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های آموزشی علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ارزیابی درونی کیفیت گروه

 دانشگاه آزاد اسالمی بابل بر اساس مدل اعتبار سنجی
 

 1بابک حسین زاده، 2 حسین روئین
 

 (hoseeinzadeh2002@gmail.com)استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایران  1

 (hoseinruin@gmail.comمربی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بابل، بابل، ایران ) 2

  

  :چکیده

 علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی بابل براساس مدل اعتبارسنجیهای آموزشی ارزیابی درونی کیفیت گروه هدف از انجام پژوهش حاضر،      

گروه آموزشی علوم تربیتی و روانشناسی  دانشجویان شاغل به تحصیل، کلیه اعضای هیات علمی، و دانش آموخته گانکلیه  ،پژوهش این جامعه آماری. است بوده

نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.  02نفر، از میان دانش آموخته گان  242از میان دانشجویان شاغل، بابل بوده که زاد اسالمی واحد آدانشگاه 

با توجه به هدف از نوع تحقیقات  همچنین همه اعضای هیات علمی)هفت نفر( و مدیر گروه)یک نفر( یرای جمع آوری اطالعات درنظر گرفته شده اند. این پژوهش

پرسشنامه صورت گرفت که در دانشگاههای پنج  توصیفی پیمایشی است. گردآوری داده ها با کمکاساس چگونگی بدست آوردن داده ها بصورت  کاربردی و بر

گروه در ( از نظر وضعیت جایگاه سازمانی و مدیریت 1انجام شده است. نتایج نشان می دهد گروه: معتبر کشور از جمله دانشگاه تهران در زمینه ارزیابی درونی 

( وضعیت دانشجویان گروه علوم تربیتی و 3( وضعیت اعضای هیات علمی از لحاظ جایگاه و معیارهای آموزشی و پژوهشی در سطح نسبتا مطلوب، 2سطح مطلوب، 

ت گروه درباره دوره آموزشی و ( وضعی0یادگیری در سطح نسبتا مطلوب،  -(در زمینه راهبردهای یاددهی4روانشناسی با توجه به مالکها در سطح نسبتا مطلوب، 

 ( گروه در خصوص عامل امکانات و تجهیزات در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی شده است.6برنامه های درسی در سطح نسبتا مطلوب، 

 

 ارزیابی درونی، کیفیت گروه آموزشی، اعتبارسنجی :کلیدی واژه های
 

 

  مقدمه -1

 مداوم بهبود درحال توسعه، کشورهای برای ویژه به پژوهشی و عالی آموزش های موسسه و ها دانشگاه در ارزیابی وجودی فلسفه ترین اصلی      

 کارکردهای از یکی عنوان به را ارزیابی معتقدند که صاحبنظران ( همچنین1334)بازرگان، است تخصصی خدمات و پژوهشی آموزشی، درونزای

 بدون و است ریزی برنامه و مدیریت چرخه از ای حلقه جداگانه نگریست، بلکه فعالیت عنوان به نباید عالی آموزش یا دانشگاهی مدیریت نظام

 اجتماعی بازده افزایش برای روشی ارزشیابی .(1336کرد)بازرگان  اقدام ریزی و برنامه کنش به مداوم ارتقای و بهبود جهت در توان نمی ارزیابی

 تحقق از اطمینان نفعان، ذی به رسانی اطالع عمومی، پاسخگویی اعتبارات، عقالنی تخصیص صالحیت، برای تایید سازوکاری نیز و عالی آموزش

 خدمات و کارکنان ها، برنامه ارزیابی آموزشی، نظام های فعالیت گسترده پوشش و گستردگی به توجه با و اند کرده قلمداد بهبود مستمر و اهداف

 عالی آموزش نظام وجود (.1332، بازرگان، از نقل باشد )به داشته آموزشی کیفیت آوردن فراهم در موثری نقش تواند می آموزشی های سازمان

 شامل دانشگاهی مستقیم جامعه اهتمام و مشارکت اراده، خواست، با تردید بی و است کشور جانبه همه توسعه اساس و پایه که بخش اثر و کارآمد

 فعالیت .گردد میسر می آن کیفیت مستمر بهبود و کشور تعالی در وابستگان دیگر و آموختگان دانش و دانشجویان مدیران، علمی، هیات اعضاء

 به عنوان درونی ارزیابی .است عالی آموزش در کیفیت تضمین نظام استقرار و نظر مورد اهداف تحقق برای راهی ارزیابی( )خود درونی ارزیابی

