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چکیده
ارزیابی درونی در نظام آموزش عالی از جمله ساز و کارهای بهبود کیفیتت استت ،بنتابرای
دانشگاهها به منظور فراهم ساخت شرایط ارتقای مستمر کیفیت خود باید پیوسته متورد ارزیتابی
قرار گیرند .پژوهش حاضر با هدف توسعه و بهبود کیفیتت گروههتای آموزشتی دانشتگاه آزاد
شادگان از طریق ارزیابی درونی صورت گرفته است.روش تحقیق از نوع پتژوهش ارزشتیابی و
رویه گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی استفاده شد .جامعه آماری مورد مطالعه شتام 2592
نفر با هفت زیر جامعه آماری بود که از میان آنان نمونهای 677نفری با روش سرشتماری کامت
برای مدیران گروه و اعضای هیأت علمی ،کارکنان اداری ،مسئوالن کتابخانه و نمونه گیتری از
جامعه دانشجویان و فارغ التحصیالن براساس جدول مورگان انتختا شتد .ابتاار تحقیتق شتام
پرسشنامه محقق ساخته ،مصاحبه و چت

لیستت بتوده کته ستؤاالت آن بتا توجته بته رستالت و

اهتتداف گتتروههتتای آموزشتتی در راستتتای هفتتت عام ت  ،ستتی و پتتنک متتال

و صتتد و چهتتار

نشانگرتدوی گردیده؛ روایی اباارها روایتی محتتوایی بتوده؛ پایتایی اباارهتا بتا ضتری آلفتای
کرونباخ بی  0/26تا 0/14به دست آمده است .نتتایک ارزیتابی نشتان داد کته کته عامت دانتش
* نویسنده مسؤول

kiyarsi62@yahoo.com
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آموختگان در سطح نامطلو و بقیه عوامت در ستطح نستبتاط مطلتو قترار دارنتد .بته طتورکلی
وضعیت گروهها در سطح نسبتاط مطلو ارزیابی شد.
واژههای کلیدی :ارزیابی درونی ،کیفیت ،آموزش عالی.
مقدمه و بیان مسأله
بدون ش

دانشگاه به واسطه نقشی که در تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید دانتش نتو

دارد از سهم قاب توجهی در تسریع و تسهی توسعه پایدار کشور برخوردار است .بترای استاس
دانشگاهها از جمله مهم تری نظامهای اجتماعی هستند و رشد و توسعه سایر نظامهتا بته کیفیتت
آن ها وابسته است .از ای رو بهبود کیفیت آنها به دغدغههای اصلی کشور و نظتام دانشتگاهی
تبدی شده است .از عواملی که باعث بروز ای دغدغه شده میتوان به تغییر و تحوالت سریع و
روز افاون جوامع از قبی تحوالت علمی و ظهور نیازهتای گونتاگون ،گستترش کمتی ،کثترت
موسسات آموزش عالی متنوع ،کثرت تعداد دانشجویان و وجود خی عظیم دانتش آموختته بتی
کار به خصوص در کشورهای در حال توسعه و از همه مهم تر رقابت علمی میتان دانشتگاههتا و
کشورها اشاره کرد .اگر نظام آمتوزش عتالی نتوانتد پاستخگوی تحتوالت متذکور باشتد لطمته
جبران ناپذیری بر آن وارد خواهد شد (یی اس آی بی .)2007 ،9در صورتی که کیفیتت مراکتا
آموزش عالی مطلو نباشد ،آینده علمی و فنی کشتور اطمینتان بختش نخواهتد بتود .چترا کته
دانشگاهها از ی

سو حافظ و انتقال دهنده میراث فرهنگی و ارزشهای حاکم بتر جامعته انتد و

از سوی دیگتر پاستخگوی نیازهتای اجتمتاعی بترای کست  ،اشتاعه و توستعه دانتش و فنتاوری
میباشند (محمدی .)9729 ،کیفیت پایی آموزشی ،همچنی به فقر نیتروی انستانی متخصتص و
ماهر میانجامد و در نتیجه اهتداف برنامتههتای رشتد و توستعه اقتصتادی ،اجتمتاعی و فرهنگتی
کشور با مشکالت عمده ای مواجه میشود .بنابرای میتوان نتیجته گرفتت کته ارتقتا و بهبتود
کیفیت آموزش ،هدف متعالی هر نظام آموزشی است که دست نیافت بته ایت هتدف باعتث بته
هتتدر رفتتت منتتابع اقتصتتادی ،زوال اعتمتتاد بتته نفتتل و تالتتال شخصتتیت فتتردی و اجتمتتاعی

1 ESIB
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فراگیرندگان میشتود (هتاروی و ویلیتام .)2097 ،9در حتال حاضتر کیفیتت آمتوزش عتالی در
دستور کار اصلی آموزش عالی کشورها در سرتاسر جهان قرار گرفته استت .در بافتت در حتال
تغییری که با گسترش آموزش عالی و جهانی سازی فعالیتهای اقتصادی مشخص شتده استت،
آموزش به ی

دغدغه ملی با ابعاد بی المللی تبدی گشته است .برای کنار آمدن با ای محتیط

متحول ،کشورها چنان تحت فشتار هستتند تتا کیفیتت آمتوزش عتالی را بتا استتانداردهای قابت
مقایسه در سطح ملی و قاب قبول بی المللی تتأمی و تضتمی نماینتد (انجمت اروپتایی تضتمی
کیفیت در آموزش عالی.) 20942 ،
در ایران نیا در راستای برنامههای سوم و چهارم توسعه کشور ،در بخش آموزش عالی طتی
دو گذشته ،عمده تتری مشخصته آمتوزش عتالی کشتور ،حتاکی از رشتد کمتی و ستیر ناولتی
شاخصهای کیفی آموزش عالی بوده استت .از ستوی دیگتر بتدیهی استت کته نستبت جمعیتت
دانشجویی ایران هر سال رو به افاایش است اما نسبت به افاایش سایر عوام نظام آموزش عالی
از جمله هیئت علمتی ،فضتای آموزشتی و غیتره بتا رشتد جمعیتت دانشتجویی هماهنت

نبتوده

است(عباس پور و شرفی .)9710 ،بنابرای اتخاذ راهبردهای کارآمد و اثر بختش جهتت توستعه
کیفی آموزش عالی در کنار توسعه کمی آن ضرورت یافته استت .از جملته چتالشهتای دیگتر
آموزش عالی ایران که ضرورت ارزیابی درونی کیفیت گتروههتای آموزشتی را بتیش از پتیش
ضروری میسازد ،پرورش دانش و مهتارت کتارآفرینی در دانشتجویان و نقتش دانشتگاههتا در
پدید آوردن جامعه ای دانایی -محور تأکید کرد (بازرگان.)2000 ،
به عنوان ضرورتی دیگر می توان به ایت امتر اشتاره نمتود کته ارزیتابی درونتی نتوعی اقتدام
پژوهی است که توسعه سازمانی و تغییرات برنامه ریای شده را یاری میدهد .ای نوع پتژوهش
ضم تحلی مشکالت و ارائه پیشنهادات ،چگونگی اصالح مشتکالت را بتا اجترای راه حت هتا
نمایان میکند .به عبارت دیگر از راه ارزیابی درونی ،اعضا گروههتای آموزشتی دانشتگاهی و
سایر کارکنان دانشگاه ،هدفهای دانشگاه را تصتریح کترده و عتالوه بتر شناستایی قتوتهتا و

1 Harvey & Willam
2 European Association for Quality Assurance in Higher Education
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ضعفها ،فرصتها و عوام باز دارنده توسعه گروه ،در راه آینده مطلو دانشگاه برنامه ریای
کرده و در اجرای آن گامهای اولیه را بر میدارند (بازرگان هرندی و همکاران.)9726 ،
کیفیت در آموزش عالی ی

مفهوم چنتد بعتدی استت کته متیبایستت تمتام کارکردهتا و

فعالیتها از جمله :آموزش ،برنامههتا ،پتژوهش ،کارکنتان ،دانشتجویان ،امکانتات و تجهیتاات،
خدمات به اقشار جامعه و دانشگاه را در بتر گیترد (محمتدی و همکتاران .)9712 ،بهبودکیفیتت
آموزش عالی نیازمند انجام ارزیابی مستمر آن است .ارزیابی نظام آموزش عالی به عنوان ابااری
جهت بهبود کیفیت دانشگاهها را میتوان فرایند منظم و مستتمر گتردآوری دادههتا و اطالعتات
درباره تدریل ،یادگیری ،برنامه درسی ،ساختار و اثربخشی سازمانی ،بازنگری درونی و ستاز و
کار کنترل کیفیت ،تعریف کرد (هریل .)2097 ،9از الگوهای پویا و مناس

ارزیتابی ،ارزیتابی

درونی کیفیت گروههای آموزشی است که از طریق آن بتا بترانگیخت اعضتای هیتأت علمتی و
افراد ذینفع ،سیاستهای ارتقای کیفیت تهیه و تدوی و اجرا متیشتود .ارزیتابی درونتی مرحلته
آغازی کاربرد الگوی اعتبار سنجی تلقی میشود که در آن نظام دانشگاهی به منظتور شتناخت
و خود ارزیابی اقدام نماید تا جنبههای قوت و ضعف خویش را دریابد و بتا در

فرصتتهتا و

تهدیدها به اصالح بپردازد .ارزیابی درونتی بهبتود مستتمر کیفیتت را دنبتال متیکنتد (برینگتا و
همکاران .)2092 ،2درواقع ارزیابی درونی به منظور برانگیخت اعضای هیأت علمی در پتذیرش
مسئولیت برای بهبود نظتام دانشتگاهی ،گستترش فرهنت

