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بررسی کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه
شهیدبهشتی
فاطمه نصراللهی نیا
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چکیده
با توجه به گستردگی وپوشش وسیع فعالیت های نظام آموزشی ،ارزیابی واستفاده از نتایج آن به عنوان بازخوردبرای سیاستگذاری ،تصمیم گیری واجرا وهمچنین
دستیابی به کیفیت نظام های آموزشی ضرورت دارد.در این میان،ارزیابی درونی می تو اند به عنوان یک رویکرد مناسب در ارزیابی برنامه آموزشی بخش ها،گروه
ها یا دانشکده های مختلف دانشگاه های کشور مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به اهمیت ارزیابی درونی دربهبودکیفیت فعالیت های گروه های آموزشی مسئله
اصلی در این مقاله این است که دیدگاه اعضای هیات ع لمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص کیفیت ابعاد حوزه درونداد،فرایند ،برونداد و پیامد اجرای طرح
ارزیابی درونی چگونه است ؟ ازدیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ،نقاط اثرگذار ومثبت ومسائل و مشکلات اجرای طرح اریابی درونی چه می باشد
؟ روش پژوهش ،کمی وابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.یافتههای پژوهش نشان دهنده آن است که بین دیدگاه اعضای هیأت علمی گروه های
آموزشی دانشگاه شهید بهشتی نسبت به کیفیت ابعاد مطرح شده اجرای طرح ارزیابی درونی تفاوت معناداری وجوددارد
واژههای کلیدی :کیفیت ،طرح ارزیابی درونی ،گروه های آموزشی دانشگاه شهیدبهشتی

 .1مقدمه
دردهه های اخیر با توجه به چالش های پیش روی نظام آموزش عالی از قبیل تنوع وخاص بودن فعالیت ها و موقعیت ها در سطوح مختلف
دانشگاه  ،ضرورت پاسخگویی به نیازهای سه گانه (هیات علمی،دانشجویان و محیط بیرون ازدانشگاه)  ،چالش های جهانی شدن  ،توسعه فناوری
اطلاعات و ارتباطات و دانش محور شدن اقتصاد ،مسئله کیفیت فعالیت های دانشگاهی مطرح می شود که در پی آن پاسخگویی و توجه به نیاز ها
و اولویت ها در حوزه دانشگاه اهمیت می یابد .در این میان ازآنجا که گروه آموزشی هسته اصلی فعالیت های هردانشگاه محسوب می شود و بهبود
کیفیت دانشگاه به بهبودکیفیت گروه های آموزشی آن وابسته است  ،انجام ارزیابی مستمر در سطح گروه آموزشی گامی موثر در رشد کیفی
دانشگاه و درنتیجه ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی خواهد بود .ازاین رو "انتظار فزاینده ای ازدانشگاه ها وجوددارد که برای آموزه هایشان پاسخگو
باشند وتاکید عمده ای برارزیابی کیفیت درارتباط با فرآیندهای آموزشی وجوددارد"(مورتل وبیرد0.)0212،بنابراین به منظور فراهم آوردن حالت
ویژه ای که کیفیت نظام دانشگاهی را نمایان سازد و بتوان از طریق آن  ،نقاط قوت وضعف گروه های آموزشی را آشکار نمود نیاز به ارزیابی
ضرورت می یابد.دراین راستا با انجام ارزیابی درونی ،خوداعضای گروههای آموزشی می توانند به قضاوت درباره کیفیت عناصر اقدام کنند و در
مورد چگونگی فعالیت هایشان ،بصیرتی به دست بیاورند .فرآیند ارزیابی درونی ازیک سو به دنبال ارزیابی عملکرد درگروه های آموزشی می باشد و
ازسوی دیگرارتقای کیفیت دانشگاهی درسرلوحه فعالیت های ناظربه آن قرارگرفته است.با توجه به اهمیت ارزیابی درونی دربهبودکیفیت فعالیتهای
گروه های آموزشی ،توجه به کیفیت اجرای این طرح هم ازاهمیت روز افزونی برخوردار می باشد و با مشخص شدن کیفیت اجرای این طرح ،
می توان ازبروز برخی از مسائل و نتایج نامطلوب ارزیابی درونی جلوگیری کرد وحداقل باشناسایی معایب ومشکلات فرایند اجرایی این طرح ،به
ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح و بهبود ارزیابی درونی در سطح گروه های آموزشی دانشگاه ها پرداخت .ازاین رو در این پژوهش تلاش
شده است با بررسی کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه (مطالعه موردی:دانشگاه شهیدبهشتی) ،به بررسی وضعیت یا
چگونگی ابعاد حوزه درونداد  ،فرایند ،برونداد و پیامد اجرای طرح ارزیابی درونی پرداخته شود واز طریق یافته های پژوهش بتوان در جهت تصمیم
گیری های آگاهانه برای بهبود پیشبرد امور دانشگاه شهید بهشتی گام موثری برداشت.