اعتبار  کردن مشخص و بررسی و مقصد دو هر یا سنجش و بینی باز عنوان به سنجی اعتبار .شود می محسوب سنجی اعتبار الگوی از اول مرحله

 ها تهدید و ها فرصت و ضعف و قوت های جنبه درونی ارزیابی فرایند در شود می محسوب شده تعیین قبل از استانداردهای از استفاده با ها برنامه

 .پردازند می ها فرصت به آنها تبدیل و تهدیدها رفع و ها فرصت از استفاده ها، قوت تحکیم ها، ضعف اصالح به و یابند در می را

انسانی  نیروی ساختن آماده و تربیت به که مراکزی عنوان به کشور یک توسعه فرآیند در عالی آموزش کالن نظام زیر عنوان به دانشگاهها رو این از

 دارند، عهده بر کلیدی و حیاتی نقش .پردازند می مختلف های زمینه در جامعه واقعی نیازهای به پاسخگوئی جهت مهارت دارای و شایسته کارآمد،

حساسیت  و دانشگاهها جایگاه و نقش به توجه با و دارند می بر گام توسعه راه در عمالً جامعه به ها(خود )بازده بروندادهای با دانشگاهها چرا که

 محدودیت امروزه دیگر سوی از .نمایند رشد متعادل و موزون صورت به کیفی و کمی بعد دو هر در بایستی نهاد، این عملکرد به نسبت مردم باالی

 نظر از گذشته دهه دو در کشور عالی آموزشی نظام تحوالت به نگاهی .نماید می ضروری را دانشگاهها عملکرد بررسی جامعه، و مادی انسانی منابع

 مستلزم کیفیت ارتقاء و بهبود .باشد می آن ارتقاء و بهبود و دانشگاهها در کیفیت به کافی توجه عدم و کمی رشد از دانشجوئی، حاکی جمعیت
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 درونی ارزیابی رهیافت رهگذر از آن ارتقاء و بهبود و عالی آموزش نظام کیفیت به توجه بحث اخیرا،.باشد می ارزیابی کار مناسب و ساز یک استقرار

 کمی رشد با همگام عالی آموزش موسسات و دانشگاهها کیفیت دیگر سوی از .است گرفته قرار وزارتخانه اندرکاران و دست مسئوولین توجه مورد

 و ها ویژگی به توجه با درونی ارزیابی .است داشته همراه به کشور عالی آموزش نظام برای را مشکالتی و مسائل امر و همین است نیافته توسعه آن

کند)رحیمی و همکاران،  دنبال را عالی آموزش نظام کیفیت مستمر بهبود تواند می هم و بوده پاسخگو مهم به این تواند می آن، اجرای فرآیند

 و کمی و کیفی تضمین خواهان که است داده ترویج را ها تاکتیک و ها تکنیک بصیرتها، از بستری کیفی و کمی انتظارات دوام و قوام (.1331

 بین همکاریهای ای، حرفه خدمات ارائه کیفی، رشد ای، حرفه رشد پژوهشی، آموزشی، منشورهای و رسالتها تحقق از اطمینان مطلقه ضریب

 زندگی چرخه نظام یک از که هستند موفق دانشگاههائی دهد، می نشان عالی آموزش تطبیقی مطالعات زیرا باشد می نیاز آفرینی و نوآوری المللی،

 ارزشیابی نقش نظام این .باشند برخوردار توزیع و تولید نظام سنجی اعتبار و ارزشیابی و نگهداری نظام توسعه، و ریزی :نظام برنامه یعنی دانشگاهی

اکی از ح عالی آموزش تحوالت روند به نگاهی (.1331نماید)قورچیان،  می تلقی دانشگاهی زندگی احیای عامل را آن و را کلیدی سنجی اعتبار و

 بدون کشور عالی آموزش کمی رشدباشد. های کیفی میترین مسایل آموزش عالی کشور طی ده سال گذشته، سیر نزولی شاخصآن است که عمده

 نموده ضروری را کشور عالی آموزش نظام کارایی و اثربخشی به توجه لزوم سیستم، این به نسبت جامعه زیاد حساسیت و منابع کمبود به توجه

هایی است که همواره موسسات آموزش عالی برای دستیابی به آن تالش ( کیفیت آموزش و پژوهش از جمله دغدغه4ص  1331. )محمدی، تاس

 ( 2، ص 1331کنند)بازرگان و همکاران، می

 1نهادهای تضمین کیفیت در آموزش عالیالمللی ی تعاریف گوناگونی ارایه گردیده که یکی از این تعاریف، تعریف شبکه بینعال آموزش در کیفیت از

های استانداردها )معیارهای از قبل تعیین است. از نظر این نهاد کیفیت نظام آموزش عالی عبارت است از میزان تطابق وضع موجود با یکی از حالت

-در نظر بگیریم، بر اساس هر یک از آنها می را( برونداد و فرایند درونداد،) آموزشی نظام عناصر چنانچهشده(، رسالت، هدف و انتظارات آموزشی. 