ارزشتیابی (شتفافیت و پاستخگویی)،

توانمند سازی اعضای هیأت علمی برای بهبود مستمر آموزش عتالی ،کمت

بته بهبتود ختود –

تنظیمی امور دانشگاهی ،آشکار کردن جنبههای مختلف کیفیت نظام دانشگاهی و آمتاده شتدن
برای ساخت طرح عدم تمرکا در آموزش عالی انجام میشود (بازرگان .)2007 ،7از نظر شتبکه
بی المللی نهادههای تضمی کیفیت در آموزش عتالی عبتارت استت از میتاان تطتابق وضتعیت
موجود با یکی از حالتهای:
الف) استانداردها و معیارهای از قب تعیی شده
) رسالت ،هدف و انتظارات
1. Haris
2 Berings et all.
3. Bazargan
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برحس

ای تعریف میتوان کیفیت نظام آموزشی را بر مبنای هر یت

از عوامت و عناصتر

هریت

از عوامت درونتداد،

نظام دانشگاه تعریف کرد ،که در ای خصوص کیفیت بتر حست

فرایند و برونداد مدنظر قرار میگیرد (برتولی  .)2095 ،9بنتابرای ختود ارزیتابی و تحلیت نقتا
قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها باید بر اساس شتاخصهتای عملکتردی و فراینتدهتای در
حال انجام باشد و جنبههای مهم زیر را پوشش دهد:
 چشم انداز ،مأموریت ،رسالت و اهداف برنامه آموزشی طرح محتوا و اجرای برنامه درسی سیستم آموزشی ،تدریل یادگیری و ارزشیابی ارزشیابی پیشرفت دانشجویان حمایت از دانشجویان و ارائه خدمات مشاوره ای تأمی منابع جو دانشگاهی تحقیق ،انتشارات و خدمات اجتماعی مدیریت آموزشی ،مدیریت تضمی وارتقا و کیفیت برنامهبر بنیاد آن چه گفته شد ،فرایند ارزیابی درونی به واسطه نتایک و پیامدهای خود نقتش بستیار
مؤثر در بهبود و ارتقا کیفیتهای گروهای آموزشی دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
آگاهی دقیق تر از اهداف برنامه نظام آموزشی. افاایش تعهد و دلبستگی اعضای هیأت علمی نسبت به گروه آموزشی -ارائتته یت

تحلیت جتتامع و شتتفاف از عملکتترد گتتروه و شناستتایی نقتتا قتتوت ،ضتتعف،

فرصتها وتهدیدها با مشارکت اعضا ی هیأت علمی
 تقویت فرهن -کم

پاسخ گویی

به خو تنظیمی امور واحد آموزشی

 -تقویت فرهن

یادگیری سازمانی

 حمایت از بهبود مستمر کیفیت1. Bertolin
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 تأمی آموزش با کیفیت خو آماده شدن جهت ارزیابی بیرونی (شبکه بی المللی نهادهای تضمی کیفیتت در آمتوزشعالی .)2093 ،9بنابرای در پژوهش حاضر نیا ،هدف اصلی ،ارزیابی درونی کیفیتت گتروههتای
آموزشی و دانشگاه آزاد شادگان است که در زمینه یادشده سؤالهای زیر مطرح شد:
 -9عوام دروندادی گروههای آموزشی دانشتگاه آزاد شتادگان از چته کیفیتتی برختوردار
است؟
 -2عوام فرایندی گتروههتای آموزشتی دانشتگاه آزاد شتادگان از چته کیفیتتی برختوردار
است؟
 -7عوام بروندادی گروههای آموزشتی دانشتگاه آزاد شتادگان از چته کیفیتتی برختوردار
است؟
پیشینه پژوهش
2

در پژوهشی که میریم میکول ( )2099با عنوان تضمی کیفیت در آموزش عالی استترالیا در
دانشگاه نیپ درغر سیدنی انجام دادند از ارزیتابی درونتی بترای آگتاهی و بهبودکیفیتت ایت
دانشگاه استفاده کردند .در ای پژوهش  6عام  -9 :هدفها ،مدیریت و سازماندهی -2 ،هیات
علمی -7 ،دانشجویان -4 ،دورههتای آموزشتی و برنامتههتای درستی و غیتر درستی -5 ،دانتش
آموختگان -6 ،امکانات و تجهیاات آموزشی و پژوهشتی و  42متال

 950نشتاگر بته منظتور

ارزیابی ازدانشگاه توسط کمیته ارزیابی در نظتر گرفتته شتد .ابتاار گترداوری اطالعتات شتام
مصاحبه ،پرسشنامه و چ

لیست بود .نتایک ای پژوهش نشان داد که عام هتای هیتات علمتی،

دانشجویان ،در سطح مطلو و عام های دورههای آموزشی و برنامههای درسی و غیر درستی،
دانش آموختگان و امکانات و تجهیاات آموزشی و پژوهشتی در ستطح نستبتاط مطلتو ارزیتابی
شدهاند.

1 International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education.
2 Myriam Mikol
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بر اساس نتایک پژوهشی کیفتی توستط هتوتیرا )2099( 9ضتم مصتاحبه بتا گتروه ارزیتابی،
اجرای برنامههای بهبود مستمر از سال  2006تا  2090بتا استتفاده از الگتوی ارزیتابی درونتی در
دانشکده مهندسی مکانی

دانشگاه شهر پراگ دستاوردهای مفیدی را به دنبال داشته استت .در

ای پژوهش نتایک نشان داد که عام های برنامه درسی امکانات و تجهیاات و دانش آموختگتان
در سالهای  2006تا 2002در سطح نسبتا مطلو قرار داشتند که در ستالهای بعتد یعنتی تتا ستال
 2090به سطح مطلو رسیدند.
ترام ناگوی  )2092( 2در پژوهشی با عنوان ارزیابی درونی کیفیتت در نظتام آمتوزش عتالی
ویتنام به بررسی میاان کاربست فرایند ارزیابی درونی توسط دانشگاههتای ویتنتام جهتت بهبتود
نظام آموزش عالی پرداخت .به ای منظور  90دانشگاه ازای کشور به عنوان نمونه مورد بررستی
قرار گرفت .به ای منظور پل از تصریح اهداف دانشگاهها در سه سطح آموزشتی ،پرورشتی و
عرضه خدمات تخصصی و با توس به دو تجربیات ملی دیگر خود ،الگتوی عناصتر ستازمانی و
نظرات کمیته ارزیابی درونی هر دانشگاه ،تعداد هفت عام تعیی و مورد ارزیابی قترار گرفتت.
ایت عامت هتتا عبارتنتتد بودنتتد از -9 :هتتدفهتتا ،متتدیریت و ستتازماندهی -2 ،هیتتات علمتتی-7 ،
دانشجویان -4 ،دورههای آموزشتی و برنامتههتای درستی و غیتر درستی -5 ،فراینتد یتاددهی و
یادگیری -6 ،دانش آموختگان -3 ،امکانات و تجهیاات آموزشی و پژوهشی .به منظور ارزیابی
عوام فوق  43مال
گیری ی

و  922نشانگر در نظر گرفته شتد .هتر کتدام از ایت نشتانگرها بتا انتدازه

یا چند متغیر همراه بود .اباارهای مورد استتفاده بترای جمتع آوری اطالعتات شتام

پرسشنامه ،مصاحبه ،چ

لیست و سند کاوی دادههای الزم بود .با بررسی پیشینه هر دانشتگاه و

به خصوص تحوالت آن در پنک سال گذشته و رجوع به قوانی و مقررات دانشتگاهی و در نظتر
گرفت انتظارات آزمودنیها برای هر نشانگر ،الااماتی جهت قضاوت تهیه و تدوی گردیتد .بتر
ای اساس تالش شد وضعیت موجود هر دانشگاه با توجه به الاامتات تعیتی شتده کته مشتخص
کننده وضعیت مورد انتظار دانشگاه بود ،مقایسه الزم به عم آید و سطح مطلوبیت هتر نشتانگر
مشخص شود .یافتهها برای هر دانشگاه براساس میانگی امتیازهای داده شده به سطوح مطلوبیتت
1 Hutyra
2 Tram Nguyen
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(مطلو  ،7 :نسبتا مطلو  ،2 :نامطلو  )9 :و تطبیتق آن بتا طیتفهتای قضتاوت نتتایک ارزیتابی
بدست آمد .نتایک حاکی از آن بودکه عام های هیات علمی ،هدفها ،مدیریت و سازماندهی،
دانشجویان در سطح مطلو و سایر عوام در سطح نسبتا مطلو قرار داشتند.
براساس نتایک مطالعه ای مروری در طتی ستالهتای  9115-2097توستط کاسپرتویستییوت

9

( )2097رقابت ،بهبود مستمر ،خود ارزیابی از مهمتری محر های بیرونی و درونی استتفاده از
ارزیابی درونی در سازمانها قلمداد شدند .همچنی عدم تعهد کارکنان به اجرای الگتوی تعتالی
سازمانی ،فقدان فرهن

کیفیت و منابع کافی ،فقدان اطالعات کافی بته عنتوان مهمتتری موانتع

کاربست ارزیابی درونی در سازمانها معرفی شدند .در حتالی کته تعهتد کارکنتان بته کیفیتت،
تعیی نقا ضعف ،توسعه مفهوم کیفیت بر اساس نگرش سیستمی ،تعیی شاخصها و معیارهای
کیفیت از فواید عمده کاربست ارزیابی درونی در سازمانها محسو میشود.
افی منساح ) 2096(2در پژوهشتی بتا عنتوان بته کتارگیری ارزیتابی درونتی کیفیتت در پلتی
تکنی

؛ نمونه موردی از کشور غنا ،به بررسی چگونگی به کتارگیری ارزیتابی درونتی کیفیتت

در دو نمونه از موسسات پلی تکنی

غنا پرداخت .پژوهش وی از نوع پژوهشهای کیفی است

که با استفاده از مصاحبههای عمیق ساختاریافته بر مبنای مطالعه متوردی انجتام گرفتت .شترکت
کنندگان در طی مصتاحبههتای ختود بیتان کردنتد کته سیستتمهتای ارزیتابی درونتی کیفیتت و
سیاستهای اعمال شده در موسسات پلی تکنی

باید شام حوزههایی چون :امکتان دسترستی

به ارزیابی درونی کیفیت ،سیاستهای مطمئ  ،فرایندهای یتاددهی -یتادگیری ،طراحتی برنامته
درستتی ،ارزیتتابی و نظتتارت ،بررستتی عملکتترد ،توستتعه فعالیتتتهتتا ،فعالیتتتهتتای ارزشتتیابی از
دانشجویان ،حمایتهای دانشجویی و خدمات باشد .در ای بررسی عواملی همچون چالشهای
زیربنایی ،بودجه و محدودیتهای آن ،ظرفیت محدود آدمتی ،کاستتیهتای فرهنگتی از جملته
عوام محدود کننده به کارگیری ارزیابی درونی کیفیتت در موسستات پلتی تکنیت

از ستوی

شرکت کنندگان در ای تحقیق معرفی گردیدند.

