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چكيده
از آنجایي که نظامي منسجم برای سنجش عملكرد مراکز آموزش عالي در زمينه های مختلف وجود ندارد لذا تحقيق حاضر برآن است در رابطه با عملكرد
گروه های آموزشي که یكي از مهمترین عناصر دانشگاهي است ،یک مدل عملي خودسنجي ارائه دهد .در مدل حاضر سعي شده که از نقطه نظرات و
تجربيات اعضا هيئت علمي دانشگاههای آزاد اسالمي در رابطه با  7عامل مهم دانشگاهي پيشنهادی استفاده شود که این عوامل عبارتند از -1 :اهداف،
جایگاه سازماني ،مدیریت و تشكيالت -2 .هيئت علمي  -3دانشجویان  -4راهبردهای یاددهي-یادگيری  -5دوره های آموزشي و برنامه های درسي
 -6امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي  -7دانش آموختگان که هر عامل مرکب از تعدادی مالک و هر مالک از تعدادی نشانگر و شاخص تشكيل
شده است .عوامل ،مالک ها و نـشانگر ها در قــالب پرسشــنامه با ضریب آلفا  ./99تهيه و در اختيار اعضاء هيأت علمي دانشگاه های آزاد اسالمي گيالن
و مازندران قرار گرفت .از مالکها  ،نشانگرها و شاخص ها مدل پيشنهادی استخراج گردید.

کليد واژگان :خودسنجي ،مدل ،عملكرد ،گروههای آموزشي.

مقدمه

وضعيت یک یا چند عامل را آشكار مي سازد(بازرگان،

تدوین و به کارگيری شاخصها برای سنجش عملكرد،

 .)2004هاروی ( )2004نشانگرهای عملكردی را داده

مدیریت را قادر مي سازد تا ميزان بهره وری سيستم را از

هایي که معموال در شكل کمي است و سنجش بعضي از

طریق تقویت شاخص ها افزایش دهد و روند رشد و نزول

جنبه های عملكردی فردی یا سازماني را در مقابل تغييرات

شاخص ها را کنترل کند .مي توان گفت که فرایند طراحي،

صورت گرفته در آنها بر مبنای معيارها و عملكردی که مي

تدوین و بكارگيری شاخص ها از مهمترین مراحل یک

توانند مبنای قضاوت یا مقایسه قرار گيرند تعریف کرده

طرح ارزیابي جامع عملكرد به شمار مي رود و در صورتي

است .بورستين و همكاران ( ،)1992معتقدند که شاخص

که با دقت و بر اساس اصول و چارچوبي مشخص ،علمي

ها را مي توان برای حفظ مسئوليت پذیری و پاسخگو کردن

و قابل استناد تدوین شود ،مي تواند به بازنمایي وضعيت و

نظام های آموزشي بكار برد .این کارکرد شاخص ها به دو

کيفيت عملكرد نظام مورد ارزیابي منجر شود ،چرا که

روش نظارت بر عملكرد و مطابقت قاعده مند صورت مي

شاخص ها به عنوان یكي از ابزارهای سنجش کيفيت و

گيرد(ائگاوا و کولوم.)1999 ،

ارزیابي عملكرد نقش مهمي در اصالح عملكرد نظام مورد

با طراحي و به کارگيری مجموعه ای از شاخص ها به

ارزیابي دارند .در یک تعریف ساده شاخص یا نشانگر،

منظور توصيف جنبه های کليدی نظام مورد ارزیابي مي

آماره ای درباره نظام آموزشي تعریف شده است که

توان زمينه را برای تشخيص و تعيين نحوه ی برخورد با
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مسائل و مشكالت موجود فراهم (ائگاوا و کولوم)1999 ،

"الگویي جهت اعتباربخشي دانشگاه ها و موسسات آموزش

و نيمرخي مناسب معتبر و جامع از عملكرد نظام آموزش

عالي کشور ،سعي داشته ،الگوی اعتباربخشي را در عمل

عالي ترسيم کرد .مؤلفه های اصلي این چارچوب یا نظام

پياده سازد .این پژوهش در پي پاسخگویي به دو پرسش

نشانگرهای عملكردی را مي توان مقاصد ،اهداف (دامنه

عمده زیر بوده است )1 :کدام الگو را مي توان برای آموزش

ارزشيابي) و معيارهای انتخاب شاخص ،گستره عمل

عالي کشور در امر اعتباربخشي طرح نمود؟  )2آیا الگوی

شاخص ها و چارچوب گزارش دهي عنوان کرد(ایسار،

پيشنهادی از اعتبار ملي برخوردار است؟(پازارگادی،

 .)2004در همين خصوص اعتقاد بر این است که

 .)1377یكي از کاملترین کارها در زمينه ارزیابي دروني

نشانگرهای عملكردی صرفا زماني اثربخش اند که در قالب

کيفيت در دانشگاه های ایران ،پژوهش انجام شده توسط

مجموعه منسجمي از نشانگرهای دروندادی ،فرایندی و

محمدی( ،)1391با عنوان "ارزیابي دروني کيفيت گروه

بروندادی مورد استفاده قرار گيرند(والسكنو .)2004 ،عالوه

های آموزشي ریاضي دانشگاه صنعتي اميرکبير" است.

بر موارد مذکور ،کاربردهای دیگری نيز برای شاخص ها

محقق هدف اصلي خود را اجرای الگوی ارزیابي دروني در

ذکر شده است که وجه مشترک آنها را مي توان ترسيم

گروه آموزشي مربوطه جهت آشكار نمودن جنبه های

تصویری از کل نظام آموزشي و آگاهي از ميزان تحقق

مختلف کيفيت (درونداد ،فرایند و برونداد) و نيز ارتقاء آن

اهداف آنها و برنامه ریزی به منظور بهبود عنوان

عنوان کرده است .از نقاط قوت این تحقيق داشتن

کرد(قورچيان و خورشيدی.)2000 ،

چارچوب منسجم و روشن تر نسبت به تحقيقات قبلي،

با توجه به سابقه طوالني در استفاده و بكارگيری شاخص

توجه به رسالت ها و اهداف گروه به عنوان معيارهای

ها مي توان به کشورهای آمریكا ،کانادا ،آلمان ،هلند ،فنالند،

تضمين کيفيت و ارزیابي آن و ارائه یک چارچوب و راهنما

انگلستان ،استراليا ،نيوزیلند و فرانسه به عنوان کشورهای

برای هدف نویسي و تدوین گزارش ارزیابي دروني مي

موفق در استفاده و بكارگيری شاخص های عملكردی اشاره

باشد(محمدی .)1391 ،بازرگان و حسيني( ،)1392در

کرد.