 توان کیفیت را تعریف کرد. 

 ارزیابی مرحله دو از که است اعتبارسنجی الگوی الگوها این از یکی. است گردیده ارایه مختلفی الگوهای دانشگاهها آموزشی کیفیت ارزیابی برای

 به و مناسب اطالعات آوریجمع از عبارت عملیاتی لحاظ به درونی ارزیابی(. 1332 حسینی، و بازرگان) است شده تشکیل بیرونی ارزیابی و درونی

ریزی در دهنده واحد آموزش عالی و به منظور قضاوت درباره کیفیت و برنامهآموختگان درباره عوامل تشکیلدانش و دانشجویان مدرسان، از روز

به  یابی آموزشی استیک بخش عمده و مهم روند ارزشکه  یابی اجرای برنامهارزش(؛ بر این اساس، 2224، 2است)والسینو و همکاران جهت بهبود

، 3گرمتیکوپولس و همکارانند)ده ارائهها موفقیت برنامه جهت راهکارهایی مؤثرکند تا نقاط ضعف یک برنامه را آشکار کنند و ارزیابان کمک می

-فیت عوامل تشکیل دهنده نظام )برنامه، سازمان یا مؤسسه( بوسیله خود اعضای تشکیل دهنده نظام ارزیابی میبوسیله ارزیابی درونی، کی(. 2223

های آموزشی محقق با درک اهمیت اجرای فرایند ارزیابی درونی در گروه، این پژوهشدر  شود.شود. سپس گزارش ارزیابی درونی تدوین می

عوامل جایگاه در صدد است تا بر اساس مدل اعتبارسنجی به ارزیابی کیفی درونی ) مؤسسات آموزش عالی ترین واحد به عنوان کوچک و هادانشگاه

یادگیری، دوره های آموزشی و برنامه ریزی درسی، امکانات و تجهیزات و دانش آموخته -و مدیریت، هیات علمی، دانشجویان، راهبردهای یاددهی

ها را دریابد و بمنظور های قوت و ضعف گروهشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی بابل بپردازد تا جنبههای آموزشی علوم تربیتی، روان( گروهگان

 ها راهبردهایی را ارائه نماید. بهبود و ارتقای کیفیت گروه

 کیفیت در آموزش عالی -2
بوسیله مؤسسه و کادر آموزشی، بهبود دائمی جریان تدریس در آموزش می توان کیفیت را حذف خطاها، اجتناب از اشتباه، ارائه خدمت کامل       

و یادگیری، توانایی در ارضای نیازهای دانشجویان، تضمین قابلیت دسترسی به آموزش، اثر بخشی و در نهایت مطابقت با استانداردها 

 .(24 ص1331دانست)عزیزی، 

 الی در نظام آموزشی کیفیت عبارت است از میزان تطابق وضعیت موجود با:در تعریف شبکه بین المللی نهادهای تضمین کیفیت در آموزش ع      

 (43-42 ص1334 و دیگران، رسالت، هدف و انتظارات. )محمدی -ب؛ قبل تعیین شدهاستانداردهای )معیارهای( از  -الف 

بگیریم می توانیم کیفیت را براساس هریک از آنها تعریف چنانچه عناصر نظام آموزشی را )درونداد، فرایند، محصول، برونداد و پیامد( در نظر       

 کنیم.

 کیفیت دروندادها: میزان تطابق دروندادها با استانداردها -1

 کیفیت فرایند: میزان رضایت بخشی فرایندها-2

                                                                 

1-  INQAAHE 

2. Vlasceanu & et. al 
3. Grammatikopoulos et.al 
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 کیفیت محصول: میزان رضایت بخشی بروندادهای واسطه ای -3

 آمده کیفیت برونداد: میزان زضایت بخشی نتایج بدست  -4

 کیفیت پیامدها: میزان رضایت بخشی وضعیت اشتغال به کار دانش آموختگان  -0

خیراً کیفیت بعنوان ارزش افزوده نیز تعریف شده است، بر اساس این تعریف کیفیت یک نظام آموزشی عبارت است از وضعیت دانش ا      

 .(01،ص 1332 آموختگان آن از نظر دانش نگرش و تواناییهای کسب شده. )بازرگان،

 ماموریت دانشگاهی، نظام زمینه) محیطی وضعیت به زیادی میزان به که است چندبعدی مفهومی عالی آموزش در کیفیت یونسکو، تعریف در      