1 Kasperaviciute
2 Afi Mensah.
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تیری ون گودم 9و همکاران( .)2096در پژوهشی باعنوان ارزیابی کیفیتت در نظتام آمتوزش
عتالی :توستتعه متتدل سلستتله مراتبتی ،ستتعی در آزمتتایش تجربتتی و توستعه متتدل سلستتله مراتبتتی
) (HESQUALجهت اندازه گیری ختدمات ارائته شتده در نظتام آمتوزش عتالی کشتور ختود
نمودند .در مرحله اول مطالعه ،پژوهشگران با استفاده از مطالعات کیفی شام بررسی روشها و
بررسی جامع بنیان نظری ،زمینه ایجتاد و توستعه متدل مفهتومی جدیتد را فتراهم نمودنتد .متدل
مفهومی پیشنهادی پژوهشگران شام  57ویژگی بود که ی

نظام آموزش عالی با کیفیت بایتد

آنها را در ارائه خدمات خود لحاظ نماید .در مرحله دوم پژوهش نیا محققتان ستعی در پایتا و
روا کردن مدل پیشنهادی خود نمودند .نتتایک مطالعتات آنهتا حتاکی از مطلوبیتت متدل سلسته
مراتبی برای ارزیابی کیفیت خدمات نظام آموزش عالی بود .مدل نهایی پیشنهادی آنهتا شتام
پنک بعد اساستی:کیفیت ختدمات اداری ،کیفیتت محتیط فیایکتی ،کیفیتت ختدمات آموزشتی،
کیفیت خدمات پشتیبانی و کیفیت امتور جتاری نظتام آمتوزش عتالی بتود .بته کتارگیری متدل
پیشنهادی حاضر به عنوان چهتارچوبی مناست

بترای ارزیتابی کیفیتت نظتام آموزشتی از دیگتر

یافتههای پژوهش حاضر بود.
کاردسو و همکاران ،)2093(2در پژوهشی به بررسی ویژگتیهتای ارزیتابی درونتی کیفیتت
موسسات آموزش عالی میپردازند تا ای موضوع را روش ستازند کته آیتا موسستات آمتوزش
عالی در ارزیابی درونی کیفیت خود به سمت بازتولید مدلهای ارزیتابی درونتی کیفیتت تعیتی
شده توسط افراد خارج از سیستم که به انهتا پیشتنهاد متیشتود تمایت دارنتد و یتا ایت کته در
ارزیابی درونی کیفیت خود بر اساس ویژگیها و منافع سیستم آموزشی خود اقتدام بته طراحتی
مدل ارزیابی مینمایند .در مطالعه حاضر پژوهشگران به تجایه و تحلی محتتوای گتاارشهتای
ارزیتتابی درونتتی کیفیتتت  92سیستتتم آمتتوزش عتتالی در پرتغتتال بتتی ستتالهتتای  2092تتتا 2095
پرداختند .تحلی ها با توجه بته سته عامت انجتام گرفتت :چهتارچو تتاریخی ارزیتابی درونتی
سیستمها ،ساختار مدیریتی و نظارتی سیستم ،ارزیابی و بهبود مستمر.نتایک پتاوهش آنهتا نشتان
داد که موسسات آموزش عالی تمای به پیروی از الگوی «یکی مناس

برای همه» دارند ،به ای
1 Teeroovengadum et all
2 Cardoso et all.
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معنا که مراجع ارزیابی بیرونی کیفیت به گونه ای مشابه از سوی موسستات متورد استتفاده قترار
میگرفتند ،که ای خود به شک گیری سیستمهای ارزیابی درونی کیفیت مشابه منجر میشتود.
در ای میان به نظر میرسد که ویژگیهای سازمانی نقش خاصی را ایفا نمی کنند.
عبتتاس پتتور و شتترفی ( ،)9710در پژوهشتتی تحتتت عنتتوان ارزیتتابی درونتتی کیفیتتت گتتروه
آموزشی مدیریت و برنامه ریتای آموزشتی دانشتگاه عالمته طباطبتایی ،بته ارزیتابی ایت گتروه
آموزشی پرداختند .به ای منظور پل از تصریح اهداف گروه در سه سطح آموزشتی ،پرورشتی
و عرضه خدمات تخصصی ،تعداد هفت عام تعیی و مورد ارزیابی قرار گرفتت .ایت عامت هتا
عبارتند بودند از -9 :هدفهتا ،متدیریت و ستازماندهی -2 ،هیتات علمتی -7 ،دانشتجویان-4 ،
دورههای آموزشی و برنامههای درسی و غیر درسی -5 ،فرایند یتاددهی و یتادگیری -6 ،دانتش
آموختگان -3 ،امکانات و تجهیاات آموزشی و پژوهشتی .بته منظتور ارزیتابی عوامت فتوق 43
مال

و  922نشتانگر در نظتر گرفتته شتده استت .اباارهتای متورد استتفاده بترای جمتع آوری

اطالعات شام پرسشنامه ،مصاحبه ،چ

لیست و سند کتاوی دادههتای الزم بتود .یافتتههتا :بتر

اساس میانگی امتیازهای داده شده به سطوح مطلوبیت (مطلو  ،7 :نسبتاط مطلو  ،2 :نتامطلو :
 )9و تطبیق آن با طیفهای قضاوت نتایک ارزیابی به شرح ذیت بدستت آمتد :عامت هتدفهتا،
مدیریت و سازماندهی نسبتاط مطلو  ،هیات علمی مطلو  ،دانشجویان نسبتاط مطلو  ،دورههتای
آموزشی و برنامههتای درستی و غیتر درستی نستبتاط مطلتو  ،فراینتد یتاددهی -یتادگیری نستبتاط
مطلو  ،دانش آموختگان نسبتاط مطلو و در نهایت ،امکانات و تجهیاات آموزشی و پژوهشتی
نسبتاط مطلو بود .در مجموع وضعیت موجود گروه در سطح نسبتاط مطلو قرار داشت.
ایاانلتتو و همکتتاران ( )9712پژوهشتتی بتتا هتتدف اجتترای فراینتتد ارزیتتابی درونتتی در گتتروه
مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پاشکی قم به منظور تحلیلی جامع از کیفیتت موجتود
گروه و پیشنهاد برای بهبود و ارتقا آن انجام داده است .روش ای تحقیتق توصتیفی -پیمایشتی
بوده و جامعه آماری شش زیر جامعته آمتاری متدیر گتروه ،هیتأت علمتی ،دانشتجویان ،دانتش
آموختگان را در برگرفته است .اباار ای تحقیق شتام پرستش نامته محقتق ستاخته ،مصتاحبه و
چ

لیست بود و  3عام  :اهتداف ،جایگتاه ستازمانی ،متدیریت و تشتکیالت ( 6متال

نشان گر) ،هیأت علمی ( 6متال

و  94نشتانگر) ،دانشتجویان ( 4متال

و 22

و  2نشتانگر) ،فراینتد
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تدریل -یادگیری( 7مال

و  1نشانگر) امکانات و تجهیاات آموزشی -پژوهشتی( 4متال

 90نشانگر) و دانش آموختگان ( 2مال

و

و  7نشان گر) برای ارزیابی درونی مورد استفاده قرار

گرفته اند .براساس میانگی امتیازهای داده شده سطوح مطلوبیت (-9مطلو  -2نسبتاط مطلو و
 -7نامطلو ) و مطابقت آن با طیفهای قضاوت ،نتایک ارزیابی بته شترح زیتر بته دستت آمتده
است :امتیاز کس
ترتی

شده در اهداف و رسالت گتروه ،متدیریت گتروه و رونتد توستعه ای آن بته

 2.9 ،2.2و  ،2.22نسبت تعداد اعضای هیأت علمی به دانشجو ،پتژوهش اعضتای هیتات

علمی و رضایتمندی از گروه به ترتی

 2.9 ،2.27و  ،9.92تناس

موجود ،اطالع از اهداف و رسالتهتای گتروه بته ترتیت

تعداد دانشجویان با امکانتات

 ،2.9 ،9.35و تناست

دروس بتا نیتاز

دانتتش آموختگتتان ،رضتتایتمندی از برنامتتههتتای آموزشتتی گتتروه و رضتتایتمندی از محتتتوای
برنامههای گروه به ترتی

 9.24 ،9.62و  2.9تعیی شد.