 .2کیفیت در آموزش عالی:

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی ،ایمیلfatemehnasrollahinia@gmail.com:
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کیفیت آموزش عالی و دانشگاه ها مفهومی پربعد است:کیفیت دانشجویان ،مدرسان ،مدیران ،کارکنان ،سازماندهی فعالیت های دانشگاهی و ...از
یک سو وکیفیت زندگی تحصیلی واجتماعی قبلی دانشجویان  ،فرآیند تحصیلی مدرسان ،مدیران ،آموزش های اولیه کارکنان و ...ازسوی دیگر
چنین ابعادی را نشان می دهد "(یمنی . )191:1161،همچنین از نظر سازمان یونسکو(،)1669کیفیت در آموزش عالی مفهومی چند بعدی است
که برحسب وضعیت محیطی و زمینه ای نظام دانشگاهی  ،ماموریت وشرایط و استانداردهای هریک از رشته های دانشگاهی متغیراست .ازاین رو
نمی توان گفت که کیفیت از یک الگوی کلی وعام پیروی می کند  ".شبکه های بین المللی تضمین کیفیت در آموزش عالی ،کیفیت آموزش عالی
را بر اساس ملاک های زیر تعریف می کنند :الف) تطابق با استانداردهای از قبل تعیین شده؛ ب) میل به هدف های تصریح شده" (
بازرگان .)06:1192،بدین ترتیب باتوجه به مطالب ذکرشده ،می توان نتیجه گرفت که با توجه به چندبعدی و نسبی بودن مفهوم کیفیت آموزش
می توان کیفیت آموزش عالی را براساس هریک از عناصر نظام
عالی ،نمی توان تعریف واحدی که موردقبول همگان باشد را ارائه نمود .اما
آموزش عالی (درونداد ،فرایند ،محصول ،برونداد وپیامد) تعریف نمود

 .3ارزیابی کیفیت در آموزش عالی
 .311تعریف ارزیابی کیفیت درآموزش عالی:
مسائل و تحولات فراروی آموز ش عالی و چالش هایی همچون افزایش کمیت مؤسسه ای آموزش عالی در ابعادپژوهشی ،آموزشی و عرضه خدمات
تخصصی ،ضرورت پاسخگویی درقبال جامعه ،حضور در عرصه جهانی آموزش عالی و رشد فزاینده دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش عالی توجه به کیفیت نظام های آموزش عالی را ضروری ساخته است و بسیاری از کشورهای جهان رامتوجه خودکرده است
".استفاده از ارزیابی کیفی آموزش عالی به مدیریت امکان می دهد تا ضمن افزایش کارایی و درک مسائل موسسه ازتحقّق هدف ها اطمینان حاصل
کند .در مؤسسه آموزش عالی به منزله ی یک نظام  ،باید از ارزیابی جهت تعیین نیازها ،هدفگذاری و طراحی برنامه ها و فعالیت های جاری جهت
دستیابی به هدف ها استفاده کرد( ".بازرگان .) 68:1191،بدین ترتیب ارزیابی کیفیت دانشگاهی فعالیت سازماندهی شده ای است که درجهت
می تو ان از طریق آن از تحقق اهداف ،کیفیت فعالیت های جاری مؤسسه وبرنامه
بهبود و ارتقای کیفیت دانشگاه ها صورت می گیرد و
آموزش عالی و همچنین درتعیین نیازها و اهداف و طراحی برنامه استفاده نمود و یک اصل مهم در این زمینه ،این است که ارزیابی ،یک ابزار
مدیریت بحران نیست که به خودی خود بتواند منجربه تصمیم گیری و بهبو د شرایط شود،بلکه نیاز به همکاری تمامی افراد درگیر در واحد مورد
ارزیابی دارد.