 (.03، ص1332)بازرگان، دارد بستگی دانشگاهی رشته استانداردهای و شرایط یا

 اعتبار سنجی وکیفیت-3

، از آنجا که جهان در حال تغییراست و روز به روز بر حالت عدم قطعیت آن افزوده می شود، بنابراین موقعیت مراکز (2222)4به گمان وانزیر و کنت

کرده آموزش در قبال کیفیت بسیار پیچیده است و تمامی آنها زیرفشارند تا پاسخهای مطلوبی در قبال نیازهای سازمان ارائه کنند. تجربه ثابت ن

ادوارد  .رتی می توانند به حداکثر بهره وری برسند که دائم دغدغه بهبودکیفیت خدمات آموزشی خود را داشته باشنداست که این مراکزدر صو

متعقد است که مراکز آموزشی می بایستی چهار الزام: حرفه ای، اخالقی، رقابتی و مسئولیت پذیری را در سرلوحه اقدامات اجرایی  (1332)سالیس

تعالی سازمانی را: برنامه ریزی استراتژیک، اعتبارسنجی برای تعالی، رهبری همکارانه، مشارکت دادن کارکنان و الزام  پنج ضرورت .خود قرار دهند

از این منظر می توان (. 1111)کاتون، به رعایت استانداردها معرفی نموده و تحقق آنها را منوط به ارزیابی مستمر کیفیت فرایندها ارزیابی می کند

ا اعطای مجوز یا تایید صالحیت یک مرکز آموزشی، که براساس قضاوت خبرگان حوزه مربوطه، ضوابط از پیش تعیین شده را رعایت اعتبار سنجی ر

سازوکاری که متولی ارزیابی  (1 :کرده باشد، تعریف کرددر این چارچوب، اعتبارسنجی به عنوان یک سیستم ارزیابی، دارای عناصر اصلی زیراست

برنامه زمانی از پیش تعیین شده)مثالً  (3 استانداردها و احتماالً ابزارهای مدون و نوشتاری که برای ارزیابی به کار می روند؛ (2 های ادواری است؛

تاثیر بر وضعیت  (0 استفاده ازنظرات خبرگان به منظور قضاوت در مورد کیفیت عملکرد مرکز مورد ارزیابی؛ (4 هر دو سال یکبار( برای ارزیابی؛

 (.1113)ورتن و همکاران، مورد ارزیابی، براساس نتایج حاصل از ارزیابی انجام شدهمرکز 

 عناصر یاد شده به آشکار کردن جنبه های مختلف کیفیت مرکز آموزش )درونداد، فرایند، برونداد و پیامد(، یاری دادن مرکز به خود تنظیمی،

زی آنان در پاسخگو بودن به نیازهای سازمان کمک می کنند. همچنین توجه به این مشارکت دادن عوامل درگیر در شفاف سازی امور و توانمند سا

 -دوره های آموزشی اجرا شده،-جایگاه سازمانی/ سازماندهی و مدیریت، - :عوامل، مبنای موثری در ارزیابی اولیه مرکز آموزش فراهم می آورد

 .دانش آموختگان -یادگیری،  فرایند تدریس 

عوامل، برای نمایش کیفیت ضروری است. اعتبار سنجی مرکزآموزش نشان خواهد داد که این ارزیابی می تواند برای این منظورهای گنجاندن این 

عیان ساختن میزان  -پاسخگویی به مراجع مربوطه در قبال اعتبارات دریافتی،-  تشخیص اعتبارات،-  تایید صالحیت مرکز آموزش،--:به عمل آید

عرضه اطالعات برای آگاهی فراگیران و سایر افراد مرتبط )ذی ربط و ذی نفع( در باره عملکرد نظام - ف از بیش تعیین شده،دستیابی به اهدا

  .و از همه مهمتر، بهبود مستمر کیفیتآموزش،

 روش پژوهش-4

تحقیتق توصتیفی شتامل     توصیفی استت. این پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده ها بصورت 

هتای متورد بررستی و شتناختن بیشتتر شترایط یتا یتاری دادن بته فرآینتد            مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیتده 

 از بین تحقیق های توصیفی، این پژوهش ازنوع  تحقیق توصیفی پیمایشی است که برای بررسی (.1333سرمد و دیگران،  )گیری می پردازدتصمیم