خدادادی و همکاران ( )9717پژوهشی با عنوان ارزیابی درونی گروه ایمنی شناسی دانشگاه
علوم پاشکی جندی شاپور اهواز به منظور بهبود کیفیتت آن انجتام داده انتد .روش ایت مطالعته
توصیفی بوده و حوزههای مورد ارزشیابی در ای مطالعه شام  :مدیریت گتروه ،اعضتای هیتأت
علمی ،حوزه آموزشی ،نیتروی انستانی ،تجهیتاات آموزشتی و پژوهشتی ،فضتاهای آموزشتی و
پژوهشی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه بوده است .پرستش نامتههتا و نشتانگرها توستط
اعضای هیأت علمی گروه و بتا همتاهنگی و اظهتار نظتر متدیریت مطالعتات و توستعه آمتوزش
پاشکی ) (EDCدانشگاه تهیه و تتدوی گردیتده استت .یافتتههتا بتر استاس مقیتاس امتیازبنتدی
گورم از رتبه غیر رضایت بخش تا بسیار قوی با دامنه امتیازی  9تتا  5طبقته بنتدی شتده استت.
یافتهها حاکی از آن بود که گروه در حوزههای مدیریت (با میانگی اکتستابی ( ،)4.96اعضتای
هیات علمی ( )4.2حوزه آموزشی( )4.9بر طبق طبقه بندی گورم دارای رتبه قتوی ،در حتوزه
نیروی انسانی( )2.35دارای رتبه رضایت بخش ،در حوزه تجهیاات آموزشی و پژوهشتی ()7.2
دارای رتبه خو  ،در حوزه فضاهای آموزشی و پژوهشی( )2.6دارای رتبه رضایت بختش و در
حوزه دانشجویان تحصیالت تکمیلی( )7.25گروه دارای رتبه خو بتوده استت .گتروه ایمنتی
شناسی دانشگاه علوم پاشکی جندی شتاپور اهتواز در مجمتوع حتوزههتای متورد ارزشتیابی بتا
میانگی ( )7.64بر طبق طبقه بندی گورم رتبه باالتر از سطح رضایت بخش را دارا بود.
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امیدیان و همکاران در سال ()9714پژوهشی با هدف ارزیابی عملکرد گروههتای آموزشتی
دوره کارشناسی ارشتد دانشتگاه آزاد استالمی واحتد دزفتول بتر استاس الگتوی تعتالی بنیتادی
مدیریت کیفیت اروپایی ( )EFQMجهت آشکار نمودن جنبههای مختلتف کیفیتت (درونتداد،
فرایند ،برونداد) گروههای مربوطه و بهبود ارتقتای کیفیتت آموزشتی ایت گتروههتا انجتام داده
است .پژوهش حاضر ،پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف ،کاربردی است .جامعته
آماری مورد مطالعه شام  7زیر جامعه الف) مدیرگروه که در برگیرنده :مدیران گروه در دوره
قب از انجام و حی انجام ای پژوهش ) اساتید ج) دانشجویان بوده است .اباار انتدازه گیتری
در ای پژوهش شام دو پرسش نامه استاندارد شده بر اساس الگوی تعالی سازمانی بود و بترای
تجایه و تحلی دادهها از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون تی ت

گروهی شد .یافتههتا نشتان

داد که در معیار رهبری 33/20 ،امتیاز از 900؛ معیار استراتژی 65/20 ،امتیاز از  ،900معیار نتایک
مشتری 32/70 ،امتیاز از 950؛ معیار نتایک کارکنان 51 ،امتیاز از 900؛ معیار نتایک جامعه52/40 ،
امتیاز از  900و معیتار نتتایک کلیتدی عملکترد 900 ،امتیتاز از  950امتیتاز بتود .ایت نتتایک نشتان
میدهد که ای گروهها در معیار رهبری باالتری امتیاز  33/20و در معیتار نتتایک مشتتری پتایی
تری امتیاز  52/92را کس

کرده اند .کست

 624از  9000امتیتاز نشتان دهنتده ایت استت کته

دانشکده در وضعیت متوسطی قرار داشت .همچنی نتایک پتژوهش نشتان داد کته کست

امتیتاز

 721از عام توانمند سازیها و  215از عام نتایک ،که در رابطته بتا توانمنتد ستازیهتا فعالیتت
زیادی صورت گرفته ،اما نتایک حاصله کمتر از حد انتظار شده بتود .بتی میتاان امتیتاز وضتعیت
موجود و وضعیت مطلو معیارهتا در گتروههتا ی آموزشتی متورد نظتر بتر استاس متدل تعتالی
سازمانی ،تفاوت معناداری وجود داشت.
محمدی و همکاران ( )9714در پژوهشی بتا عنتوان بررستی وضتعیت ارزشتیابی کیفیتت در
آموزشهای کاربردی و با هدف بهبتود و ارتقتا کیفیتت نظتام آمتوزشهتای کتاربردی ،نظتام
ارزشیابی و تضمی کیفیت آموزش های کاربردی کشورهای آمریکتا ،فنالنتد ،هلنتد ،آفریقتای
جنوبی ،امارات متحده عربی و استرالیا به عنوان نمونههایی هدفمند و مطلو از  5قاره جهتان را
مورد بررسی قرار میدهند تا با استفاده از مؤلفههای بررسی شده در ای کشتورها ،پیشتنهادهایی
برای ارتقا و بهبود آموزشهای کاربردی در ایران ارائه شود .روش پژوهش متورد استتفاده در

ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان 913 /

ای تحقیق ،روش کیفی از نوع تحلی اسنادی و بررسی تطبیقی است .از نتایک بهدستت آمتده از
اجرای فرایند مذکورای بود که ،فرایند ارزیابی درونی در نظتام آمتوزشهتای کتاربردی ایتران
بتتهطتتور مستتتمر نبتتوده و نیازمنتتد تعیتتی یت

چرختته زمتتانی مشتتخص بتتهمنظتتور تکتترار فراینتتد

اعتبارسنجی و استفاده است.

حسینی و همکاران ( ،)9714نیا در پژوهشی به مطالعه ارزیابی کیفی آمتوزش تربیتت بتدنی
دانشگاه پیام نور پرداختند .جامعه آماری ایت تحقیتق دانشتجویان تترم چهتار بته بتاال در مقطتع
کارشناسی ( 5000نفر) ،دانش آموختگان چهار سال گذشتته ( 132نفتر)و اعضتا هیتات علمتی
گروه تربیت بدنی ( 66نفر) در دانشگاهها و مراکا مجری رشته تربیتت بتدنی در سراستر کشتور
بود ،که براساس فرمول کرج سی و مورگتان  753دانشتجوی تترم چهتار بته بتاال و 275دانتش
آموخته به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر بته صتورت تصتادفی انتختا شتدند امتا در شتاخه
اعضای هیات علمی به دلی حجم کم جامعه ،حجم نمونه و جامعه یکسان فرض شتد ( 66نفتر).
برای جمع آوری دادههتا از پرسشتنامه پاستخ -بستته مصتو ستازمان ستنجش آمتوزش کشتور
استفاده کردند .پل از تجایه و تحلی دادهها نتایک و یافتههای تحقیق به شرح زیر حاصت شتد.
گروه تربیت بدنی در عام های دانشجویان -دانش آموختگان -برنامههتای درستی و دورههتای
آموزشی مورد اجرا  -دروس و کالسهای عملی-فرآیند یاددهی و یادگیری -و اعضتا هیتات
علمی در وضعیت نسبتا مطلو قرار داشت و در عام اهداف ،سازماندهی و مدیریت گروه در
وضعیت مطلو و در عام امکانات و تستهیالت آموزشتی و پژوهشتی در وضتعیت نتامطلو
بود .از جمع بندی عوام باال نتیجه گیری شد که کت گتروه تربیتت بتدنی در ارزیتابی درونتی
انجام شده از نظر کیفیت در وضعیت نسبتا مطلو

است.

سروستانی و مطهری نژاد ( ،)9714در پژوهشی توصیفی -مقطعی که پرسشتنامههتای آن بتر
اساس عوام هفت گانه :رسالت و اهداف ،متدیریت و ستازمان دهتی امتور آموزشتی و برنامته
درسی ،هیأت علمی ،دانشجویان ،فرایند یادگیری یاد دهتی و امکانتات و تجهیتاات ،پرسشتنامه
تهیه شد ،به ارزیابی درونی گتروه هوشتبری دانشتکده مامتایی و پرستتاری و پیراپاشتکی علتوم
پاشتتکی رفستتنجان پرداختنتتد .جامعتته متتورد پتتژوهش شتتام اعضتتای هیتتأت علمتتی ( 6نفتتر)،
دانشجویان( 922نفر) و سرپرستان اتاق عم ( 7نفر) و مدیر گروه به روش سرشتماری بتود کته
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در مطالعه شرکت کردند .نتایک پژوهش آنها نشان داد که از هفت عام ارزیتابی شتده ،عامت
اهداف و رسالت گروه با میانگی امتیاز  62/7رتبته ختو و عامت دانشتجو بتا امتیتاز  5/2رتبته
مرزی و بقیه عوام مورد بررسی رتبه بیش از رضایت بخش و رضایت بخش را کست کردنتد
و در ک کیفیت گروه هوشبری با امتیاز  57/2از نظر رتبه بندی گورم در رتبه رضایت بختش
قرار گرفت.
هاشمی و عباسی ( )9715پژوهشی با عنوان ارزیابی درونی کیفیت دانشگاههای آزاداسالمی
م نطفه یت

از دیتدگاه استاتید و دانشتجویان انجتام دادنتد .پتژوهش حاضتر از نتوع توصتیفی-

پیمایشی بوده و جامعته آمتاری ایت پتژوهش متشتک از  2979نفتر از استاتید و  32440نفتر از
دانشجویان رشتتههتای کارشناستی دانشتگاههتای آزاد استالمی منطقته یت

دانشتگاههتای آزاد

اسالمی در سال تحصیلی 21-10بود .نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونته گیتری تصتادفی
خوشته ای بته ترتیت

 722دانشتجو و  725عضتوهیات علمتی انتختا شتدند .تجایته و تحلیت

یافتتههتتای تحقیتتق ایشتتان حتاکی از آن بتتود کتته ؛ از دیتتدگاه دانشتجویان ،کتتارایی برنامتتههتتای
دانشجویی و پژوهشی ،پایی تتر از متوستط ،کتارایی برنامتههتای آموزشتی ،متوستط و کتارایی
برنامههای اداری-مالی و فرهنگی ،باالتر از متوسط است و از دیدگاه اساتید ،کارایی برنامههای
فرهنگی و پژوهشی ،متوسط و کارایی برنامههای آموزشی ،دانشجویی و اداری-متالی بتاالتر از
متوسط است .همچنی بی دیدگاه اساتید و دانشتجویان راجتع بته کتارایی برنامتههتای مختلتف
دانشگاههای آزاد اسالمی منطقه ی

تفاوت معناداری وجود دارد.