تحقيقي تحت عنوان ساخت و اعتباریابي اندازه گيری

ميرزامحمدی( ،)1376در تحقيقي با عنوان "بررسي و

هدفهای دانشگاهي برای ارزیابي دروني گروههای آموزشي

طراحي الگوی مناسب برای ارزیابي دروني کيفيت آموزشي

به این نتيجه رسيدند که «پرسشنامه هدفهای دانشگاهي»

وزارت نيرو" هدف اصلي خود را طراحي الگوی مناسب

از قابليت اعتماد و اعتبار الزم برخورد است و ميتواند برای

برای ارزیابي دروني اعالم نموده است .محقق ابتدا عوامل

تشخيص رسالت و هدفهای دانشگاهي مورد استفاده قرار

مورد نظر ،مالک ها و نشانگرهای مربوطه را مشخص

گيرد .اجرای چنين پرسشنامهای درسطح یک دانشگاه

ساخته و در مرحله بعد با جمع آوری داده های مورد نياز

ميتواند به آشكار کردن «الگوی ذهني» دانشگاهيان درباره

از طریق مصاحبه و پرسشنامه وضعيت موجود را تعيين و

رسالت و هدفهای دانشگاهي بينجامد ،عالوه بر آن ،در

با مقایسه با وضع مطلوب ،ميزان مطلوبيت کيفيت آن را

ارزیابي دروني گروه آموزشي برای بهبود کيفيت مورد

مورد قضاوت قرار داده است(ميرزامحمدی.)1376 ،

استفاده قرار گيرد(بازرگان وحسيني .)1392 ،پزشكي راد

پازارگادی( ،)1377در رساله دکتری خود تحت عنوان

و محتشم( )1392در تحقيقي تحت عنوان ارزیابي دروني
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رهيافت مناسب برای بهبود کيفيت آموزش عالي کشاورزی

رسيدند که ارزیابي دروني ،یک فرآیند موثر جهت شناسایي

به این نتایج دست یافتند که با توجه به اهداف و رسالتهای

نقاط قوت و ضعف مي باشد و زمينه ساز مشارکت اعضای

گروه آموزشي ،اهداف دوره مطلوب و دروندادها نظير

هيات علمي برای ارتقای کيفيت در برنامه ریزی توسعه

(دانشجویان ،منابع یادگيری ،برنامه درسي ،و …) ،فرآیندها

دانشگاهي است .بطوریكه نتایج بدست آمده حاکي از بهبود

شامل( یادگيری ،تدریس و…) و بروندادها شامل

کيفيت علمي و افزایش مسووليت پذیری در برخي از

(دانشآموختگان و آثار علمي هيأت علمي )نسبتاً مطلوب

بخشهای باليني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل مي

بودهاند .درنهایت ،براساس نتایج ارزیابي ،توصيههایي برای

باشد(فرخي و همكاران . )1394 ،اسحاقي(،)1395

بهبود کيفيت آموزشي و پژوهشي گروه ارائه

پژوهشي تحت عنوان "ارزیابي دروني کيفيت گروه

شدهاند(پزشكي راد و محتشم.)1392 ،رفيعي و

مدیریت و برنامه ریزی آموزشي دانشگاه تهران" انجام داده

همكاران( ،)1392در تحقيقي با عنوان ارزیابي دروني گروه

است .پژوهشگر برای انجام ارزیابي دروني گروه مربوطه بر

پرستاری داخلي – جراحي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

اساس مراحل پيش رایج در آموزش عالي ایران اقدام نموده

به این نتایج دست یافتند که هر چند بسياری از تصميم

و در پایان الگوی را جهت تدوین هدف های آتي گروه با

گيری ها ،به ویژه در مالک دانشجویان بر عهده سازمان

توجه به نتایج بدست آمده از ارزیابي دروني ارائه نموده و

های برنامه ریزی آموزش عالي است ولي در بقيه مالک ها

با توجه به آن چشم انداز ،رسالت ها و هدف های گروه را

از اعضاء گروه و سازمان متبوع انتظار مي رود با رفع موانع

تدوین کرده است(اسحاقي .)1395 ،یارمحمدیان و

و نقاط ضعف و اصالح نشانگرهای نامطلوب ،رتبه های

کلباسي( ،)1395در تحقيقي که تحت عنوان ارزیابي دروني

باالتری را در ارزیابي دروني بعدی کسب نمایند(رفيعي و

گروه های آموزشي دانشكده مدیریت و اطالع رساني

همكاران .)1392 ،شكورنيا و همكاران( ،)1394در تحقيقي

پززشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام دادند به این

تحت عنوان ارزیابي یک ارزیابي :آیا اجرای ارزیابي دروني

نتایج رسيدند که ساختار علمي و آکادميک نقش اساسي در

درگروههای آموزشي منجر به تغييرات مطلوب در روند

اعتالی کيفيت آموزشي داشته است .در مجموع مؤلفه

آموزش گردیده است؟ به این نتایج دست یافتند که عليرغم

دانشجویان در برنامه های گروه های مختلف کمتر مورد

نگرش مثبت اساتيد و مجریان طرح به نظر مي رسد اجرای

توجه قرار گرفته است .پيشنهاد مي شود مسئولين و مدیران

طرح هنوز نتوانسته است به اهداف کامل خود در ایجاد

گروه ها ،ارتباط خود را به طور رسمي با دانشجویان بيشتر

تغييرات مطلوب نایل شود .لذا پيشنهاد مي شود ضمن

کنند و نقش آنها را در ارتقای کيفيت آموزشي و پژوهشي

ارزیابي های بيشتر و تشكيل جلسات منظم با مجریان طرح

مورد توجه قرار دهند(یارمحمدیان و کلباسي.)1395 ،

و مدیران گروههای مجری طرح ارزیابي های دقيق تری

تحقيقي توسط صدیقي و همكاران( ،)1394تحت عنوان

بعمل آید(شكورنيا و همكاران .)1394 ،فرخي و

طراحي مدل ارزیابي عملكرد دانشگاه های علوم پزشكي

همكاران( ،)1394در تحقيقي تحت عنوان طراحي الگوی

انجام شد و نتایج آن نشان داد که در این راستا جهت تسهيل

مناسب جهت ارزیابي دروني بخشهای باليني دانشگاه علوم

دستيابي به شاخص های مورد نياز برای معيار «نتایج» در

پزشكي اردبيل به منظور ارتقای کيفيت آموزشي به این نتایج

مدل ارزیابي عملكرد ،عناوین شاخص های مورد نياز
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(جهت تحليل درسطح مدیریت ارشد دانشگاه) و تعاریف