 :های یک جامعه آماری بکار می رود توزیع ویژگی

 ه آماری و روش نمونه گیرینجامعه، نمو-5
واحد دانشگاه آزاد گروه آموزشی علوم تربیتی و روانشناسی  دانشجویان ، دانش آموخته گان و اعضای هیئت علمیکلیه  را پژوهشجامعه آماری این 

 دانشجو شاغل به تحصیل 631نفر،  3کل اعضای هیئت علمی تعداد  .دهدهستند، تشکیل می به تحصیل و فعالیتمشغول  14اسالمی بابل در سال

نفتر افتزایش یافتت.     242شده است. اما این تعتداد بته    نفر برآورد 230فرمول کوکران پژوهش از طریق  برای دانشجویان این نمونهحجم  .باشدمی

نفتر بته    02نفر(با توجه تعداد همه آنها انتخاب شدند. همچنین از بین دانش آموختته گتان نیتز     1نفر( و مدیر گروه) 3درمورد اعضای هیات علمی)

ساده و برای اعضتای هیتات    تصادفی به صورتان در مورد دانشجویان و دانش آموختگروش نمونه گیری این پژوهش عنوان نمونه مشخص گردید. 

 بر اساس سرشماری انتخاب شدند. علمی 
                                                                 

4-  Wanzare & Kenneth 
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 اندازه گیری  هایابزار -6
 .ه به قرار زیر استفاده شده است های مورد نیاز ارزیابی درونی گروه از چهار پرسشنامه برای چهارگروآوری اطالعات و دادهظور جمعنبم

 .آموزشی گروه مدیریت و سازمانی جایگاه درباره ها داده گردآوری برای گروه: مدیر پرسشنامه-1

 و گروه فعالیتهای در علمی هیات گروه، نقش مدیریت و سازمانی جایگاه گروه، هدفهای درباره ها داده گردآوری برای علمی: هیات پرسشنامه-2

 .می باشد گروه در یادگیری – یاددهی فرایند و دروندادها درباره آنان نظر

 یاددهی فرایند و آموزشی های و برنامه ها دوره ، دروندادها به نسبت دانشجویان نظر درباره ها داده گردآوری منظور به دانشجویان: پرسشنامه-3

 .باشد می گروه در یادگیری–

 که گروه درسی های برنامه آموزشی و های دوره به نسبت آموختگان دانش نظر درباره ها داده گردآوری برای آموختگان: دانش پرسشنامه-4

  .باشد می آنها فعالیتهای پژوهشی و تحصیل ادامه و اند داشته شرکت آنها در آموختگان دانش

برای ارزیابی درونی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با حمایت سازمان  1330این پرسشنامه ها با برگرفته از پرسشنامه های است که در سال 

شده و در بیشتر دانشگاههای کشور با تغییرات جزئی در ارزیابی درونی از ان استفاده می شود. در این پژوهش سعی شده با سنجش کشور تهیه 

 وفادری به اصل محتوای با تغییرات اندک مورد اجرا قرار گیرد.

 تحلیل داده ها-7
یادگیری، دوره های آموزشی و برنامه ریزی درسی، -راهبردهای یاددهیسوال: عوامل ارزیابی درونی)جایگاه و مدیریت، هیات علمی، دانشجویان، 

 امکانات و تجهیزات و دانش آموخته گان( در گروه عاوم تربیتی و روانشناسی چگونه است؟

  عامل اول: جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیالت
رسالتهای  ونتایج بدست آمده نشان میدهد اهداف  است. استفاده شدهتشکیل میدهند  مالک 3 نشانگر که 23 عوامل از دسته این ارزیابی برای

( بوده است. دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه 66/2تخصصی در گروه در حد مطلوب )خدماتعرضه وپژوهشی  آموزشی،حوزهسه مدون در 

( بیان شده اما تناسبی کاملی بین اهداف با نیازهای فرد و 43/2لوب= اظهار داشته اند که با توجه به اینکه از اهداف گروه به وضوح )در سطح مط

در  دانشگاهی مرتبه علمی مدیر گروه؛ آخرین مدرک تحصیلی, سابقه کاریعنی  مدیریت، نظر از(. 32/1جامعه وجود ندارد)سطح نسبتا مطلوب= 

رضایت  (، میزان23/2) گروه درسطح نسبتا مطلوب مدیر عملکرد خصوص ارزیابی در مشخص وجود سازوکاری .(می باشد33/2سطح مطلوب)

 در گروه مدیر نقش (،22/2گروه در سطح نسبتا مطلوب ) مدیر از دانشجویان رضایت و (43/2مدیر گروه در سطح مطلوب)علمی از  هیات اعضاء