 .312ضرورت استقرار نظام ارزیابی کیفیت در دانشگاه:
"برای هر نظام آموزش عالی به طور اعم و برای نظام های دانشگاهی به طور اخص ،سه کارکرد اصلی مورد توجه بوده است :الف) تولید دانش ،اشاعه
و تسهیل کاربرد آن؛ ب) تربیت نیروی انسانی و ج) عرضه خدمات تخصصی در راستای کارکردهای یاد شده ودر این راستا از دانشگاه ها انتظار می
رود که:



دسترسی به آموزش عالی را تسهیل کنند
رابطه برنامه های آموزشی با نیازهای جامعه زیر پوشش خودرا افزایش دهند

کیفیت فعالیت های دانشگاهی را به طور مستمر بهبود بخشند

همچنین ،از آنجا که گروه آموزشی هسته اصلی فعالیت های هر دانشگاه به حساب می آید و بهبود کیفیت دانشگاه به بهبود کیفیت گروه های
آموزشی آن وابسته است ،انجام فرآیند ارزیابی مستمر در سطح گروه آموزشی گامی مؤثر در رشد کیفی دانشگاه و در نتیجه ارتقاء کیفیت نظام
آموزش عالی است.بنابراین در تحقق هدف یاد شده از هر دانشگاه به طور اخص و از نظام آموزش عالی به طور اعم ،انتظار می رود که ساختار
سازمانی لازم برای تقویت ارزیابی درونی گروه -های آموزشی را فراهم آورد"(.هاشمی وپورامین زاد)12،1162:

 .313اعتبار سنجی در آموزش عالی :
الگوی اعتبارسنجی ،یکی از باسابقه ترین الگوهای شناخته شده ارزشیابی است که در بهبود کیفیت آموزش عالی کاربرد زیادی دارد .
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این الگو یکی از روش های ارزشیابی موثر درآموزش عالی است که تقریباً مقبولیت جهانی یافته و از ابزارهای مهم تضمین و بهبود کیفیت محسوب
می شود.چنان که « ال بولوشی» 1می گوید  ":اعتبارسنجی یکی از مهم ترین ابزارها است که عملکرد موسسات آموزش عالی را در حوزه تحقق
اهداف بهبود می دهد و مدیران و دیگر افراد ذی نفع در آموزش عالی را یاری می رساند تا درباره ی دستیابی موسسه به استانداردهای ملی و بین
المللی به قضاوت بپردازند(".ال بولوشی .) 1:0221،در این فرآیند ،میزان شایستگی سازمان ها و موسسات آموزشی بررسی می شود و اعتبار آنان
تعیین می گردد ".درحقیقت اعتبارسنجی ،پاسخگو کردن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین فرآیند کنترل کیفیت موسسات و برنامه
های آن به منظور کسب اطمینان از احراز حداقل استانداردها و شاخص های قابل پذیرش و تعیین شده می باشد.

 .313ارزیابی درونی:
ارزیابی درونی ،نخستین گام برای کاربرد الگوی اعتبارسنجی و از اجزاء اصلی بهبود کیفیت آموزش عالی می باشد".در این فرآیند  ،به جهت
شناخت اعضاء از نظام مورد ارزیابی و تاریخچه آن و به تبع آگاهی از نقاط قوت وضعف گروه و ریزه کاری های آن،ارزیابی به صورت واقعی
واثربخش انجام می گیرد(".محمدی".)02:1198،به عبارت دیگر ارزیابی درونی ،فرایندی است که در آن اعضاء گروه آموزشی دانشگاهی  ،هدف
های گروه را تصریح کرده و عملکرد آن را مورد قضاوت قرار می دهند ،سپس نقش خود را بازنگری کرده و در راه آینده مطلوب گروه آموزشی
برنامه ریزی کرده ودر اجرای آن گام های اولیه را بر می دارند(".بازرگان وفاخته ".)18:1199،اساساً ارزیابی درونی در یک موسسه بازتاب جمعی
آرمان ها  ،قضاوت درباره عملکرد موسسه و فرصتی برای ارتقاء کیفیت آن است و همچنین گزارش آن نیز به عنوان فراهم کننده اطلاعات برای
ارزیابی بیرونی  ،به کار برده می شود"( والسینو ،گرونبرگ وپارلآ  0228،به نقل از بازرگان .)18:1199،بدین ترتیب با توجه به تعاریف متعدد
درزمینه ارزیابی درونی ،می توان به این نتیجه رسید که هدف ارزیابی درونی ایجاد آگاهی بیشتر دست اندرکاران نظام آموزشی درخصوص اهداف
و مسائلی که درتحقق این اهداف وجوددارد ،تقویت فرهنگ خودتنظیمی امور گروه های آموزشی ،یادگیری سازمانی درآموزش عالی ،افزایش
اثربخشی وکارآیی نظام آموزش عالی وگسترش نفوذ مبتنی برصلاحیت افراد است.همچنین می توان از این فرایند در بررسی وضعیت موجود و
آشکارشدن فاصله آن باوضعیت مطلوب اهداف درنظر گرفته شده  ،بهبود و ارتقای کیفیت برنامه ها ،توانمندساختن دست اندرکاران مراکز آموزشی
به ترسیم مسیری جهت سازماندهی جامع کیفیت واحد موردنظر استفاده کرد.