 .4روش پژوهش

آنها نيز تعيين شدند .قابل ذکر است که شاخص ها و مدل

در یک تحقيق ميداني و با روش توصيفي از نوع

ارایه شده در این طرح تحقيقاتي زماني کاربردی بوده و مي

پيمایشي ،جامعه آماری متشكل از  42نفر از خبرگان و

توانند اطالعات مورد نياز برای تصميم گيری مدیران را در

متخصصان آموزش عالي شاغل در واحدهای بسيار بزرگ

دسترس قرار دهند که اقدامات دیگری نيز در دانشگاه انجام

دانشگاه آزاد اسالمي به  92سوال بسته -پاسخ ،که در پنج

شوند .این اقدامات عبارتند از :طراحي و استقرار سيستم

سطح با امتيازات فازی پنجتایي (خيلي کم ،کم ،متوسط،

مدیریت اطالعات در دانشگاه ،نهایي کردن مدل تعالي

زیاد و خيلي زیاد) تنظيم گردیده و بر مبنای کار یانگ و

عملكرد دانشگاه (انجام یک دور ارزیابي به طور آزمایشي)،

لي [ ]13برای رتبه دادن به واژههای زباني از عدد فازی

رویكرد به فرهنگ خود ارزیابي و تعيين برنامه عمليات

مثلثي معادل استفاده شد و به گویهها در دو بخش ميزان

خود ارزیابي در دانشگاه با توجه به مدل تعالي

وجود و اهميت حذف پاسخ گفتند.

عملكرد(صدیقي و همكاران .) .)1394 ،هدف این پژوهش

با تكميل این پرسشنامه متخصصين ،نظر خود را در

ارائه مدلي جهت خودسنجي( 1ارزیابي دروني) عملكرد

خصوص ميزان وجود و همچنين اهميت حذف هر کدام

گروه های آموزشي به منظور بهبود کيفيت گروه های

از اتالف ها ،اعالم مي نمایند.

آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مي باشد.

جدول  .1واژههای زباني و عدد فازی مرتبط با هر یک
واژه زباني

عدد فازی

خيلي کم

()0 ،0.3،0.1

کم

()0.5،0.3،0.1

متوسط

()0.7،0.5،0.3

زیاد

()0.5،0.7،0.9

خيلي زیاد

()0.7،0.9،1

Self-evaluation

1
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خیلی زیاد

1

زیاد

0.9

0.9

متوسط

0.7

کم

0.5

0.6

خیلی کم

0.4

0.2

0.3

0

0.1

شكل  .1نمایش اعداد فازی مثلثي گزینههای پنج گانه

جدول  2تبدیل اعداد فازی مثلثي به اعداد قطعي
واژه های زباني

عالمت

عدد فازی مثلثي

بد بينانه ترین

ممكن ترین

خوش بينانه ترین

عدد قطعي
(a+2m+b)/4

اختصاری
خيلي کم

VL

()0،0،0.1

0

0

0.1

0.025

کم

L

()0،0.1،0.3

0

0.1

0.3

0.125

کمنر از متوسط

ML

()0.1،0.3،0.5

0.1

0.3

0.5

0.3

برای محاسبه روایي پرسشنامه از روش قضاوت خبرگان

یافته های پژوهش

استفاده شد وبرای محاسبه پایایي آن پس از اجرای آزمایشي

تحليل پرسششش یك  - :مالک های خود ســنجي عملكرد

بين  16نفر از آزمون آلفای کرونباخ ( )0/99استفاده و تایيد

گروه های آموزشي در دانشگاه ها کدامند؟

شد .برای تجزیه و تحليل دادهها با بهرهگيری از منطق فازی

عامل :یكي از عناصـر نظام آموزشي است عناصر و اجزاء

پس از تعيين شاخصها و گردآوری نظر خبرگان ،با استفاده

نظام گروه آموزشـي براسـاس رویكرد سيستماتيک شامل

از مفاهيم فازی ،ميانگين فازی برای مقادیر شاخصها

درونداد ،فرایند ،برونداد و پيامد ميباشـد که هر سه کارکرد

محاسبه شد ،برای تجميع نظر متخصصان با استفاده از مدل

آموزشـي ،پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي را مد نظر

ميانگين حسابي و جهت تبدیل اعداد فازی به مقادیر قطعي

قرار ميدهند.

از روش ميانگين وزني استفاده شد و در مرحله بعد گزینهها

مالک :ویژگي یا جنبههائي از پدیده مورد ارزیابي است که

رتبهبندی شدند.

قضــاوت درباره آنها انجام ميشــود .مالکها از خرد کردن
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ارائه مدلی جهت خودسنجی عملکرد گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسالمی منطقه  /3شکیبایی و خلخالی

عوامل ناشــي ميشــوند .در خردکردن هر عامل باید توجه

 -اهميـت نســـبي این مالک هـا در دانشـــگاه های آزاد

داشــت که مؤلفههائي به عنوان مالک تعيين شــوند که به

اسـالمي چقدر است و رتبه هر کدام چگونه است؟ برای

عامل مورد نظر ربط داشته باشند.

پاسـخ به این سئوال ،ابتدا با توجه به فراواني مربوط به هر

نششانگر :مشـخصهها یا گویهها هستند که برای گردآوری

یک از متغير های زباني اعالم شده توسط پاسخ دهندگان،

دادهها جهت قضـــاوت درباره مالکهای مورد نظر به کار

برای هر کـدام از مالک هـا پنج مجموعـه فـازی را با تابع

برده ميشـود .نشانگرها متغيرهای عملياتي ارائه شده برای

عضویت مثلثي تعریف و از این طریق مجموعه های فازی

ویژگيهـای خـاص قـابل اندازهگيری ميباشـــند .برای هر

ورودی ها را مشخص مي کنيم .سپس برای تجميع نظرات

مالک ارزیـابي ميتوان چنـدین نشـــانگر تعریف نمود که

متخصـصان ،از ميان مدل های مرسوم  ،از ميانگين حسابي

بصورت کامل آن را پوشش دهد.