 روند .(31/1دانشجویان در سطح نسبتا مطلوب) و علمی هیأت بین اعضاء در نوآوریها ارائه و انگیزه ایجاد و علمی هیأت مشارکت اعضاء جلب

 هیأت اعضاء ای حرفه رشد های دوره در هیأت علمی اعضای (، میزان مشارکت20/2گروه در سطح نسبتا مطلوب ) علمی هیأت اعضای توسعه

 برنامه (، تدوین33/2طلوب )تجهیزات( در سطح م و امکانات و )فضای فیزیکی گروه کالبدی منابع توسعه روند ( 02/2علمی در سطح نسبتا )

 مدت، دراز در گروه پژوهشی و آموزشی فعالیتهای توسعه برای برنامه تدوین (،3گروه در سطح مطلوب) مورد نیاز متخصص انسانی نیروی توسعه

 نامه آئین (، وجود66/2مطلوب)گروه در سطح  سالیانه های فعالیت ارزیابی نحوه (،3مختلف در سطح مطلوب) سطوح در مدت و میان مدت کوتاه

 علمی هیأت اعضای پایبندی و (، رعایت3گروه در سطح مطلوب) مدیرتوسط  آن مفاد و ها نامه آئین (، اجرای31/2ر سطح مطلوب)د گروه داخلی

 و اجرائی آموزشی، پژوهشی، های فعالیت در که علمی هیأت اعضای (، تعداد14/2موجود در سطح نسبتا مطلوب) ضوابط و ها نامه آئین به گروه

فعالیت  در که علمی هیأت اعضای (،تعداد3اند سطح مطلوب ) داشته همکاری دانشگاه یا ها دانشکده های گروه با سایر خدمات تخصصی عرضه

 همسان سایرگروههای با علمی که هیأت اعضاء تعداد (،1اند در سطح نامطلوب) داشته همکاری ذیربط سازمانهای سایر با آموزشی تخصصی های

 دانشگاه از خارج مالی منابع (، جذب1اند در سطح نامطلوب) داشته همکاری تخصصی خدمات عرضه و آموزشی، پژوهشی اجرائی های فعالیت در

اداری در  کارکنان تحصیالت (و نرخ2علمی در سطح نسبتا مطلوب ) هیأت عضو و به دانشجو کارمند ، نرخ (66/2گروه در سطح مطلوب ) توسط

 ( ارزیابی شده است33/2همچنین در کل وضعیت جایگاه سازمانی و مدیریت گروه در سطح مطلوب)امتیاز (بوده است. 3سطح مطلوب)

 عامل دوم: اعضای هیات علمی
 نظر از گروه علمی هیأت اعضای نشان می دهد نرخ نتایج نشانگر و چهار مالک به این شکل صورت گرفته است.  10ارزیابی این عامل به کمک 

(، 1مقاطع در سطح نامطلوب) تفکیک به دانشجویان به علمی هیأت اعضای نسبت (66/1کار در سطح نسبتا مطلوب ) سابقه و علمی ،مرتبه سن

 (،متوسط تعداد واحدهای تدریس شده اعضای هیأت علمی1متوسط تعداد واحدهای تدریس شده اعضای هیأت علمی در گروه در سطح نامطلوب )

و خارج از دانشگاه در سطح اعضاء در داخل پژوهشی های (، سرانه طرح3در سایر گروه های آموزشی دانشکده یا دانشگاه در سطح مطلوب)

(،سرانه تألیف، ترجمه، بررسی و نقد کتاب، 2خارجی( در سطح نسبتا مطلوب) -(،سرانه مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمی )داخلی3مطلوب)
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(، تناسب عناوین 3نامه به تعداد اعضاء هیأت علمی در سطح مطلوب)(،نسبت تعداد پایان1تجدید کتاب توسط اعضا در سطح نامطلوب) تصحیح و

های علمی برگزار (،نرخ همایش1(،سرانه فرصت مطالعاتی در سطح  نامطلوب)31/2ها با تخصص اعضاء هیأت علمی در سطح مطلوب )نامهپایان

(، 1پژوهشی داخلی و خارجی در سطح نامطلوب) -(،نرخ عضویت هیأت تحریر در مجالت علمی3هیأت علمی در سطح مطلوب) شده بوسیله اعضاء

آموزشی و پژوهشی مشترک گروه  (، وجود فعالیت0/2های آموزشی و پژوهشی مشترک با سایر اعضاء هیأت علمی در سطح مطلوب )وجود فعالیت

آموزشی و پژوهشی مشترک با اعضاء هیأت علمی مراکز  ( و وجود فعالیت2های کشور در سطح نسبتا مطلوب)با اعضاء هیأت علمی سایر دانشگاه