 .3روش پژوهش:
با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی میباشد و چون در
پژوهشهای کاربردی هدف اصلی کشف علمی نیست ،بلکه آزمودن و برر سی امکان کاربرد دانش است؛ بنابراین این پژوهش از منظر هدف،
کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها ،کمی و از نوع توصیفی  -پیمایشی است .در این پژوهش به منظور بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی
دانشگاه شهیدبهشتی درخصوص کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی ،از پرسشنامه محق ق ساخته که مبتنی برالگو های ارزیابی و مبانی نظری و
پیشینه تجربی تحقیق می باشند ،استفاده خواهد شد وبرای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و نظرخواهی از اعضای هیئت علمی و
صاحبنظران موضوعی و برای سنجش پایایی پرسشنامه از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق ،اعضای
هیأت علمی گروه های مجری طرح ارزیابی درونی در دانشگاه شهیدبهشتی می باشدکه به دلیل مشخص بودن آنان  ،ازروش نمونه گیری هدفمند
استفاده خواهد شدو باتوجه به اینکه تعداد اعضای هیأت علمی گروه های مجری طرح ارزیابی درونی در دانشگاه شهیدبهشتی  02نفر می باشد
،بااستفاده از جدول مورگان حجم نمونه اعضای هیات علمی 06،نفر تعیین گردیده است.

 .5یافته های پژوهش:
سؤال اول پژوهش :دیدگاه اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص کیفیت «ابعاد حوزه فرایند»
اجرای طرح ارزیابی درونی ،چگونه است؟
جدول شماره  1-1نتایج آزمون  Tتک گروهی و رتبهبندی فریدمن در رابطه با دیدگاه اعضای هیئت علمی نسبت به کیفیت ابعاد حوزه درونداد
اجرای طرح ارزیابی درونی
آزمونها