استفاده گردیده.

 .9 .4تحليل پرسش دوم:

خیلی زیاد

1

زیاد

0.9

0.9

متوسط

0.7

0.6

کم

0.5

خیلی کم

0.4

0.3

0.2

0.1

0

شكل  2عدد مثلثي فازی

شـاخص ها ،عدد فازی مثلثي محاسـبه شــده (طبق جدول
ميانگين بدسـت آمده ،ترکيب اطالعاتي شامل رتبه بندی و

فصـــل  ،)3ميـانگين و عـدد قطعي مربوط بـه هر کدام از

وزن های فازی برای تمامي مالک ها اســـت .افزایش این

مالک ها نشان داده شده است.

شـاخص باع

افزایش شــاخص اصلي نيز مي شود .بنابر

این نشــان دهنده ســطح شــاخص اصــلي نيز خواهد بود.
جدول زیر فراواني پاســخ های فازی داده شــده به تفكيک
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جدول9محاسبه اعداد فازی اهميت نسبي مالک ها
مالک های پيشنهادی برای ارزیابي دروني
گروه های آموزشي

فراواني
بسيار

ک

عدد مثلثي

متوسط

ک

بسيار

ممكن
خوش بينانه

زیاد

زیاد

 :1اهداف گروه

1

3

12

30

50

0.908

:1مدیریت گروه

0

5

25

92

49

0.886

 :9روند توسعه گروه در  9تا  5سال

1

5

26

31

33

بدبينانه

عدد

مالک ها

رتبه مالک

ترین

قطعي

نرمال شده

ها

0.760

0.561

0.748

0.036907

1

0.716

0.516

0.709

0.034986

6

ترین

ترین

گذشته
 :4برنامه توسعه گروه و ساز و کار

0.853
6

2

12

40

اهميت نسبي

0.688

0.489

0.679

0.033526

13

36

ارزیابي فعاليت ها

0.867

0.704

0.510

0.696

0.034374

10

 :5آیين نامه ها و مصوبات گروه

2

0

15

43

36

0.894

0.731

0.533

0.722

0.035660

2

 :6فعاليت های برون گروهي گروه

1

9

31

37

19

0.810

0.629

0.430

0.625

0.030839

23

 :7منابع مالي مورد استفاده گروه

2

5

4

9

13

0.816

0.656

0.463

0.648

0.031970

18

 :8تشكيالت سازماني

6

11

34

31

14

0.760

0.575

0.381

0.573

0.028281

28

 :3ترکيب و توزیع اعضای هيات علمي

3

3

21

61

40

0.875

0.706

0.509

0.699

0.034506

7

 :11فعاليت های آموزشي

9

12

54

37

16

0.748

0.561

0.368

0.560

0.027622

29

 :11فعاليت های پژوهشي

7

29

73

119

62

0.817

0.639

0.441

0.634

0.031302

21

 :11ارتباط اعضای هيات علمي با همكاران

3

19

21

43

11

خارج از دانشگاه و خارج از کشور
 :19پذیرش و پيشرفت تحصيلي

0.774
5

11

45

69

30

دانشجویان
 :14تعامل دانشجویان با اعضای هيات

0.816
2

0

15

13

علمي
 :15عالقه وآگاهي دانشجویان نسبت به

2

1

11

0.635

0.438

0.631

0.031153

22

2
0.775

21

0.585

0.389

0.583

0.028795

26

0.581

0.388

0.581

0.028692

27

29

رشته تحصيلي و بازار کار آن

0.886

0.731

0.534

0.721

0.035576

4

 :16ترکيب و توزیع دانشجویان

10

7

19

23

5

0.711

0.519

0.334

0.521

0.025704

31

 :17الگوها و روشهای تدریس

0

4

21

43

29

0.869

0.698

0.498

0.691

0.034091

11

 :18استفاده از منابع و وسایل آموزشي

2

1

14

23

24

0.869

0.706

0.509

0.698

0.034439

9

 :13ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

1

0

9

19

4

0.838

0.650

0.453

0.648

0.031970

20

 :11دوره های آموزشي و اهداف آن

2

3

25

42

24

0.848

0.673

0.475

0.667

0.032935

15
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ادامه جدول9محاسبه اعداد فازی اهميت نسبي مالک ها
 :11انعطشاف پشذیری برنامه های درسششي

7

19

57

119

55

دوره ها نسبت به نياز های فرد و جامعه
 :11رضایت دانش آموختگان از برنامه

0.831
1

11

21

94

0.652

0.455

0.648

0.031970

19

75

های آموزشي و درسي

0.891

0.730

0.531

0.721

0.035570

5

 :19فضاهای آموزشي و اداری

1

4

19

39

33

0.872

0.706

0.507

0.698

0.034451

8

 :14کتابخانه و سيست اطالع رساني

2

0

10

26

26

0.891

0.731

0.534

0.722

0.035634

3

 :15امكانات و خدمات رایانه ای

2

2

14

23

23

0.861

0.697

0.500

0.689

0.033995

12

 :16کارگاه ها و آزمایشگاه ها

4

5

19

41

27

0.843

0.671

0.475

0.665

0.032819

16

 :17ادامه تحصيل دانش آموختگان

0

1

7

19

6

0.863

0.681

0.481

0.677

0.033397

14

 :18رضایت کارفرمایان از دانش و توانایي

1

4

19

24

17

های دانش آموختگان

0.836

0.663

0.464

0.656

0.032395

17

 :13آثار علمي دانش آموختگان

5

6

33

43

9

0.784

0.594

0.399

0.593

0.029258

25

 :91سرنوشت شغلي دانش آموختگان

11

16

45

36

20

0.744

0.559

0.368

0.558

0.027526

30

 :91ارتباط دانش آموختگان با گروه بعد از

10

6

20

45

15

فراغت از تحصيل

0.786

0.602

0.413

0.601

0.029656

اطالعات بدست آمده از جدول فوق  ،رتبه های هر مالک

دارای کمترین اهميت نســبي در ارزیابي دروني گروه های

و اهميت نســبي آنها از نظر متخصــصــان نشــان مي دهد.