زمانی فر و همکاران ( ،)9715در پژوهشی با هتدف بررستی وضتعیت برنامته درستی در 20
گروه آموزشی مهندسی دانشگاههای تابعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سراستر کشتور
بر اساس نتایک حاصت از ارزیتابی درونتی انجتام دادنتد .روش تحقیتق آنهتا تحلیت استنادی و
فراتحلی بود که کیفیت برنامته درستی در گتروههتای متذکور را بتا استتفاده از  5متال

و 40

نشانگر مورد بررسی و تحلی قرار دادند .نتیجه ارزیابی مال ها و نشانگرهای ایت عامت نشتان
دهنده مطلوبیت نسبی آن بود.
صادقی محلی و همکاران ( ،)9715پژوهشی را با عنوان بررسی وضعیت ارزیتابی درونتی در
گروهها ی آموزشی علوم پایه دانشتگاه علتوم پاشتکی مازنتدران در قالت

پژوهشتی توصتیفی-
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تحلیلی انجام دادند .دادههای تحقیق از طریق چ

لیستها و پرسش نامهها جمع اوری گردید.

نتایک تحقیق ایشان نشان داد که از مجمتوع  %900امتیتاز ،دانشتکده پاشتکی بتا کست
وضعیت نسبتاط مطلو  ،دانشتکده داروستازی بتا کست
دانشکده دندانپاشکی با کس
ساری با کس

 %51در

امتیتاز  %30در وضتعیت نستبتاط مطلتو ،

امتیاز  %42در وضتعیت نتامطلو  ،دانشتکده پرستتاری -مامتایی

امتیاز  %51در وضعیت نسبتاط مطلو  ،دانشکده بهداشت با کست

وضعیت نسبتاط مطلو و دانشتکده پیراپاشتکی ستاری بتا کست

امتیتاز  %64در

امتیتاز  %55در وضتعیت نستبتاط

مطلو قرار داشتند.
صتتبور و همکتتاران ( )9715در مطالعتته ای توصتتیفی بتته ارزیتتابی درونتتی گتتروه آموزشتتی
فوریتها ی پاشکی دانشگاه علوم پاشکی کرمانشتاه پرداختنتد .جامعته پتژوهش حاضتر شتام
اعضای کمیته ارزیابی درونی ،هیات علمتی ،متدیران گتروه ،دانشتجویان ،دانتش آموختگتان و
مسئولی مراکا فوریتهای پاشکی شهر کرمانشاه بود .نمونههای پژوهش نیتا بتا توجته بته نتوع
جامعه به صورت تصتادفی و سرشتماری انتختا شتدند .نتتایک مطالعته آنهتا نشتان داد ،عامت
رسالت در بهتری وضعیت و عوام پایان نامهها و دانش اموختگان در پایی تری وضعیت قترار
داشتند .گروه فوریتهای پاشکی از هشت عام مورد ارزیابی ،امتیتاز  37/51(9/22درصتد) را
به دست آورد .با توجه به معیارهای رتبه بندی ،ارزیابی درونی گروه در وضعیت نستبتا مطلتو
قرار داشت.
بازیار و محمدی ( ،)9715در پژوهش خود به ارزیابی درونی گروه آموزشی آمتار دانشتگاه
علم و فرهن

 ،میپردازند .به ای منظور هفت عام (ساختار ستازمانی ،تشتکیالت و متدیریت؛

هیئتتت علمتتی؛ دانشتتجویان؛ دورههتتای آموزشتتی متتورد اجتترا؛ فرآینتتد یتتاددهیتیتتادگیری؛
دانتشآموختگتان؛ امکانتات و تجهیتاات) 22 ،متتال

و  60نشتانگر از ستوی محققتان در نظتتر

گرفته شد .جامعه آماری پژوهش شام رئیل دانشکده ،مدیران گروه ( 7نفر) ،هیئت علمتی (4
نفر) و استادان ( 5نفر) ،دانشجویان ( 210نفتر شتام  267نفتر کارشناستی و  23نفتر کارشناستی
ارشد) ،دانشآموختگان ( 73نفر) و مستئول کتابخانته بتود .اطالعتات متورد نیتاز از دانشتجویان
کارشناستتی پیوستتته (رشتتته آمتتار ستتنجش آمتتوزش و آمتتار و کاربردهتتا) بتتا استتتفاده از روش
نمونهگیری چندمرحله ای و سایر افراد جامعه با استتفاده از روش سرشتماری کامت جمتعآوری
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شد .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محققساخته ،مصاحبه ستازمانیافتته و چت

لیستت

استفاده شد .بهطور کلی از مجموع هفت عامت متورد بررستی پتژوهش آنهتا ،چهتار عامت در
سطح نسبتاط مطلو و سه عام در سطح نامطلو قرار دارد.
نظتتری و همکتتاران ( )9715در مطالعتته ای توصتتیفی-مقطعتتی بتته ارزیتتابی درونتتی گتتروه
فیایولوژی دانشگاه علوم پاشکی لرستان پرداختند .جمع آوری اطالعات در پژوهش حاضر بتر
اساس پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه انجام و ارزیابی در  6حوزه مختلف صورت گرفته است .یا
فتههای پژوهش حاضر نشان داد که حوزه متدیریت گروه(بتا میتانگی اکتستابی  )4/27اعضتای
هیات علمی( ،)7/53دورههای آموزشی( ،)7/16برنامههای درسی گروه فیایولوژی( )7/35رتبته
مطلو و حوزههای امکانات و تجهیاات اموزشی و پژوهشی( )2/12وضعیت پژوهش اعضتای
هیات علمی( )2/37رتبه نسبتا مطلتو را دارا بودنتد.گروه فیایولتوژی دانشتگاه علتوم پاشتکی
لرستان در مجموع حوزههای مورد ارزیابی با میانگی  7/71رتبه مطلو را دارا بود.
شیر بیگی و اسدی ( )9715پژوهشی انجام دادند که هدف آن ،بررسی دیدگاههای استتادان
درباره مؤلفههای ارزیابی عملکرد آموزشی خود با هدف بهبود کیفیت دانشگاهی بود .رویکترد
پژوهش حاضر از نوع کیفی و راهبرد آن مبتنی بر شیوه نظریه داده بنیتاد استت .نمونتهگیتری از
نوع نظری بود و قاعده اشباع نظتری ،معیتار اتمتام نمونتهگیتری قترار گرفتت .تعتداد  96نفتر از
استادان گروههای آموزشی دانشگاه کردستان در ای پژوهش شرکت کردند .بر اساس یافتتههتا
میتوان راهبردهای ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی را در سه دسته راهبرد کلتی
جامعیت و واقعنگری؛ اجرایی و پشتیبانی؛ و به سازی و رشد حرفهای برشمرد.

کاووسی و همکاران ( ،)9715در پژوهشی با عنوان ارزیابی درونی گروه پوست ،به بررستی
اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت و تشکیالت ،هیات علمی ،دانشجویان ،راهبردهای یاددهی-
یادگیری ،تجهیاات آموزشی ،پایان نامهها و فرصتهای مطالعاتی و عام دانش آموختگتان در
گروه مذکور پرداختند .نتایک پژوهش آنها نشان داد که اکثر عوام مورد بررستی در وضتعیت
مطلوبی قرار داشتند.
صتتالحی و بتتاقرزاده( ،)9715در پژوهشتتی کتته جامعتته آمتتاری آن شتتام دانشتتجویان،
دانشآموختگان و اعضای هیئتعلمی رشتتههتای پرستتاری دانشتگاههتای آزاد استالمی ستطح
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استان آذربایجان غربی در سال 9717به ارزیابی درونتی گتروههتای پرستتاری پرداختنتد .حجتم
نمونه در گتروه دانشتجویان  30نفتر از هتر دانشتگاه ،در گتروه فتارغالتحصتیالن  40نفتر از هتر
دانشتتگاه و در گتتروه اعضتتای هیئتتت علمتتی سرشتتماری بتتود .بتترای جمتتعآوری اطالعتتات از
پرسشتتنامههتتای روا و پایتتای مخصتتوص متتدیران گتتروه ،اعضتتای هیئتتتعلمتتی ،دانشتتجویان و
دانش آموختگان و تعدادی چ

لیست استتفاده شتد .تجایته و تحلیت دادههتا نشتان داد از بتی

عوام مورد بررسی کمتری میاان رضایت در بی عوام دروندادی نظیر تجهیتاات و بیشتتری
میاان رضایت در بی عوام برون دادی مانند کیفیت عناصر مؤثر بر برنامههای آموزشی وجتود
داشت.