شاخصهای توصیفی

آزمون  tتک نمونهای
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کیفیت مقوله آگاه سازی و اطلاع رسانی در زمینه اجرای طرح ارزیابی درونی :نتایج نشان میدهد که با توجه مقدار  Tنشست های تخصصی(
گردهمایی ها وسمینار ها) درجهت آگاهی از چگونگی اجرای طرح ارزیابی درونی ( ،)1/86کار گاه های آموزشی تکمیلی درجهت آگاهی از
چگونگی اجرای طرح ارزیابی درونی ( ) 1/08و به روز بودن اطلاعات گروه آموزشی درمورد چگونگی اجرای طرح ارزیابی درونی ( ،)1/91تفاوت
آماری معناداری بین میانگین این سه گویه و میانگین نظری وجود دارد .ضمن آن که ،مقدار میانگین نشست های تخصصی( گردهمایی ها
وسمینار ها) درجهت آگاهی از چگونگی اجرای طرح ارزیابی درونی ( ،) 1/00کار گاه های آموزشی تکمیلی درجهت آگاهی از چگونگی اجرای طرح
ارزیابی درونی ( )1/00و به روز بودن اطلاعات گروه آموزشی درمورد چگونگی اجرای طرح ارزیابی درونی ( ،)1/06از مقدار میانگین نظری ( )1بالاتر
است .بنابراین ،فرض  H0تحقیق مبنی بر عدم تفاوت بین دو میانگین رد شده و در مقابل ،فرض  H1مبنی بر تفاوت این دو میانگین مورد پذیرش
قرار میگیرد .در نتیجه میتوان گفت که از دیدگاه اعضای هیئت علمی ،کیفیت گویههای فوق بالاتر از حد متوسط میباشد.در نهایت ،با توجه به
مقدار  Tکیفیت آگاه سازی و اطلاع رسانی در زمینه طرح ارزیابی درونی ( ،) 8/10تفاوت آماری معناداری بین میانگین آن و میانگین نظری وجود
دارد .ضمن آن که ،مقدار میانگین کیفیت آگاه سازی و اطلاع رسانی در زمینه طرح ارزیابی درونی ( )1/09از مقدار میانگین نظری ( )1بالاتر است.
بنابراین ،فرض  H0تحقیق مبنی بر عدم تفاوت بین دو میانگین رد شده و در مقابل ،فرض  H1مبنی بر تفاوت این دو میانگین مورد پذیرش قرار
میگیرد .در نتیجه می توان گفت که از دیدگاه اعضای هیئت علمی ،کیفیت آگاه سازی و اطلاع رسانی در زمینه اجرای طرح ارزیابی درونی بالاتر از
حد متوسط میباشد.
همچنین ،با توجه به نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن ،آماره فریدمن در سطح  P≤ 0.05معنادارنیست .بنابراین ،از دیدگاه اعضای هئیت علمی ،بین
گویههای مربوط به کیفیت اهداف اجرای ارزیابی طرح درونی تفاوت معنادار وجود ندارد.
کیفیت مقوله مشارکت اعضای گروه آموزشی در زمینه اجرای طرح ارزیابی درونی:نتایج نشان میدهد که با توجه مقدار  Tمشارکت درونزایاعضای گروه آموزشی در اجرای طرح ارزیابی درونی ( ،)0/20چگونگی تقسیم کار بین اعضای گروه ( ، )1/91مسئولیت پذیری اعضای گروه برای
به انجام رساندن طرح ( )0/09و توجه به دیدگاه های اعضای هیأت علمی( ) 8/68در تهیه وتدوین اهداف گروه (تفاوت آماری معناداری بین
میانگین این چهار گویه و میانگین نظری وجود دارد .ضمن آن که ،مقدار میانگین مشارکت درونزای اعضای گروه آموزشی در اجرای طرح ارزیابی
درونی ( ،)1/96چگونگی تقسیم کار بین اعضای گروه ( ، ) 1/09مسئولیت پذیری اعضای گروه برای به انجام رساندن طرح ( )1/91و توجه به
دیدگاه های اعضای هیأت علمی( )1/90از مقدار میانگین نظری ( )1بالاتر است .بنابراین ،فرض  H0تحقیق مبنی بر عدم تفاوت بین دو میانگین
رد شده و در مقابل ،فرض  H1مبنی بر تفاوت این دو میانگین مورد پذیرش قرار میگیرد .در نتیجه میتوان گفت که از دیدگاه اعضای هیئت
علمی ،کیفیت گویههای فوق بالاتر از حد متوسط میباشد.در نهایت ،با توجه به مقدار  Tکیفیت مشارکت اعضای گروه آموزشی در زمینه اجرای
طرح ارزیابی درونی ( ،)0/99تفاوت آماری معناداری بین میانگین آن و میانگین نظری وجود دارد .ضمن آن که ،مقدار میانگین کیفیت مشارکت
اعضای گروه آموزشی زمینه اجرای طرح ارزیابی درونی ( )1/00از مقدار میانگین نظری ( )1بالاتر است .بنابراین ،فرض  H0تحقیق مبنی بر عدم
