشگاه تهران
 .دانشگاه تهران روانشناسیتربیتی و 

بررسی  (.1390) فر، مريممندی، فاطمه و زمانی؛ محمدی، رضا؛ صادقیفاختهاسحاقی، 
های آموزشی دانشگاهی عوامل مرتبط با اجرای مطلوب ارزيابی درونی در گروه

پنجمین همايش مجموعه مقاالت  .()مروری بر يک دهه تجربه گذشته در ايران
های تهران: دانشگاه تهران، پرديس دانشکده ،ارزيابی کیفیت در نظام دانشگاهی

 فنی.
 .سمتانتشارات  :تهران .ارزشیابی آموزشی (.1380) باسع بازرگان،

. تهران: ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرآيند عملیاتی .(1392بازرگان، عباس )
 انتشارات سمت.

ارزيابی مستمر برای بهبود کیفیت دانشگاهی: نگاهی به يک  (.1389بازرگان، عباس )
مجموعه مقاالت دومین همايش ارزيابی دهه تجربه در نظام آموزش عالی ايران. 

انتشارات تهران:  .رضا محمدی کوششبه  /درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی
 سازمان سنجش آموزش کشور.

های (. کیفیت و ارزيابی آن در آموزش عالی: نگاهی به تجربه1376بازرگان، عباس )
 .71 – 60، 15، رهیافتفصلنامه المللی. ملی و بین

(. رويکرد مناسب ارزيابی 1379) هرامالهی، بو عین لیلآبادی، جبازرگان، عباس؛ فتح
مجله های علوم پزشکی. های آموزشی در دانشگاهدرونی برای ارتقای کیفیت گروه

 .26- 1(، 2) 5 دانشگاه تهران، شناسی و علوم تربیتیروان
المللی و ملی در ارزيابی درونی و های بیننگاهی به تجربه (.1383)بازرگان، عباس 

اولین همايش ارزيابی درونی برای ارتقای مجموعه مقاالت ها. برونی دانشگاه
 .شناسیروانتهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و  ،کیفیت دانشگاهی

ها و مشی(. تعیین خط1386بهرامی، آرش؛ يادگارزاده، غالمرضا و پرند، کوروش )
های آموزشی: رويکردی بر اساس پويايی عوامل اثرگذار در ارزشیابی درونی گروه

 .77 – 49(، 2) 13. ريزی در آموزش عالیپژوهش و برنامهفصلنامه سیستم. 
ارزيابی درونی گروه آموزشی بهداشت محیط دانشکده  (.1390)پیشداديان، معصومه 

ريزی برنامه ارشد کارشناسینامه . پايانبهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 بهشتی. دانشگاه شهید شناسیرواندانشکده علوم تربیتی و  درسی،
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درونی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ارزيابی  (.1390)توانگر روستا، مینا 

دانشکده علوم تربیتی و  گیری،سنجش و اندازه ارشد کارشناسینامه پايان اسالمی.
 دانشگاه عالمه طباطبايی. شناسیروان

های موجود در اجرای طرح ارزيابی درونی شناسايی محدوديت (.1386)جديد، زهرا  
های علمی گروه یئته)مبتنی بر رويکرد سیستمی( از ديدگاه مجريان و اعضای 

 یکارشناسنامه پايان (.1379-85های تهران )آموزشی مجری طرح در دانشگاه
 یدشهدانشگاه  شناسیدانشکده علوم تربیتی و روان مديريت آموزشی، ارشد
 .یبهشت

(. چالش ساختارسازی برای 1390حاتمی، جواد؛ محمدی، رضا و اسحاقی، فاخته )
پنجمین  مجموعه مقاالتنظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ايران. 

تهران: دانشگاه تهران، پرديس  ،همايش ارزيابی کیفیت در نظام دانشگاهی
 های فنی.دانشکده

ابی درونی گروه آموزشی الکترونیک دانشکده ارزي (.1388)خرسندی يامچی، اکبر 
دانشکده  مديريت آموزشی، ارشد یکارشناسنامه . پايانیبهشت یدشهبرق دانشگاه 

 .یبهشت یدشهدانشگاه  شناسیعلوم تربیتی و روان
ارزيابی درونی گروه آموزشی برق قدرت دانشکده  (.1393)شهیر، سعید  العابدينیزين

دانشکده علوم تربیتی و  ،ارشد کارشناسینامه . پايانتبريزبرق و کامپیوتر دانشگاه 
 دانشگاه تبريز شناسیروان

 .بررسی روند ارزيابی درونی در دانشگاه شهید چمران اهواز(. 1389)شاهی، سکینه 
 دومین همايش ارزيابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی،مجموعه مقاالت 

 .روانشناسیتهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و 
ارزيابی درونی گروه آموزشی فیزيک دانشکده علوم  (.1390)شهودی خناچا، مريم 

ريزی مديريت و برنامه ارشد کارشناسینامه . پايانپايه دانشگاه شهید بهشتی
 ی.بهشت یدشه، دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی آموزش عالی،

ارزيابی درونی گروه علوم کامپیوتر دانشکده علوم رياضی  (.1386)عیوضی، زهرا 
دانشکده  مديريت آموزشی، ارشد یکارشناسنامه . پايانتهران یبهشت یدشهدانشگاه 