روش پژوهش
ایت پتتژوهش برمبنتتای هتتدف در زمتتره تحقیقتتات کتتاربردی و از لحتتاظ شتتیوه گتتردآوری
اطالعات ،تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استت .جامعته آمتاری  2592نفتری متشتک از 3زیتر
جامعه مدیران گروهها 2نفر ،اعضای هیأت علمی 61نفر ،دانشجویان  9025نفر(کاردانی550نفر،
کارشناسی  575نفتر) ،دانتش آموختگتان 9700نفتر (کتاردانی 509نفتر ،کارشناستی 311نفتر)،
کارفرمایتتان دانتتش آموختگتتان 49نفتتر ،مستتؤوالن کتابخانتته 2نفتتر ،مستتؤوالن آموزشتتی و
اموردانشجویی گروههای آموزشی 97دانشگاه آزاد استالمی واحتد شتادگان (ازستال 12تتا)15
است .به منظور تعیی حجم نمونه براساس سرشماری کام تمام اعضای مدیر ان گروه ،اعضای
هیتتأت علمتتی ،کارفرمایتتان دانتتش آموختگتتان ،مستتؤوالن کتابخانتته ،مستتؤوال ن آموزشتتی و
اموردانشجویی به عنوان نمونه در نظر گرفته شد ه و بترای ستایر زیتر جامعتههتای دانشتجویان و
دانش آموختگان براساس جدول کرجستی و مورگتان  226نفتر دانشتجوی کتاردانی 226 ،نفتر
دانشجوی کارشناسی 226 ،نفر دانش آموخته ی کاردانی و  260نفر دانش آموختته کارشناستی
انتخا شدند.
به منظور انجام ارزیابی درونی ابتدا اهداف گروههای آموزشی دانشگاه آزاد شادگان در سه
حوزه آموزشی ،پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی توسط اعضای گتروههتا تتدوی شتد و در
نهایت اهداف گروهها در سه حوزه دروندادی ،فرایند و بروندادی با توجه به نیازهتای جامعته و
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فراگیران تصریح شد .براساس اهداف تعیی شده در نهایتت 3عامت  75 ،متال
برای ارزیابی درونی گروهها تعیی و به تصوی

و  907نشتانگر

کمیتته ارزیتابی رستید .ابتاارهتای پتژوهش بته

منظور پوشش دادن ای اهداف ،عوام  ،مال ها و نشانگرها تهیته شتدند .مجموعته ابتاارهتای
اندازه گیری که برای گردآوری اطالعات از آنها استفاده شده است عبارتنتد ازالتف) پرستش
نامه( مدیران گروه شام  14گویه ،اعضای هیأت علمی شام  67گویه ،دانشتجویان شتام 53
گویه ،دانش آموختگان شام  27گویه و سرپرستان بالفص دانش آموختگتان ،شتام  3گویته
)؛ ) مصاحبه(مسئول کتابخانه شام  1گویه)؛ ج)چ

لیست(فضا ،تجهیاات ،کتابخانه شتام

 95گویه) .در جدول 9خالصه نحتوه ارتبتا اباارهتای متورد استتفاده تحقیتق بتا عوامت متورد
ارزیابی و منبع جمع آوری اطالعات ارائه گردیده است .برای تأمی روایتی اباارهتای پتژوهش
حاضر از روایی محتوایی 9استفاده شده است .سؤاالت پرسش نامهها به گونته ای طراحتی شتده
اند که تمامی اطالعات مربو به عوام  ،مال ها و نشانگرها را جمع آوری کنند ،لذا میتتوان
اطمینان حاص کردکه روایی محتوای حاص شده است .برای برآورد پایایی پرسش نامتههتای
تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .پایایی به دست آمده برای پرسشنامه اعضای هیتأت
علمی ،0/21دانشجویان ،0/14دانش آموختگان ،0/19کارفرمایان0/26گردید .با توجه به مقادیر
بدست آمده میتوان اطمینان حاص کرد پرسش نامهها از پایای الزم برخوردار هستند.
برای تجایه و تحلی دادهها با توجه به ماهیتت تحقیتق و نتوع ستؤاالت بکتار رفتته در ابتاار
پژوهش (پتنک گاینته ای ،سته گاینته ای ،دوگاینته ای و توصتیفی) عمتدتاط از روشهتای آمتار
توصیفی(فراوانی ،میانگی و روش وزن دهی بته نشتانگرها ،متال هتا و عوامت ) استتفاده شتد.
همی طور برای قضاوت در خصوص سؤاالت ،نشانگرها ،مال ها و عوام  ،امتیاز هتر یت

بتا

طیفهای قضاوت در سه سطح مطلو  ،نسبتاط مطلو و نامطلو مطابقت داده شد.

1.Content validity
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جدول  -1سؤاالت ،نشانگرها ،مالکها ،عوامل ومعیارهای قضاوت هریک از آنها
و

سؤال ،نشانگر ،مال
عام

سؤاالت

مبنای قضاوت

طیفهای قضاوت
نامطلو

نسبتاط مطلو

مطلو

دو گاینهای

میانگی سؤاالت

9

-

2

سه گاینهای

میانگی سؤاالت

9

2

7

پنک گاینهای

میانگی سؤاالت

2/77تا9

 7/66تا2/ 77

 5تا 7/66

توصیفی(کوتاه پاسخ)

9

2

7

2/77تا9

 7/66تا2/ 77

 5تا 7/66

 9/66تا 9

 2/77تا 9/66

 7تا 2/77

 9/66تا 9

 2/77تا 9/66

 7تا 2/77

 9/66تا 9

 2/77تا 9/66

 7تا 2/77

توصیفی (کوتاه
پاسخ)

میانگی سؤاالت مربو به

نشانگرها

نشانگر
میانگی قضاوتهای مربو

مال ها

به نشانگرهای مال
میانگی قضاوت مربو به

عوام
چند عام دری

مال های عام
گروه

میانگی قضاوت مربو به
عام ها در گروه

یافتههای پژوهش
سؤال اول پژوهش :عوام درونتدادی گتروههتای آموزشتی دانشتگاه آزاد شتادگان از چته
کیفیتی برخوردار است؟
برای پاسخ به ای سؤال عامت هتای درونتدادی بته همتراه نتتایک حاصت از ارزیتابی عوامت
مذکوردر جداول 2تا 6به شرح زیر است:

 / 204فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)73تابستان 9716

جدول  -2نتایج ارزیابی عامل دروندادی هیأت علمی
وضعیت مال

مال های عام
هیأت علمی
ترکی و توزیع
اعضای هیأت

در گروهها

گروه

گروه آموزش

گروه

کامپیوتر

ابتدایی

حسابداری

مطلو

مطلو

مطلو

گروه برق

نسبتاط مطلو

گروه متالوژی
نسبتاط مطلو

وضعیت کلی
مطلو

7

7

7

2

2

نامطلو

نامطلو

مطلو

مطلو

مطلو

9

9

7

7

7

2 /2

نامطلو

نامطلو

نامطلو

نامطلو

نامطلو

نامطلو

پژوهشی

9

9

9

9

9

9

ارتبا اعضای

نسبتاط

علمی
فعالیتهای
آموزشی
فعالیتهای

هیأت علمی با

مطلو

دانشجویان

2/94

وضعیت کلی

نسبتاط

(عام )
امتیاز
کلی(عام )

مطلو
9/32

مطلو
2/32
نسبتاط
مطلو
9/17

نسبتاط مطلو
9 /2
نسبتاط مطلو
2/20

نسبتاط مطلو
2
نسبتاط مطلو
2

نسبتاط مطلو

نا مطلو

نسبتاط مطلو

9/56

2/04

نسبتاط مطلو
9/21

همان طور که جدول  2نشان میدهد وضعیت عام هیتأت علمتی درهریت
برق ،کامپیوتر ،آموزش ابتدایی ،حسابداری و متالوژی به ترتی

2 /6

نسبتاط مطلو
9/16

از گتروههتای

با امتیاز ،2 ،2/20 ،9/17 ،9/32

9 /21در سطح نسبتاط مطلو ارزیابی شده است .وضعیت عام هیأت علمی در تمام گتروههتای
آموزشی با میانگی امتیاز 9/16در سطح نسبتاط مطلو قرار دارد.
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جدول  -3نتایج ارزیابی عامل دروندادی دانشجویان
وضعیت مال
مال های عام
دانشجویان
پذیرش و پیشرفت
تحصیلی
دانشجویان
تعام دانشجویان
با اعضای هیأت
علمی
عالقه و آگاهی
دانشجویان نسبت
به بازار کار
ترکی و توزیع
دانشجویان
آشنایی اعضای
هیأت علمی گروه
با یافته های جدید
رشته تخصصی
وضعیت کلی
(عام )
امتیاز کلی (عام )

گروه برق

گروه
کامپیوتر

نا مطلو
9
نسبتاط
مطلو
2/22

نسبتاط

گروه
آموزش
ابتدایی
نسبتاط

در گروهها
گروه

گروه

وضعیت

حسابداری

متالوژی

کلی

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

مطلو

مطلو

مطلو

مطلو

مطلو

2

2

2

2

9/2

نامطلو

نامطلو

نامطلو

نامطلو

نامطلو

9/65

9

9/55

9

مطلو

مطلو

مطلو

مطلو

7

7

7

7

نسبتاط
مطلو
2/77
نسبتاط
مطلو
2
نسبتاط
مطلو
2/99

نا مطلو
9

مطلو
2/75
نسبتاط
مطلو
2

مطلو
7
نسبتاط
مطلو
2/95
نسبتاط
مطلو
2/27

نسبتاط
مطلو
2

نسبتاط
مطلو
9/35
نامطلو
9

مطلو

نامطلو

7

9

نسبتاط
مطلو
2/79

نامطلو
9/75

9/424
مطلو
2/35
نسبتاط
مطلو
9/266
نسبتاط
مطلو
2/9
نسبتاط
مطلو
2

همان طور که جتدول  7نشتان متیدهتد وضتعیت عامت دانشتجویان در گتروه متتالوژی بتا
امتیاز 9/75نامطلو و درهری
ترتی

از گروههای برق ،کامپیوتر ،آمتوزش ابتتدایی ،حستابداری بته

با امتیاز  9/75 ،2/79 ،2/27 ،2 ،2/99در سطح نسبتاط مطلو ارزیابی شده است .وضعیت
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عام دانشجویان در تمام گروههای آموزشی با میتانگی امتیتاز  2در ستطح نستبتاط مطلتو قترار
دارد.
جدول  -4نتایج ارزیابی عامل دروندادی دورههای آموزشی و برنامه درسی
وضعیت مال
مال های عام دورههای
آموزشی و برنامههای درسی

دورههای آموزشی و
اهداف آن
انعطاف پذیری برنامههای
درسی دورهها نسبت به
نیازهای فرد و جامعه
رضایت دانش آموختگان از
برنامههای آموزشی و درسی
وضعیت کلی (عام )
امتیازکلی(عام )