آموزشــي مي باشــند نمودار زیر اهميت نســبي هر کدام از

نتایج تحقيق حاکي از آن اســت که از نظر متخصــصــين

مالک های  31گانه ارزیابي گروه های آموزشي در دانشگاه

اهداف گروه دارای بيشترین و ترکيب و توزیع دانشجویان

ها را به ترتيب اولویت نشان مي دهد.
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نمودار 3اهميت نسبي مالکهای ارزیابي دروني گروه های آموزشي از نظر متخصصان

تفســير :همانطور که در نمودار دیده مي شـــود ،از 31

دروني گروه دارای اهميت باال مي باشــد .مالک کتابخانه و

مالک پيشـنهادی برای ارزیابي دروني گروه های آموزشي،

سـيستم اطالع رساني مربوط به عامل امكانات و تجهيزات

مالک اهــداف گروه مربوط بــه عــامــل اهــداف ،جــایگــاه

آموزشــي و پژوهشــي در این پژوهش رتبه ســوم را احراز

ســـازماني ،مدیریت و تشـــكيالت از نظر خبرگان دارای

نموده .تناسـب فضـای های کتابخانه و سالن مطالعه آن با

باالترین اهميت نسبي بوده و رتبه نخست را احراز نموده.

تهداد دانشـجویان و تناسـب کتب و مجالت علمي داخلي

بنابراین سنجش وجود اهداف و رسالت های مدون در سه

و خارجي موجود در کتابخانه با نياز های دانشـــجویان و

حوزه آموزشـي ،پژوهشـي و عرضه خدمات تخصصي در

اعضـــای هيات علمي گروه نشـــانگرهای مهم در ارزیابي

گروه ،مطلع بودن اعضــای هيات علمي و دانشــجویان از

دروني گروه آموزشي محسوب شده اند .رتبه چهارم مالک

رســالت ها و اهداف گروه و تناســب اهداف گروه با نياز

عالقه و آگاهي دانشجویان نسبت به رشته تحصيلي و بازار

های فرد و جامعه دارای اولویت نخست در ارزیابي دروني

کار آن اســت .این مالک مربوط به عامل دانشــجویان مي

گروه های آموزشي مي باشد .رتبه دوم مربوط به آیين نامه

باشـد .آگاهي دانشجویان از ماهيت رشته تحصيلي و بازار

و مصـــوبـات گروه اســـت ،که مالکي در ارتباط با عامل

کار آن و عالقه دانشـجویان به رشته تحصيلي نشانگر های

اهداف ،جایگاه ســازماني ،مدیریت و تشــكيالت اســت.

مهمي در ارزیابي دروني مي باشــند .مالک رضــایت دانش

وجود آیين نـامـه داخلي گروه ،اجرای آیين نامه ها و مفاد

آموختگان از برنامه های آموزشي و درسي مربوط به عامل

آن توســط مدیر گروه و رعایت و پایبندی اعضــای هيات

دوره های آموزشي و برنامه های درسي در رتبه پنجم قرار

علمي گروه بـه آیين نـامـه و ضـــوابط موجود در ارزیابي

دارد .بنــابراین بــه نظر خبرگــان ميزان رضـــایــت دانش
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آموختگان از کيفيت تدریس اعضـــای هيات علمي گروه،

راهبردهای یاددهي-یادگيری دارای رتبه نهم اســـت .برای

کاربردی بودن برنامه های درسي گروه ،به روز بودن برنامه

ارزیابي این مالک  ،ميزان اســـتفاده از فناوری اطالعات و

های درســـي گروه ،کفایت برنامه های درســـي در ایجاد

ارتبـاطات در تدریس و ميزان رضـــایت دانشـــجویان در

قابليت های الزم در آنان ،امكانات آموزشــي(آزمایشــگاه،

اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در تدریس تعيين

کتــابخــانــه )...،و نظر ایشـــان دربــاره محتوای دروس از

مي گردد .رتبه دهم را برنامه توســعه گروه و ســاز و کار

مهمترین نشانگر ها در ارزیابي دروني گروه های آموزشي

ارزیـابي فعـاليـت هـا کـه مربوط به عامل اهداف ،جایگاه

محسوب مي شود .مالک رتبه ششم ،مدیریت گروه است.

سـازماني ،مدیریت و تشـكيالت اسـت به خود اختصاص

این مالک مربوط بـه عـامـل اهـداف ،جایگاه ســـازماني،

داده اسـت .تدوین برنامه توســعه فعاليت های آموزشــي و

مدیریت و تشكبالت مي باشد .جهت سنجش آن ویژگي

پژوهشي گروه در دراز مدت ،کوتاه مدت و ميان مدت در

هـای فردی مدیر گروه( مرتبه علمي ،مدرک تحصـــيلي و

سـطوح مختلف و نحوه ارزیابي فعاليت های ساليانه گروه

ســابقه کار) ،وجود ســاز وکاری مشــخص در خصــوص

نشـــانگرهای این مالک مي باشـــد .رتبه یازدهم را مالک

ارزیابي عملكرد مدیر گروه ،ميزان رضــایت اعضای هيات

الگوهـا و روشـــهای تدریس مربوط به عامل راهبرد های

علمي از مدیر گروه ،ميزان رضــایت دانشــجویان از مدیر

یاددهي و یادگيری احراز نموده .ميزان اســـتفاده اعضـــای

گروه و نقش مدیر گروه در جلب مشارکت اعضای هيات

هيات علمي از انواع روش های یادگيری و یاددهي(روش

علمي و ایجـاد انگيزه و ارائه نوآوری ها در بين اعضـــای

های تدریس) ،ميزان رضــایت دانشــجویان از روش های

هيات علمي و دانشـــجویان مورد ارزیابي قرار مي گيرند.