 ( گزارش شده است.30/1( ارزیابی شد. در گل وضعیت اعضای هیات علمی در سطح نسبتا مطلوب)1علمی خارج از کشور در سطح نامطلوب)

 عامل سوم: دانشجویان
شدگان با امکانات و  نشان می دهد تناسب تعداد پذیرفتهدر این خصوص نشانگر و چهار مالک استفاده شده است. نتایج  3برای ارزیابی این عامل از 

(، نسبت دانشجویان 2(،میانگین معدل دانشجویان گروه بر حسب مقاطع تحصیلی در سطح نسبتامطلوب)3ظرفیت کالبدی گروه. در سطح مطلوب)

تدریس و  هایفعالیتدر دانشجویان مشارکت  (،میزان3وطی، انصرافی و اخراجی به کل دانشجویان در هر مقطع تحصیلی در سطح مطلوب )مشر

(،عالقه 10/2(، آگاهی دانشجویان از ماهیت رشته تحصیلی و بازارکار آن در سطح نسبتا مطلوب)1تحقیق اعضاء هیأت علمی در سطح نامطلوب)

(و تناسب دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری )هرم جمعیت 43/2به رشته تحصیلی در سطح مطلوب)دانشجویان 

( گزارش شده است. در کل وضعیت دانشجویان از  با توجه به مالکهای آن در سطح نسبتا 1دانشجویی در مقاطع تحصیلی( در سطح نامطلوب )

 ( بیان شده است.2مطلوب)امتیاز 

 یادگیری -مل چهارم: راهبردهای یاد دهیعا
میزان استفاده اعضای هیأت علمی از انواع روشهای  نشان می دهد داده هامالک استفاده شده است.  3نشانگر و  6برای ارزیابی این عامل از 

تید گروه در سطح نسبتا (، میزان رضایت دانشجویان از روشهای تدریس اسا33/2یادگیری و یاددهی )روشهای تدریس( در سطح مطلوب)

آوری اطالعات و (، میزان استفاده از فن30/1(، میزان استفاده اعضاء هیأت علمی از طرح درس مناسب در سطح نسبتا مطلوب )36/1مطلوب)

( و 14/2لوب)آوری اطالعات و ارتباطات در تدریس در سطح نسبتا مط(، میزان رضایت دانشجویان در استفاده از فن33/1ارتباطات در تدریس)

( گزارش شد. همچنین در کل، گروه در راهبردهای 66/1های متنوع ارزشیابی در سطح نسبتا مطلوب)میزان استفاده اعضای هیأت علمی از شیوه

 ( ارزیابی شده است.33/2یادگیری در سطح نسبتا مطلوب)امتیاز  -یاددهی

 عامل پنجم :دوره های آموزشی و برنامه های درسی
های آموزشی با نیازهای جامعه و ها و دوره مالک استفاده شده است. نتایج نشان می دهد. تناسب رشته 3نشانگر و  13بی این عامل از برای ارزیا

(، نسبت 12/1(، وجود اهداف دقیق و مدون دوره های آموزشی در گروه در سطح نسبتا مطلوب )61/1تحوالت علمی روز در سطح نسبتا مطلوب)

فراگیران )ایجاد پایه علمی،  نیازهای بادرسی  هایبرنامه (، تناسب1ی تحصیلی با تعداد اعضای هیأت علمی در سطح نامطلوب)هاتعداد رشته

جامعه  و فراگیراننیازهای  درسی بابرنامه (، تناسب 30/1علمی در سطح نسبتا مطلوب)هیأتمهارتی و نگرشی قابل قبول( و جامعه از نظر اعضای 

جامعه از نظردانش آموختگان در سطح  فراگیران ونیازهای  درسی بابرنامه (، تناسب 10/1نظر دانشجویان در سطح نسبتا مطلوب) از

وس تنوع در(، 33/1های آموزشی با نیازهای فراگیران و جامعه از نظر اعضاء هیأت علمی در سطح نسبتا مطلوب)پذیری دروس دورهمیزان انعطاف(، 03/2مطلوب)

(، تنوع دروس دوره های آموزشی با نیازهای 13/2دوره های آموزشی با نیازهای فراگیران و جامعه از نظر دانشجویان در سطح نسبتا مطلوب)

های (، میزان تناسب دروس نظری و عملی و آزمایشگاهی )کارگاهی( در برنامه34/2فراگیران و جامعه از نظر دانش آموختگان در سطح مطلوب)