گروه برق

گروه
کامپیوتر

نسبتاط
مطلو

نسبتاط

گروه
آموزش
ابتدایی

وضعیت

گروه

گروه

حسابداری

متالوژی

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

کلی
نسبتاط

مطلو

مطلو

مطلو

2

9/35

2

2

2

9/15

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

مطلو
2
نسبتاط
مطلو
9/31
نسبتاط
مطلو
9/17

مطلو

درهمه گروهها

مطلو
9/20
مطلو

مطلو
9/20
مطلو

2/23

2/75

نسبتاط

نسبتاط

مطلو
2/94

مطلو
2/05

مطلو

مطلو

مطلو

2

9/10

9/10

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

مطلو

مطلو

مطلو

9/19

9/27

2/95

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

مطلو
9/13

مطلو
9/19

براساس جدول  4وضعیت عام دورههای آموزشی و برنامه درسی در هری
برق ،کامپیوتر ،آموزش ابتدایی ،حسابداری و متالوژی بته ترتیت

مطلو

مطلو
2

ازگتروههتای

بتا امتیتاز،2/05 ،2/94 ،9/17

9/19 ،9/13در سطح نسبتاط مطلو ارزیتابی شتده استت .وضتعیت عامت دورههتای آموزشتی و
برنامه درسی در تمام گروههای آموزشی با میانگی امتیاز  2در سطح نسبتاط مطلو قرار دارد.
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جدول  -5نتایج ارزیابی عامل دروندادی امکانات و تجهیزات آموزشی-پژوهشی
مال های عام
امکانات و
تجهیاات
آموزشی-پژوهشی
فضای آموزشی و
اداری
کتابخانه سیستم
اطالع رسانی
امکانات و خدمات
رایانه ای

وضعیت گروههای آموزشی
برق
نسبتاط
مطلو
9/22
نا مطلو
9
نسبتاط
مطلو
2

کارگاهها و
آزمایشگاه

مطلو
7

وضعیت
کلی(عام )
امتیاز کلی(عام )

نسبتاط
مطلو
9/13

آموزش
ابتدایی

حسابداری

نسبتاط مطلو
2

مطلو
2/36

نامطلو
9/56

نا مطلو
9

نا مطلو
9

نا مطلو
9

مطلو
7

نسبتاط مطلو
2

نسبتاط مطلو
2

نسبتاط مطلو
2

نا مطلو
9

نا مطلو
9

نسبتاط مطلو

نسبتاط مطلو

نا مطلو

کامپیوتر

2

9/61

9/71

متالوژی

وضعیت
کلی

نسبتاط
مطلو
2
نا مطلو
9
نسبتاط
مطلو
2
نسبتاط
مطلو
9/20
نسبتاط
مطلو
9/30

نسبتاط
مطلو
2/04
نا مطلو
9
نسبتاط
مطلو
2/2
نسبتاط
مطلو
9/36
نسبتاط
مطلو
9/35

همان طور کته جتدول  5نشتان متیدهتد وضتعیت عامت امکانتات و تجهیتاات آموزشتی-
پژوهشی در گروه حسابداری با امتیاز  9/71در سطح نامطلو و در هری
کامپیوتر ،آموزش ابتدایی و متالوژی بته ترتیت

از گروههتای بترق،

بتا امتیتاز 9/30 ،9/61 ،2 ،9/13در ستطح نستبتاط

مطلو ارزیابی شده است .وضعیت عامت امکانتات و تجهیتاات آموزشتی-پژوهشتی در تمتام
گروههای آموزشی با میانگی امتیاز  9/35در سطح نسبتاط مطلو قرار دارد.
جدول  -6نتایج ارزیابی عوامل دروندادی
گروههای آموزشی

برق

کامپیوتر

وضعیت عوام

نسبتاط

نسبتاط

دروندادی
امتیاز عوام
دروندادی

مطلو
9/14

مطلو
2/09

آموزش
ابتدایی
نسبتاط
مطلو
2/04

حسابداری
نسبتاط مطلو
9/19

متالوژی
نسبتاط
مطلو
9/39

وضعیت
کلی
نسبتاط
مطلو
9/12
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چنانچه جدول  6نشان میدهد وضعیت عوام دروندادی برای هریت
کامپیوتر ،آموزش ابتدایی ،حسابداری و متالوژی به ترتی

از گتروههتای بترق،

بتا امتیتاز ،9/19 ،2/04 ،2/09 ،9/11

 9/39درسطح نسبتاط مطلو قرار گرفته استت.همچنی وضتعیت عوامت درونتدادی بترای تمتام
گروهها با میانگی امتیاز  9/17در سطح نسبتاط مطلو است.
سؤال دوم پاوهش :عوام فرایندی گروههای آموزشی دانشگاه آزاد شادگان از چه کیفیتی
برخوردار است؟
نتایک حاص از بررسی عام های فرایندی گروهها ی مورد مطالعه در جداول3و2بیتان شتده
است.
جدول  -7نتایج ارزیابی عامل فرایندی فرایند تدریس -یادگیری
وضعیت گروههای آموزشی

مال های عام فرایند
تدریل -یادگیری

برق
مطلو

الگوها و رورشهای تدریل

7

کامپیوتر
نسبتاط
مطلو
2/79

استفاده از منابع و وسای
آموزشی

نسبتاط
مطلو
2/26
نسبتاط

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

مطلو

مطلو
7
نسبتاط
مطلو

آموزش
ابتدایی
مطلو
2/40
مطلو
2/36
نسبتاطمطلو
2

حسابداری

متالوژی

نسبتاط

نسبتاط

مطلو
نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

مطلو
2/25

2/70

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

مطلو

بازخورد نتایک پیشرفت

نامطلو

تحصیلی به دانشجویان

9/25

9/44

9

9/25

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

امتیاز کلی(عام )

2/91

2/26

2/04

مطلو

مطلو
2/59

نامطلو

وضعیت کلی(عام )

مطلو

2/70

نامطلو

مطلو

نسبتاط

2/90

2/25

مطلو

کلی

2/42

2/21

مطلو

مطلو

وضعیت

مطلو

مطلو

2/20

2/24

2/2

نامطلو

نامطلو

نامطلو

9/60

9/79

نسبتاط

نسبتاط

مطلو
2

مطلو
2/06

مطلو
2/99
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براساس جدول  3وضعیت عام فرایند تتدریل -یتادگیری در هریت
کامپیوتر ،آموزش ابتدایی ،حستابداری و متتالوژی بته ترتیت

ازگتروههتای بترق،

بتا امتیتاز ،2 ،2/04 ،2/26 ،2/91

 2/06در سطح نستبتاط مطلتو ارزیتابی شتده استت .همچنتی وضتعیت عامت فراینتد تتدریل-
یادگیری در تمام گروههای آموزشی با میانگی امتیاز  2/99در سطح نسبتاط مطلو قرار دارد.
جدول  -8نتایج ارزیابی عامل فرایندی اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت و تشکیالت
وضعیت گروههای آموزشی

مال های عام اهداف،
جایگاه سازمانی ،مدیریت
و تشکیالت
مأموریت و اهداف گروه
ها

برق
نامطلو
9/09
نسبتاط

مدیریت گروه

مطلو
9/61

روند توسعه گروهها در 4
سال گذشته
برنامه توسعه گروهها و ساز
و کارارزیابی فعالیتها
آئی نامهها و مصوبات
گروهها
فعالیتهای برون گروهی
گروهها
منابع مالی مورد استفاده

نسبتاطمطلو
9/63
نا مطلو
9
نسبتاط
مطلو

کامپیوتر
نسبتاط
مطلو
9/3
نسبتاط
مطلو
9/61
مطلو
2/75
نسبتاط
مطلو
9/62
نسبتاط
مطلو

9/63

9/63

نسبتاط

نسبتاط

آموزش
ابتدایی
نسبتاط
مطلو
9/42
نا مطلو
9

حسابداری
نا مطلو
9/59
نسبتاط
مطلو
9/63

نا مطلو

نا مطلو

9/02

9/09

نا مطلو

نامطلو

9/09

9/02

نا مطلو

نا مطلو

9/62

9

نسبتاط

نسبتاط

مطلو

مطلو

مطلو

مطلو

2

2

2

2

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

نامطلو

متالوژی
نسبتاط
مطلو
9/63
نسبتاط
مطلو

وضعیت
کلی
نا مطلو
9/46
نسبتاط
مطلو

9/30

9/55

نسبتاط

نسبتاط

مطلو
9/63
نسبتاط
مطلو
9/63
نسبتاط
مطلو
9/63
نا مطلو
9
نامطلو

مطلو
9/54
نا مطلو
9/22
نامطلو
9/54
نسبتاط
مطلو
9/2
نامطلو
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9

گروهها

مطلو

7

مطلو

مطلو

7

2
نسبتاط

وضعیت کلی(عام )

7

7

7

2/2

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

مطلو

مطلو

مطلو

مطلو

2

2

2

2/2

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

نسبتاط

مطلو

امتیاز کلی(عام )

مطلو

مطلو

مطلو

مطلو

2

نسبتاط
کارکردهای گروهها

2

2

2

نسبتاط

مطلو

تشکیالت سازمانی

مطلو

مطلو

مطلو

مطلو

9/63

9

9/6

مطلو
9/62

2/09

مطلو

مطلو

9/30

9/61

مطلو
9/35

براساس جدول  2وضعیت عام اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت و تشکیالت در هریت
ازگروههای برق ،کامپیوتر ،آموزش ابتدایی ،حستابداری و متتالوژی بته ترتیت

بتا امتیتاز ،9/63

 9/30 ،9/61 ،9/62 ،2/09در سطح نسبتاط مطلو ارزیابی شتده استت .همچنتی وضتعیت عامت
اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت و تشکیالت در تمام گروههتای آموزشتی بتا میتانگی امتیتاز
 9/35در سطح نسبتاط مطلو قرار دارد.
جدول -9نتایج ارزیابی عوامل فرایندی
گروههای
آموزشی
وضعیت عوام
فرایندی
امتیاز عوام
فرایندی

برق
نسبتاطمطلو
9/17

کامپیوتر
نسبتاط
مطلو
2/97

آموزش
ابتدایی
نسبتاط
مطلو
9/26

حسابداری
نسبتاط مطلو
9/24

چنان چه جدول 1نشان میدهد وضعیت عوام فرایندی بترای هریت
کامپیوتر ،آموزش ابتدایی ،حسابداری و متالوژی به ترتی