تدریس استادان گروه و ميزان استفاده اعضای هيات علمي

ترکيـب و توزیع اعضـــای هيات علمي مالک دارای رتبه

از طرح درس مناسب در ارتباط با این مالک مورد ارزیابي

هفتم است .این مالک مربوط به عامل هيات علمي بوده و

قرار مي گيرند .رتبه دوازدهم را مالک امكانات و خدمات

توسـط نشانگر های نرخ اعضای هيات علمي گروه از نظر

رایانه ای مربوط به عامل امكانات و تجهيزات آموزشـــي-

سن ،مرتبه علمي و سابقه کار ،نسبت اعضای هيات علمي

پژوهشـــي به خود اختصـــاص داده .تناســـب امكانات و

به دانشجویان به تفكيک مقطع ،نسبت اعضای هيات علمي

خدمات رایانه ای با نياز های اعضـــای گروه و تناســـب

تمـام وقـت بـه پـاره وقـت و نرخ اعضـــای هيات علمي

امكانات رایانه ای با نيازهای دانشـــجو نشـــانگرهای این

متخصـص در رشـته به دانشجویان سنجيده مي شود .رتبه

مالک مي باشــند .رتبه ســيزدهم مربوط به روند توســعه

هشـتم را مالک فضـاهای آموزشي و اداری احراز نموده

گروه در  3تا  5ســال گذشــته اســت .این مالک از جمله

اســـت .این مالک مربوط بـه عـامل امكانات و تجهيزات

مالک هـای مربوط بـه عـامل اهداف ،جایگاه ســـازماني،

آموزشـي -پژوهشي مي باشد .نشانگر های مورد ارزیابي،

مدیریت و تشكيالت مي باشد .روند توسعه اعضای هيات

سرانه فضاهای آموزشي گروه به ازاء هر دانشجو و کالس

علمي گروه ،مشـارکت اعضای هيات علمي در دوره های

درس ،سـرانه فضای اداری به ازاء هر عضو هيات علمي و

رشـد حرفه ای اعضـای هيات علمي و روند توسعه منابع

استفاده بهينه گروه از فضاهای آموزشي و اداری مي باشد.

کـالبـدی گروه (فضـــای فيزیكي ،امكــانـات و تجهيزات)

مالک اسـتفاده از منابع و وسـایل آموزشي مربوط به عامل

نشـانگر هایي جهت ارزیابي این مالک هستند .مالک ادامه
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تحصيل دانش آموختگان مربوط به عامل دانش آموختگان

هـای فرد و جـامعـه به خود اختصـــاص داده ،این مالک

رتبه چهاردهم را احراز نموده ،نسـبت دانشـجویاني که به

مربوط به عامل دوره های آموزشـــي فراگيران( ایجاد پایه

مقطع تحصيلي باالتر راه مي یابند جهت ارزیابي این مالک

علمي ،مهـارتي و نگرشـــي قـابـل قبول) و جامعه از نظر

محاسبه مي گردد .رتبه پانزدهم مربوط به مالک دوره های

اعضـــای هيات علمي ،نياز های فراگيران و جامعه از نظر

آموزشـــي و اهداف آن اســـت .این مالک مربوط به عامل

دانشـــجویـان ،نيـاز هـای فراگيران و جامعه از نظر دانش

دوره های آموزشـي و برنامه درسي مي باشد.تناسب رشته

آموختگــان ،ميزان انعطــاف پــذیری دروس دوره هــای

هـا و دوره های آموزشـــي با نياز های جامعه و تحوالت

آموزشـــي ،تنوع دروس دوره بـا نياز های فراگيران ،ميزان

علمي روز ،وجود اهداف دقيق و مدون دوره های آموزشي

تناسب دروس نظری و عملي و آزمایشگاهي(کارگاهي) با

در گروه و نســـبت تعداد رشـــته های تحصـــيلي با تعداد

برنامه های درســي دوره و وجود فعاليت های فوق برنامه

اعضـای هيات علمي نشـانگرهای مورد ارزیابي مي باشند.

و همسو بودن آنها با برن امه های درسي مورد ارزیابي قرار

رتبه شانزدهم را مالک کارگاه ها و آزمایشگاه ها مربوط به

مي گيرد .رتبه بيستم را مالک ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

عـامل امكانات و تجهيزات آموزشـــي -پژوهشـــي احراز

بـه خود اختصـــاص داده کـه مربوط به عامل راهبرد های

نموده .ســرانه کارگاه و آزمایشــگاه های مناســب با رشــته

یـاددهي -یـادگيری مي باشـــد .جهت ارزیابي این مالک

های تحصيلي گروه به ازاء هر دانشجو ،سرانه کارگاه ها و

ميزان اســتفاده اعضــای هيات علمي از شــيوه های متنوع

آزمایشـــگاه های گروه به ازاء هر دانشـــجو و نرخ بازدید

ارزشـــيابي تعيين مي گردد .رتبه بيســت و یكم مربوط به

های علمي جهت ارزیابي این مالک محاســبه مي شــوند.

مالک فعاليت های پژوهشــي اســت .این مالک مربوط به

رتبـه هفـدهم را مالک رضـــایـت کارفرمایان از دانش و

عامل هيات علمي بوده و جهت ســنجش آن ســرانه طرح

توانــایي هــای دانش آموختگــان احراز نموده .این مالک

های پژوهشي ،مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمي،

مربوط به عامل دانش آموختگان اســت و جهت ســنجش

تاليف ،ترجمه ،سـاخت یا ابداع آثار مرتبط با رشته علمي،

آن ،ميزان رضـــایت کارفرمایان از ســـطح دانش و مهارت

نســـبت تعداد پایان نامه به تعداد اعضـــای هيات علمي،

هـای تخصـــصـــي دانش آموختگـان و ميزان رضـــایت

تناســب عناوین پایان نامه ها با تخصــص اعضــای هيات

کـارفرمـایـان از عالقه به کار ،تعهد و وجدان کاری دانش

علمي ،ســـرانه فرصـــت های مطالعاني ،نرخ همایش های

آموختگان اندازه گيری مي شـــود .رتبه هجدهم مربوط به

علكي برگزار شـــده و نرخ عضـــویت هيات تحریریه در

مالک منابع مالي مورد اســـتفاده گروه اســـت .این مالک

مجالت علمي -پژوهشــي داخلي و خارجي محاســبه مي

مربوط بـه عـامـل اهـداف ،جایگاه ســـازماني ،مدیریت و

شــوند .رتبه بيســت و دوم را مالک پذیرش و پيشــرفت

نشـكيالت است .ميزان جذب منابع مالي خارج از دانشگاه

تحصــيلي دانشــجویان به خود اختصــاص داده .این مالک

توســط گروه( شــامل منابع مالي پژوهشــي دســتگاه های

نربوط بـه عـامـل دانشـــجویان اســـت .ميانه رتبه کنكور

اجرایي ،کمــک هـای مردمي و امثــال آن) در ارزیــابي این

دانشجویان پذیرفته شده در گروه ،ميانه رتبه انتخاب رشته

مالک مورد توجــه قرار مي گيرد .رتبــه نوزدهم را مالک

دانشـجویان پذیرفته شـده در گروه ،تناسب تعداد پذیرفته

انعطاف پذیری برنامه های درســي دوره ها نســبت به نياز

شــدگان با امكانات و فرفيت کالبدی گروه ،ميانگين معدل
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دانشــجویان گروه برحســب مقاطع تحصــيلي و نســبت