تفاوت بین دو میانگین رد شده و در مقابل ،فرض  H1مبنی بر تفاوت این دو میانگین مورد پذیرش قرار میگیرد .در نتیجه میتوان گفت که از
دیدگاه اعضای هیئت علمی ،کیفیت مشارکت اعضای گروه آموزشی درزمینه اجرای طرح ارزیابی درونی بالاتر از حد متوسط میباشد.همچنین ،با
توجه به نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن ،آماره فریدمن در سطح  P≤ 0.05معناداراست.بنابراین ،از دیدگاه اعضای هئیت علمی ،بین گویههای
مربوط به کیفیت مشارکت اعضای گروه آموزشی درزمینه اجرای طرح ارزیابی درونی تفاوت معناداری وجود دارد .بیشترین کیفیت مربوط به "
توجه به دیدگاه های اعضای هیأت علمی در تهیه وتدوین اهداف گروه " و کمترین میزان کیفیت آن مربوط به " چگونگی تقسیم کار بین اعضای
گروه" می باشد
کیفیت مقوله توجه به محیط بیرونی در زمینه اجرای طرح ارزیابی درونی:نتایج نشان میدهد که با توجه مقدار  Tبهره گیری از نظراتمتخصصان خارج از گروه درخصوص عوامل موثر برکیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی ( ،) 1/11تشخیص نیازهای بخش های مختلف جامعه (اعم از
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صنعت ،خدمات ،نیازهای اجتماعی وفرهنگی) درراستای بهبود کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی ( ،)1/00تفاوت آماری معناداری بین میانگین
این دو گویه و میانگین نظری وجود ندارد .بنابراین ،فرض  H0تحقیق مبنی بر عدم تفاوت بین دو میانگین پذیرش شده و در مقابل ،فرض H1
مبنی بر تفاوت این دو میانگین رد میگردد .در نتیجه می توان گفت که از دیدگاه دیدگاه اعضای هیئت علمی ،کیفیت گویه های فوق درزمینه
اجرای طرح ارزیابی درونی در سطح متوسط میباشد.در نهایت ،با توجه به مقدار  Tکیفیت توجه به محیط بیرونی در زمینه اجرای طرح ارزیابی
درونی ( ،) 1/89تفاوت آماری معناداری بین میانگین آن و میانگین نظری وجود ندارد .بنابراین ،فرض  H0تحقیق مبنی بر عدم تفاوت بین دو
میانگین پذیرش شده و در مقابل ،فرض  H1مبنی بر تفاوت این دو میانگین رد میگردد .در نتیجه میتوان گفت که از دیدگاه اعضای هیئت
علمی ،کیفیت توجه به محیط بیرونی در زمینه اجرای طرح ارزیابی درونی درسطح متوسط میباشد.همچنین ،با توجه به نتایج آزمون رتبهبندی
فریدمن ،آماره فریدمن در سطح  P≤ 0.05معنادارنیست.بنابراین ،از دیدگاه اعضای هئیت علمی ،بین گویههای مربوط به کیفیت توجه به محیط
بیرونی درزمینه اجرای طرح ارزیابی درونی تفاوت معناداری وجود ندارد.
کیفیت مقوله ملاک ها و نشانگرها در زمینه اجرای طرح ارزیابی درونی:نتایج نشان میدهد که با توجه مقدار  Tکافی بودن تعداد ملاک ها ونشانگر های مرتبط با طرح ارزیابی درونی ( ،)8/00قابل فهم بودن متغیرهای تشکیل دهنده هرنشانگر درتعیین داده های مورد نیاز ( )0/60و
تناسب ابزارهای گردآوری اطلاعات با ملاک ها و نشانگرهای مصوب کمیته ارزیابی درونی (، )8/01تفاوت آماری معناداری بین میانگین این سه
گویه و میانگین نظری وجود ندارد بنابراین ،فرض  H0تحقیق مبنی بر عدم تفاوت بین دو میانگین پذیرش شده و در مقابل ،فرض  H1مبنی بر
تفاوت این دو میانگین رد میگردد .در نتیجه می توان گفت که از دیدگاه اعضای هیئت علمی ،کیفیت گویه های فوق در زمینه اجرای طرح
ارزیابی در سطح متوسط میباشد.در نهایت ،با توجه به مقدار  Tملاک ها و نشانگرها در زمینه اجرای طرح ارزیابی درونی ( ،)0/09تفاوت آماری
معناداری بین میانگین آن و میانگین نظری وجود دارد .ضمن آن که ،مقدار میانگین ملاک ها و نشانگرها در زمینه اجرای طرح ارزیابی درونی
( )1/99از مقدار میانگین نظری ( )1بالاتر است .بنابراین ،فرض  H0تحقیق مبنی بر عدم تفاوت بین دو میانگین رد شده و در مقابل ،فرض H1
مبنی بر تفاوت این دو میانگین مورد پذیرش قرار میگیرد .در نتیجه میتوان گفت که از دیدگاه اعضای هیئت علمی ،کیفیت ملاک ها و نشانگرها