 .یبهشت یدشهدانشگاه  شناسیعلوم تربیتی و روان
(. ارزيابی درونی عوامل 1387پور، سوسن )الهی، مهران؛ حقیقی، فهیمه و ژالهفرج

 نامه آموزش عالی،های گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور. بخش به فعالیتکیفیت
1 (4 ،)9 -31. 
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ناپذير برای بهسازی و ارزيابی درونی ضرورتی اجتناب (.1389)نژاد، خدانظر فرخ
دومین همايش ارزيابی درونی برای مجموعه مقاالت  .موزشیهای آارتقای گروه

روانتهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و  ارتقای کیفیت دانشگاهی،
 .شناسی

ارزيابی درونی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی  (.1391)قلیزاده اتانی، سیاوش 
 ،ريزی درسیبرنامه ارشد کارشناسینامه پايان المللی امام خمینی )ره(.دانشگاه بین

 دانشگاه تربیت معلم تهران. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
فصلنامه تحلیلی بر مکعب کیفیت در نظام آموزش عالی.  (.1373)قورچیان، نادرقلی 

 .20 11(، 8و  7) 2 ،ريزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه
درونی گروه آموزشی حسابداری دانشکده ارزيابی  (.1392)کشاورز طارمی، حمید 

 یکارشناسنامه . پايانالمللی امام خمینی )ره( قزوينعلوم اجتماعی دانشگاه بین
، شناسیريزی آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانمديريت و برنامه ارشد

 .دانشگاه تربیت معلم تهران
شی زراعت دانشکده علوم ارزيابی درونی گروه آموز (.1389)لوالئی، محمدمهدی 

 ارشد کارشناسینامه . پايانزراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه  شناسیريزی آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانمديريت و برنامه

 .تربیت معلم تهران
های آموزشی رياضی )محض ـ ارزيابی درونی کیفیت گروه (.1381)محمدی، رضا 

ريزی آموزشی، برنامه ارشد یکارشناسنامه . پايانکاربردی( دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 .دانشگاه تهران شناسیرواندانشکده علوم تربیتی و 

های ارزيابی درونی کیفیت گروه (.1389) المحسین، غزادهاسالمو  رضامحمدی، 
آموزشی رياضی محض و کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: فرايند، نتايج، 

مجموعه مقاالت دومین همايش ارزيابی درونی برای ارتقای کیفیت پیشنهادها. 
سازمان سنجش آموزش انتشارات به کوشش رضا محمدی، تهران:  /دانشگاهی

 کشور.
آبادی، جلیل؛ يادگارزاده، غالمرضا؛ میرزا محمدی، محمدحسن و محمدی، رضا؛ فتح

ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی: مفاهیم، اصول، (. 1391پرند، کوروش )
 تهران: انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.ها، معیارها. روش

های استقرار ساختار ارزيابی کیفیت (. چالش1389مختاريان، فرانک و محمدی، رضا )
 .128 – 101(، 10) 3. نامه آموزش عالیدر آموزش عالی ايران. 
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ارزيابی درونی گروه آموزشی رياضی دانشکده علوم رياضی  (.1388)نژاد، ندا مقدس

دانشکده علوم  مديريت آموزشی، ارشد کارشناسینامه . پايانبهشتیدانشگاه شهید 
 دانشگاه شهید بهشتی. تربیتی و روانشناسی

شناسی در دانشگاه ارزيابی درونی گروه آموزشی باستان(. 1393موسوی، طوبی )
 ،آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی ارشد کارشناسینامه پايان محقق اردبیلی.

 دانشگاه محقق اردبیلی. شناسیدانشکده علوم تربیتی و روان
ارزيابی  (.1392) موسوی، میثم و خداياری، رحیم فر، جمیل؛؛ صادقیمیرزايی، علیرضا
های آموزشی منتخب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايالم در درونی گروه

 .78 – 71(، 1) 12 .دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانماهنامه . 1387سال 
 فصلنامه تحلیل نظام آموزشی از ديدگاه توسعه. .(1372)دوزی سرخابی، محمد يمنی

 .84-61(، 1) 1 .ريزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه
 

Jarvis, D. (2014). Regulating higher education: Quality 
assurance and neo-liberal managerialism in higher education 
- A critical introduction. Policy and Society, (33), 155-166. 

 Prisacariu, A. (2014). Approaches of quality assurance models 
on adult education provisions. Social and Behavioral 
Sciences, (142), 133-139. 

 Ratiu, L.; Chirica, S. & Rus, C. (2014). Participatory 
evaluation: An intended catalyst to learning within 
university. Social and Behavioral Sciences, (142), 140-145. 

Sahragard, R. & Mallahi, O. (2014). Relationship between 
Iranian EFL Learners' Language Learning Styles, Writing 
Proficiency and Self-assessment. Social and Behavioral 
Sciences, (98), 1611-1620. 

 Sava, S.; Borca, C. & Danciu, L. (2014). Models of quality 
assurance in evaluation and validation of competencies, for 
an easier access to higher education. Social and Behavioral 
Sciences, (142), 176-182. 

 
 استناد به این مقاله:  

(. ارزيابی درونی گـروه آموزشـی آمـار دانشـگاه علـم و      1395بازيار، الهام و محمدی، رضا )
 .98 – 65 (،15) 6، گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازهفرهنگ، 

http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4+%D9%88++%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C&qd=4
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4+%D9%88++%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C&qd=4