علمي اســـت .وجود فعایت های آموزشـــي و پژوهشـــي

دانشجویان مشروطي ،انصرافي ،اخراجي به کل دانشجویان

مشترک با اعضای هيات علمي سایر دانشگاه های داخل و

در هر مقطع تحصـــيلي در ارزیــابي این مالک لحــا مي

خارج کشـور جهت سـنجش این مالک مورد بررسي قرار

گردد .رتبه بيســت و ســوم مربوط به مالک فعاليت های

مي گيرد .رتبه بيست و هفتم تعامل دانشجویان با اعضای

برون گروهي گروه آموزشــي اســت .این مالک مربوط به

هيات علمي اســـت .این مالک مربوط عامل دانشـــجویان

عـامل اهداف ،جایگاه ســـازماني ،مدیریت و تشـــكيالت

اسـت .جهت سـنجش آن ميزان مشـارکت دانشـجویان در

است .جهت ارزیابي این مالک تعداد اعضای هيات علمي

فعاليت های تدریس و تحقيق اعضای هيات علمي بررسي

که در فعاليت های آموزشي و پژوهشي و اجرایي و عرضه

مي شود .رتبه بيست و هشتم نربوط به تشكيالت سازماني

خدمات تخصـصي با سایر گروه های دانشكده یا دانشگاه

است  .این مالک مربوط به عامل اهداف ،جایگاه سازماني،

همكاری دارند ،تعداد اعضـــای هيات علمي که با ســـایر

مدیریت و تشكيالت است .نرخ کارمند به دانشجو و عضو

سـازمان های ذیربط همكاری دارند و تعداد اعضای هيات

هيات علمي ،نرخ تحصيالت کارکنان اداری و نرخ کارکنان

علمي کـه بـا ســـایر گروه های همســـان در فعایت های

غير هيات علمي جهت ســـنجش این مالک محاســـبه مي

آموزشي و پژوهشي و اجرایي و عرضه خدمات تخصصي

گردد .رتبه بيسـت و نهم را مالک فعاليت های آموزشي به

همكاری دارند محاسـبه مي گردد .رتبه بيست و چهارم را

دست آورده .این مالک مربوط به عامل هيات علمي است.

ارتباط دانش آموختگان با گروه بعد از فراغت از تحصــيل

متوسط تعداد واحد های تدریس شده اعضای هيات علمي

به خود اختصــاص داده اســت .این مالک مربوط به عامل

در ســه ســال گذشــته در گروه ،نســبت تعداد واحد های

دانش آموختگان اسـت .دعوت از فار التحصــيالن شاغل

تدیس شــده هر عضــو هيات علمي در گروه به تعداد کل

برای ســـخنراني در گروه ،انجام فعاليت های پژوهشـــي

واحد های ارائه شده در سه سال گذشته در گروه ،متوسط

مشـــترک دانش آموختگــان بــا اعضـــای هيــات علمي و

تعداد واحد های تدیس شــده اعضای هيات علمي در سه

برگزاری همایش سـاالنه فار التحصيالن از موارد مهم در

سـال گذشـته در سایر گروه های آموزشي و نسبت تعداد

سـنجش این مالک محسوب مي شود .رتبه بيست و پنجم

واحد های تدریس شده هر عضو هيات علمي در گروه به

را مالک آثـار علمي دانش آموختگان به خود اختصـــاص

تعداد کل واحد های ارائه شــده در ســه ســال گذشــته در

داده کـه مربوط بـه عامل دانش آموختگان اســـت .جهت

سـایر گروه های آموزشـي محاسـبه مي گردد .رتبه سي ام

ســنجش این مالک متوســط تعداد عناوین کتب منتشــره،

را مالک ســرنوشــت شــغلي دانش رآموختگان به دســت

تعداد مقاالت علمي به چاپ رســـيده در مجالت معتبر و

آورده که مربوط به عامل دانش آموختگان مي باشد .نسبت

تعداد مقاالت ارائه شــده در سمينارهای داخلي و خارجي

دانش آموختگان شــاغل به کل دانش آموختگان ســه ســال

توســط دانش آموختگان در  3ســال گذشــته محاســبه مي

گذشـته ،نسبت دانش آموختگان شاغل در رشته های غير

گردد .رتبه بيسـت و ششم را مالک ارتباط اعضای هيات

مرتبط به کل دانش آموختگان ســه ســال گذشــته ،و دانش

علمي با همكاران خارج از دانشــگاه و خارج از کشــور به

آموختگان دارای شغل مرتبط با رشته تحصيلي و همچنين

خود اختصـــاص داده .این مالک مربوط بـه عـامل هيات

ميزان کارآفریني دانش آموختگان محاسـبه مي شود .مالک
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ترکيب و توزیع دانشـــجویان دارای آخرین رتبه (ســـي و

در عـامـل هيشات علمي ،مهمترین عـامل ترکيب و توزیع

یكم) در رتبـه بندی مالک هاســـت .این مالک مربوط به

اعضـــای هيـات علمي(رتبـه )7و کم اهميت ترین مالک

عامل دانشــجویان اســت .تناســب دانشــجویان در مقاطع

فعاليت های آموزشي(رتبه )29است.

کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتری( هرم دانشجویي در

در عامل دانشجویان ،عالقه و آگاهي دانشجویان نسبت به

مقاطع تحصـيلي) و نسبت جنسي دانشجویان پذبرفته شده

رشته تحصيلي و بازار کار(رتبه )4مهمترین مالک و ترکيب

در هر رشــته تحصــيلي جهت ســنجش این مالک مورد

و توزیع دانشجویان(رتبه )31کم اهميت ترین مالک است.