د ر زمینه اجرای طرح ارزیابی درونی در زمینه اجرای طرح ارزیابی درونی بالاتر از حد متوسط میباشد.همچنین ،با توجه به نتایج آزمون رتبهبندی
فریدمن ،آماره فریدمن در سطح  P≤ 0.05معناداراست.بنابراین ،از دیدگاه اعضای هئیت علمی ،بین گویههای مربوط به کیفیت ملاک ها و
نشانگرها در زمینه اجرای طرح ارزیابی درونی تفاوت معناداری وجود دارد .بیشترین کیفیت مربوط به " قابل فهم بودن متغیرهای تشکیل دهنده
هرنشانگر درتعیین داده های مورد نیاز " و کمترین میزان کیفیت آن مربوط به " تناسب ابزارهای گردآوری اطلاعات با ملاک ها و نشانگرهای
مصوب کمیته ارزیابی درونی می باشد.
 کیفیت مقوله حمایت ها ی اجرای طرح ارزیابی درونی:نتایج نشان میدهد که با توجه مقدار  Tرضایت از فرایند اداری و مکاتباتی با سازمانسنجش درطول اجرا ( ،)1/20مشوق های مالی و پژوهشی مرتبط با طرح ارزیابی درونی ( ، )2/90وجود بازخورد مستمر عملکرد در حین اجرای
طرح ( )1/08و برخورداری از خدمات تخصصی ومشاوره ای سازمان سنجش در طول اجرای طرح( )- 2/81تفاوت آماری معناداری بین میانگین
این چهارگویه و میانگین نظری وجود ندارد .بنابراین ،فرض  H0تحقیق مبنی بر عدم تفاوت بین دو میانگین پذیرش شده و در مقابل ،فرض H1
مبنی بر تفاوت این دو میانگین رد میگردد .در نتیجه میتوان گفت که از دیدگاه اعضای هیئت علمی ،کیفیت گویه های فوق در سطح متوسط
میباشد .در نهایت ،با توجه به مقدار  Tملاک ها و نشانگرها در زمینه اجرای طرح ارزیابی درونی ( ،)0/09تفاوت آماری معناداری بین میانگین آن
و میانگین نظری وجود ندارد .بنابراین ،فرض  H0تحقیق مبنی بر عدم تفاوت بین دو میانگین پذیرش شده و در مقابل ،فرض  H1مبنی بر تفاوت
این دو میانگین رد میگردد .در نتیجه میتوان گفت که از دیدگاه اعضای هیئت علمی ،کیفیت حمایت های اجرای طرح ارزیابی درونی در سطح
متوسط میباشد .همچنین ،با توجه به نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن ،آماره فریدمن در سطح  P≤ 0.05معنادارنیست.بنابراین ،از دیدگاه اعضای
هئیت علمی ،بین گویه های مربوط به کیفیت ملاک ها و نشانگرها در زمینه اجرای طرح ارزیابی درونی تفاوت معناداری وجود ندارد.
سؤال دوم پژوهش :از دیدگاه اعضای هیات علمی گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی  ،نقاط اثرگذار ومثبت اجرای طرح
ارزیابی درونی چه می باشد؟ طبق یافته های به دست آمده از این سوال باز پاسخ پرسشنامه ،بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
گروه ،برنامهریزی و هدفگداری واقعبینانه و روشن و جامع ،دانش افزایی و توانمندسازی اعضای گروه ،تعامل و مشارکت اجتماعی اعضاء در امور
گروه ،شناسایی و شناخت نقاط قوت و ضعف گروه ،اعطای استقلال و اختیار به گروه ،نیازسنجی درونی و بیرونی ،شناسایی وضع موجود و آینده
گروه و تقویت نظام ارزیابی عملکرد از نقاط اثر گذار ومثبت اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی بوده است
سؤال سوم پژوهش :از دیدگاه اعضای هیات علمی گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی  ،مسائل و مشکلات اجرای طرح
ارزیابی درونی چه می باشد؟ طبق یافته های به دست آمده از این سوال باز پاسخ پرسشنامه ،فقدان پیگیری ،اقدام و بازخورد از اجرای طرح ،
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عدم هماهنگی و همکاری مطلوب بخشهای مختلف اجرائی دانشگاه  ،ضعف آگاهیبخشی و اطلاع رسانی از فرایندها و مقاصد طرح به اعضای گروه
 ،عدم کاربست نتایج و یافتههای اجرای طرح  ،استمرار نداشتن اجرای طرح در دورههای متفاوت ،طولانی و زمانبر بودن فرایند اجرای طرح و
کمبود بودجه و سرمایه انسانی برای اجرای طرح ،از مسائل و مشکلات اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
بوده است