متالوژی
نسبتاط
مطلو
9/22

وضعیت
کلی
نسبتاط
مطلو
9/17

از گتروههتای بترق،

بتا امتیتاز ،9/24 ،9/26 ،2/97 ،9/17
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 9/22درسطح نسبتاط مطلتو قترار گرفتته استت.همچنی وضتعیت عوامت فراینتدی بترای تمتام
گروهها با میانگی امتیاز  9/17در سطح نسبتاط مطلو است.
سؤال چهارم :عوام بروندادی گروههتای آموزشتی دانشتگاه آزاد شتادگان از چته کیفیتتی
برخوردار است؟عام بروندادی در پژوهش حاضر فقط در بردارنده دانش آموختگان بوده کته
نتایک حاص از بررسی ای عام در جدول 90آمده است.
جدول  -11نتایج ارزیابی عامل بروندادی دانش آموختگان
وضعیت گروههای آموزشی

مال های عام دانش
آموختگان

ادامه تحصی دانش آموختگان

رضایت کار فرمایان از دانش و
توانایی دانش آموختگان

آثار علمی دانش آموختگان

نسبت دانش آموختگان شاغ
دررشتههای غیر مرتبط
ارتبا دانش آموختگان با
گروه مربوطه بعد از فراغت از
تحصی
وضعیت کلی(عام )
امتیاز کلی(عام )

برق
مطلو
7
نا

کامپیوتر
نسبتاط
مطلو
2
نسبتاط

آموزش
ابتدایی
مطلو
7
نسبتاط

مطلو

مطلو

مطلو

9

2

2

نا

نا

مطلو

مطلو

9

9

نا

نا

نا مطلو

حسابداری

متالوژی

نا مطلو

نامطلو

مطلو

نامطلو

نامطلو

نامطلو

9

9

9/4

نا مطلو

نسبتاط

نسبتاط

مطلو

مطلو

مطلو

مطلو

9

9

2

2

نا

نا

مطلو

مطلو

9

9

نا

نا

مطلو

مطلو

مطلو

9/4

9/4

9/2

نسبتاط

نسبتا

9

9

9

کلی

9

9

نا مطلو

وضعیت

نا مطلو
9
نا مطلو
9/2

نا مطلو
9
نا مطلو
9
نا مطلو
9
نا مطلو
9

2

نا
مطلو
9
نا
مطلو
9/4
نا
مطلو
9
نا
مطلو
9/76
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براساس جدول 90وضعیت عام بروندادی دانش آموختگان برای گروه آموزش ابتدایی بتا
امتیاز  9/2در سطح نسبتاط مطلتو و بترای هریت
متالوژی به ترتی

ازگتروههتای بترق ،کتامپیوتر ،حستابداری و

با امتیاز  9 ،9/2 ،9/4 ،9/4در ستطح نتامطلو ارزیتابی شتده استت.همچنتی

عام بروندادی دانش آموختگان با میانگی امتیاز  9/76در سطح نا مطلو ارزیابی شده است.
نتیجه گیری
بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی همواره از اهداف اصلی و اساسی نظا مهای آموزشی در
پاسخ به تقاضاهای اجتماعی و چالشهای پیش رو بوده است .یکی از اقداماتی که دانشگاههتا
و گروههای آموزشی از طریق آن قادرند کیفیت فعالیتهای ختود را بهبتود بخشتند ،ارزیتابی
درونی است .ارزیابی درونی فرایندی است که اعضا گرههای آموزشی به صورت خودجوش
و مشتاقانه تالش می کنند تا از طریق بررسی عام ها و فاکتورهای اساسی تأثیرگذار بر کیفیت
گروه و شناسایی و تقویت نقا قوت و برطرف نمودن نقا ضعف زمینه بهبود مستمر کیفیت
را درگروههای آموزشی به عنوان نو

پیکان فعالیتهای آموزشی و پرورشی فتراهم نماینتد .

تحقیق حاضر نیا در راستای شناسایی نقا قوت و ضعف گروههای آموزشتی(برق ،کتامپیوتر،
آموزش ابتدایی ،حسابداری و متالوژی) دانشگاه آزاد شادگان از طریق ارزیابی درونی صورت
گرفت .به منظور ارزیابی ابتدا اهداف گروههای آموزشی توسط اعضا گروهها تدوی گردید.
سپل اهداف در قال

 3عام  75 ،مال

و  907نشانگر تهیه شد .عوامت بته سته دستته عوامت

دروندادی(هیأت علمی ،دانشجویان ،دورههای آموزشی و برنامه درسی و امکانات و تجهیتاات
آموزشی -پژوهشی) ،عوام فرایندی( فرایند تدریل – یادگیری و اهداف ،جایگتاه ستازمانی،
مدیریت و تشکیالت) و عوام فرایندی(دانش آموختگان) تقسیم شد .هما ن گونته کته نتتایک
تحقیق نشان متیدهتد وضتعیت گتروههتای آموزشتی دانشتگاه آزاد شتادگان در متورد عوامت
دروندادی و فرایندی نسبتاط مطلو ودر مورد عام برونتدادی نتامطلو ارزیتابی شتد .پتژهش
حاضر نشان داد که مال هتا یی چتون فعالیتت پژوهشتی هیتأت علمتی و تعامت دانشتجویان بتا
اعضای هیأت علمی در سطح نامطلوبی قراردارد .نداشت انگیاه الزم اعضای هیأت علمی بترای
انجام طرحهای پژوهشی و تعام با دانشجویان ،کمبود بودجه اختصاصی برای پژوهش از سوی
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دانشگاه میتواند از عوام ای امر باشد .برای اساس پیشنهاد میشود سیاستتهتای تشتویقی در
ای زمینه از سوی دانشگاه اعمال شود و برنامه ای مدون برای مشارکت هرچه بیشتر دانشتجویان
در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی توستط گتروههتا تتدار

دیتده شتود.

عالوه بر ای کتابخانه و سیستم اطالع رسانی آن با توجه بته حجتم دانشتجویان و تنتوع رشتتههتا
نامطلو ارزیابی شده است .کتابخانه و مرکا اطالعرسانی به عنوان بازوی آموزشی و پژوهشی
در مراکا دانشگاهی ،با فراهم نمودن منابع اطالعاتی و بته گتردش انتداخت آن ،موجت

غنتای

فکری جامعه دانشگاهی متی گتردد .بتدون تردیتد ،هتی دانشتگاهی بتدون داشتت یت

مرکتا

اطالعرسانی و کتابخانه ای قوی ،نمیتواند کار مثبتت پژوهشتی چنتدانی راانتظتار داشتته باشتد.
عالوه بر ای مال

بازخورد نتایک پیشرفت تحصیلی به دانشجویان در وضتعیت نتامطلوبی قترار

داشت که فاصله ای مال

با وضع مطلتو آن ناشتی از عتدم استتفاده تمتامی اعضتای هیتأت

علمی از شیوههای متنوع ارزشیابی و عدم رضایت کام دانشجویان از نحوه ارزشتیابی پیشترفت
تحصیلی و ارائه بازخوردبه آنها توسط اعضای هیتأت علمتی و عتدم وجتود ستازوکار بررستی
پیشرفت تحصیلی دانشجویان درگروهها است .عام بروندادی به ویژه اشتغال دانش آموختگان
نیا یکی از مال هایی است که از کیفیت مطلوبی برخوردار نبود یکی ازعوام ایت امتر متی
تواند ناشی از قدیمی بودن محتوای برنامههتای آموزشتی باشتد کته نیازمنتدبازنگری محتتوای
برنامههای آموزشی است .همچنی انجام تحقیقات و مطالعات پیگیر در زمنیه سرنوشت شتغلی
دانش آموختگان به منظور تعیی نیازهای اصلی دانش آموختگان ضروی است.در اجرای ایت
پژوهش درسهای زیادی فراگرفته شد که برخی از آنهتا را ذکتر کنتیم .اوالط :برنامته ریتای و
اجرای ارزیابی درونی در مؤسسات آموزش عالی هتم در ستطح گتروه ،دانشتکده و دانشتگاه
نیازمند فرهن

و شرایطی است .از طریق ایجتاد و بکتارگیری نظتام ارزیتابی درونتی ،اعضتا

هیأت علمتی و دیگتر افتراد دستت انتدر کتار متی بایستت :اوال نستبت بته اهمیتت کیفیتت در
واحدهای دانشگاهی شان عالقمند شوند و در ثانی به صورت مشتاقانه آن را پی گیری نمایند .

بنابرای فاکتورهای مختلفی در اجرای موفقیت آمیا ارزیتابی درونتی مؤثرنتد و متی تواننتد بتر
دشوار یهای فرایند اجرای ارزیابی غلبه نماید از جمله آنها میتوان به تعهد مدیریت ،مشارکت
کارکنان ،ارتباطات باز ،آموزش ،تدوی برنامههای بهبود و پیگری ای برنامه اشاره نمتود .ثانیتاط:
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ارزیابی درونی می تواند به عنوان سیستم یانظام یادگیری سازمانی عم نماید.به گونه ای که از
طریق ارزیابی درونی اعضا هیتأت علمتی ،دانشتجویان و تمتامی دستت انتدرکاران آموزشتی
تالش می کنند با مشارکت همدیگر(یادگیری تیمی) اهتداف و مقاصتد را شناشتایی (دیتدگاه
مشتر )مال ها و معیارهای مناست

بترای ستنجش میتاان دستتیابی بته هتدفهتا را تتدوی

(مدلهای ذهنی و مهارت فردی) و با ارائه بازخورد ملموس و عینی زمینه افتاایش عملکترد و
بهبود مستمر مؤسسه را فراهم می آورند.
منابع
 -9امیدیان ،فران

؛ امیتدیان ،مرتضتی؛ صتفری ،مهنتاز .)9714( .ارزیتابی کیفیتت عملکترد

گروههای آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی دزفول بر استاس الگتوی
تعالی بنیادی مدیریت کیفیت اروپایی) . (EFQMنشتریه توستعه آمتوزش جنتدی شتاپور،
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