بررسي قرار مي گيرد.

در عامل راهبرد های یاددهي-یادگيری ،اســتفاده از منابع

در ده رتبــه اول ،چهــار مالک مربوط بــه عــامـل اهــداف،

و وسـایل آموزشـي(رتبه ) 9مهمترین و ارزشيابي پيشرفت

جایگاه ســازماني ،مدیریت و تشــكيالت ،دو مالک مربوط

تحصيلي(رتبه )20کم اهميت ترین مالک مي باشد.

بـه عـامل تجهيزات و امكانات ،یک مالک مربوط به عامل

در عامل دوره های آموزشي و برنامه های درسي،رضایت

هيات علمي ،یک مالک مربوط به عامل دانشـــجویان ،یک

دانش آموختگان از برنامه های آموزشــي و درســي(رتبه)5

مالک مربوط بـه عامل دوره های آموزشـــي و یک مالک

مهمترین و انعطـاف پـذیری برنامه های درســـي دوره ها

مربوط به عامل راهبرد های یاددهي و یادگيری مشـــاهده

نســبت به نياز های فرد و جامعه(رتبه )19کم اهميت ترین

مي شوند.

مالک است.

در ده رتبـه دوم ،دو مالک مربوط به عامل اهداف ،جایگاه

در عامل امكانات و تجهيزات آموزشششي-پژوهشششي،

سـازماني ،مدیریت و تشكيالت ،دو مالک مربوط به عامل

کتابخانه و سيستم اطالع رساني (رتبه )3مهمترین و کارگاه

راهبرد هـای یاددهي و یادگيری ،دو مالک مربوط به عامل

هـا و آزمایشـــگاه ها(رتبه )16کم اهميت ترین مالک مي

دوره های آموزشــي ،دو مالک مربوط به عامل تجهيزات و

باشند.

امكـانـات ،و دو مالک مربوط بـه عـامل دانش آموختگان

در عــامــل دانش آموختگشان ،ادامــه تحصـــيــل دانش

وجود دارند.

آموختگان(رتبه )14مهمترین و ســرنوشــت شــغلي دانش

در یـازده رتبـه آخر ،دو مالک مربوط بـه عـامـل اهداف،

آموختگان( )30کم اهميت ترین مالک تعيين شده است.

جایگاه سـازماني ،مدیریت و تشـكيالت ،سه مالک مربوط

در نمودار بعد ،درصد اهميت نسبي هر کدام از عوامل

به عامل هيات علمي ،سه مالک مربوط به عامل دانشجویان

هفتگانه ارزیابي دروني گروه های آمورشي نشان داده شده

و سه مالک مربوط به دانش آموختگان قرار دارند.

است.

در عامل اهداف ،جایگاه سازماني ،مدیریت و تشكيالت،
پر اهميـت ترین مالک ،اهداف گروه(رتبه )1و کم اهميت
ترین مالک تشكيالت سازماني(رتبه  )29است.
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-

نمودار  4در صد اهميت نسبي

عوامل هفتگانه ارزیابي دروني گروه های آموزشي

این رابطه قوی تر خواهد بود .در صـورتيكه مقدار بدست

تفســـير :در نمودار فوق مشـــاهده مي شـــود که از نظر

آمده منفي باشــد رابطه معكوس خواهد بود و هر چقدر به

متخصـصان ،عوامل امكانات و تجهيزات آموزشي ،راهبرد

منهـای یـک نزدیكتر باشـــد ،رابطه قویتر در جهت عكس

های یادگيری-یاددهي ،اهداف ،جایگاه ســازماني ،مدیریت

برقرار است. .

و تشكيالت و دوره های آموزشي و برنامه های درسي هر

بنابراین مي توان نتيجه گرفت که با توجه به نتایج حاصــل

کـدام بـا  %15در اولویـت  ،هيات علمي با  %14و عوامل

از اعمـال آزمون توبي کنـدال بر داده ها بين عامل اهداف،

دانشــجویان و دانش آموختگان هر کدام با  %13در مراتب

جایگاه سـازماني ،مدیریت و تشكيالت و عامل امكانات و

بعدی قرار دارند.

تجهيزات آموزشي-پژوهشي رابطه وجود ندارد .بين عامل
هيــات علمي و راهبرد هــای یــاددهي – یــادگيری رابطــه
وجود ندارد .بين عامل هيات علمي و دوره های آموزشــي

تحليل پرسش سوم:
روابط بين عوامل خودســنجي در دانشــگاه های

و برنامه های درســـي رابطه وجود ندارد .بين عامل هيات

آزاداسالمي چگونه است؟

علمي و دانش آموختگان رابطه وجود ندارد .رابطه مستقيم

بــه منظور مشـــخص نمودن چگونگي وجود

بين سـایر عوامل وجود داشته و قویترین رابطه ميان عامل

روابط بين عوامل خود ســنجي در دانشــگاه ،با اســتفاده از

راهبرد های یاددهي-یادگيری و عامل دوره های آموزشــي

نرم افزار  ،SPSSآزمون توبي کنــدال بر داده هــا اعمــال

و برنامه درسي با مقدار  0.702برقرار است.

-

گردیـد .این آزمون جهت ســـنجش رابطه بين متغير های
کيفي -ترتيبي به کار مي رود .چنانچه مقدار بدســـت آمده
مثبت باشد رابطه مستقيم و هر چقدر نزدیک به یک باشد،
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Abstract
As there is no integrated system to assess the performance of higher education institutions ,so this study tries to
present an operational model to self assess the performance of university departments as the most important part
of universities. It attempts to use the view points and experiences of Islamic Azad University faculty members
which consists of seven elements: 1.goals, organization status, management and structure.2.faculty members,
3.students, 4.teaching-learning strategies, 5.educational periods and educational planning, 6.education and
research possibilities and tools and 7.educated students .Each one of elements consists of some criterions, and any
criterion consists of some indicators sand indexes. All of these with Alpha 0/98 prepared and distributed between
faculty members of Islamic Azad University faculty members in Gilan and Mazandaran.A model presented
through these criterions, indicators and indexes.
Key words: Self assessment ,Model, Performance ,Educational Departments
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