 .5نتیجه گیری:
در دنیای امروز  ،ضرورت نهادینه شدن فرایند اطمینان از کیفیت در آموزش عالی و رشد کمی بسیار زیاد آن همراه با محدودیت یافتن منابع و
افزایش رقابت های علمی از یک سو و ضرورت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظهور اقتصاد دانش بنیان از سوی دیگر از جمله عواملی
هستند که کیفیت را به یکی ا ز چالش های اساسی آموزش عالی مبدل ساختند .در این راستا اجرای طرح ارزیابی درونی به عنوان یکی از
روندهای نوین در بهبود ارتقاء کیفیت نظام های آموزشی می تواند زمینه ساز شناخت وضعیت موجود گروه از طریق تفکر جمعی و روح مشارکت
در قالب فعالیت های گروهی و شناخت آگاهانه از نیاز ها  ،اهداف  ،برنامه ها وفعالیت ها و عملکرد مطلوب یک جمع دانشگاهی شود.از طرفی طبق
یافته های به دست آمده در این پژوهش ،اجرای اثربخش ارزیابی درونی ،نیازمند وجودساختارسازمانی منسجم ارزیابی درگروه های آموزشی
دانشگا ها می باشد و فرایند طراحی واجرای ارزیابی درونی بدون فرهنگ سازی ودرک ذی نفعان از چرایی وچگونگی آن ،نتیجه چندانی نخواهند
داشت وباغلبه رویکرد اداری وتمرکزگرایی درفرایند ارزیابی درونی ؛منجر به عدم مشارکت اعضای هیات علمی وحتی خودداری اعضای گروه های
آموزشی از اجرای این فرایند خواهدشد.همچنین ،اجرای موفق و اثربخش فرایندارزیابی درونی ،وابسته به وجود پایگاه جامع اطلاعاتی وبه روز بودن
اطلاعات اعضای هیأت علمی وگروه آموزشی می باشدو ازعوامل مهم درموثرواقع شدن فرایند ارزیابی درونی،پیگیری عملیاتی شدن
پیشنهادهاتوسط دفتر ویاگروه نظارت وارزیابی دانشگاه ها وکاربست یافته های به دست آمده می باشد.
از طرف دیگر ،باتوجه به استنتاج های مستقیم وغیرمستقیم ازیافته های تحقیق حاضر،پیشنهادهای زیر درجهت کاهش ورفع مسائل و مشکلات
های اجرای طرح ارزیابی درونی ارائه می شود:
لازم است برای ارتقاء فرایندارزیابی درونی درسطح گروه های آموزشی دانشگاه ها،ساختارذی صلاحی برای پشتیبانی ازارزیابی وباتخصص کافیایجادشود که ازتقویت دانشگاهیان برخوردارباشد.
اختصاص اعتباروبودجه متناسب با گروه های آموزشیایجادساختارنظارت وارزیابی منسجم جهت حفظ وارتقای مستمرکیفیت ورواج فرهنگ خودارزیابی درنظام آموزش عالی کشور به کارگیری سازوکارهای مناسب جهت اطلاع رسانی درزمینه دستورالعمل ها ومصوبات فرایند،به افرادذی ربط انجام تمهیداتی جهت اشاعه وکاربست یافته های ارزشیابی کیفیت به طورعام وارزشیابی درونی درسطح گروه های آموزشی بهطورخاص(مختاریان ومحمدی)1196،
تدوین سازوکاری درخصوص کاهش مشغله های اعضای هیأت علمی وکاهش ساعات تدریس اساتید درطول زمان مشارکت آنان دراجرای فرایندارزیابی درونی ودرجهت افزایش تمرکز وبهبود کیفیت اجرای فرایند
 برگزاری کارگاه های آموزشی جهت افزایش آگاهی واطلاعات گروه آموزشی واعضای هیأت علمی درموردچگونگی طراحی واجرای اثربخش ارزیابیدرونی
 فراهم سازی تمهیداتی جهت مشارکت اعضای هیأت علمی گروه ها دربرنامه ریزی فعالیت های مربوط به فرایند ارزیابی ودادن استقلالواختیاربیشتر به آنان درحوزه ی اجرای فرایند ارزیابی درونی
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Examination of quality implementation of internal evaluation
of departments in Shahid Beheshti University
Fatemeh Nasrollahinia,Maste’s student of higher education in shahid beheshti university
Abstract:
Regarding the widespread and extensive coverage of educational system activities, evaluation and use of its results as
feedback for policy making, decision making, and the achievement of the quality of educational systems are necessary.
Meanwhile, internal evaluation can be used as an appropriate approach to assessing the educational program of
departments, departments or colleges of different universities in the country. Considering the importance of internal
evaluation in improving the quality of the activities of the educational groups, the main issue in this paper is that the
views of the faculty members of Shahid Beheshti University regarding the quality dimensions of the scope, process,
outcome and outcome of the implementation of the internal evaluation plan? From the point of view of t Keywords:
Quality, Internal evaluation, Educational groups of Shahid Beheshti Universityhe faculty members of Shahid Beheshti
University, what are the effective and effective points and problems and problems with implementation of the internal
sourcing plan? The research method is a quantitative tool for collecting information from the questionnaire. The results
of the research indicate that there is a significant difference between the viewpoints of the faculty members of Shahid
Beheshti University educational departments regarding the quality of the dimensions proposed by the implementation
of the internal evaluation project.
Keywords: Quality, Internal evaluation, Educational groups of Shahid Beheshti University

www.SID.ir