(، میزان 00/1های درسی در سطح نامطلوب)(، وجود فعالیتهای فوق برنامه و همسو بودن آنها با برنامه46/1ها در سطح نامطلوب)دورهدرسی 

(، میزان رضایت دانش آموختگان از کاربردی بودن 20/2رضایت دانش آموختگان از کیفیت تدریس اعضاء هیأت علمی گروه در سطح نسبتا مطلوب)

(، میزان 43/2(، میزان رضایت دانش آموختگان از به روز بودن برنامه درسی در سطح مطلوب)22/2رسی گروه در سطح نسبتا مطلوب)های دبرنامه

(، میزان رضایت دانش 22/2های الزم در آنان در سطح نسبتا مطلوب)های درسی در ایجاد قابلیترضایت دانش آموختگان از کفایت برنامه

( گزارش 42/2( و نظر دانش آموختگان درباره محتوای دروس در سطح مطلوب)14/1موزشی )آزمایشگاه، کتابخانه، .......( )آموختگان از امکانات آ

 ( ارزیابی شده است2شد. همچنین در کل گروه در دوره آموزشی و برنامه های درسی در سطح نسبتا مطلوب)امتیاز 

 عامل ششم: امکانات و تجهیزات
نشانگر و سه مالک استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سرانه فضاهای آموزشی گروه به ازاء هر دانشجو و کالس  6عامل از برای ارزیابی این 

(، تناسب فضاهای کتابخانه و سالن 30/1(، استفاده بهینه گروه از فضاهای آموزشی و اداری در سطح نسبتا مطلوب)2درس در سطح نسبتا مطلوب )

(، تناسب کتب و مجالت علمی داخلی و خارجی موجود در کتابخانه با نیازهای دانشجویان 2د دانشجویان در سطح نسبتا مطلوب )مطالعه آن با تعدا
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( و نرخ بازدیدهای علمی )در هر سال 1ای با نیازهای دانشجو در سطح نامطلوب)(، تناسب امکانات رایانه3گروه در سطح مطلوب)علمیهیأتو اعضاء

( ارزیابی شده 66/1( است. همچنین در کل گروه در خصوص عامل امکانات و تجهیزات در سطح نسبتا مطلوب)امتیاز 1ح نامطلوب)تحصیلی(در سط

 .است

 عامل هفتم: دانش آموختگان
نشان میدهد متوسط  3-4مالک استفاده شده است. نتایج بدست آمده در جدول شماره  3نشانگر و  12برای ارزیابی این عامل از 

های غیر مرتبط و میزان همایش سال گذشته، نسبت دانش آموختگان شاغل در رشته 3دانش آموختگان در وسیلههای منتشره بهکتابادعناوینتعد

ه آموختگان، تعداد مقاالت ارائه شددانشوسیله (، تعداد مقاالت علمی به چاپ رسیده در مجالت معتبر به1التحصیالندر سطح نامطلوب )ساالنه فارغ

(، نسبت دانش آموختگان شاغل به کل دانش 2گذشته در سطح نسبتا مطلوب)سال3درآموختگاندر سمینارهای داخلی و خارجی به وسیله دانش

شان مرتبط است نسبت به (، نسبت دانش آموختگان شاغل که شغل آنها به رشته تحصیلی2آموختگان در سه سال گذشته در سطح نسبتا مطلوب)

التحصیالن شاغل برای سخنرانی در (، ، میزان کارآفرینی دانش آموختگان و دعوت از فارغ2موختگان شاغل در سطح نسبتا مطلوب)کل دانش آ

( قرار 2(،و همچنین انجام فعالیتهای پژوهشی مشترک دانش آموختگان با اعضاء هیأت علمی سطح نسبتا مطلوب )2گروه سطح نسبتا مطلوب )

 ( ارزیابی شده است.66/1در خصوص عامل وضعیت دانش آموخته گان در سطح نسبتا مطلوب)امتیاز  دارد. ضمنا در کل گروه

 نتیجه گیری-8

 عامل اول: جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیالت
براساس نتایج این نتایج بدست نشان داد که گروه مورد پژوهش را از نظر وضعیت جایگاه سازمانی و مدیریت گروه در سطح مطلوب ارزیابی کرد. 

 ارتقاء برای ریزی برنامه (2؛ گروه مدیر عملکرد ارزیابی خصوص در مشخص سازوکاری ایجاد(1یخش از ارزیابی درونی می توان توصیه کرد:

 (4؛گروه کالبدی و انسانی منابع توسعه خصوص در مدت میان یا مدت کوتاه های برنامه تدوین(3؛ آن مستمر ارزیابی و گروه عملکرد کیفیت

 ریزی برنامه و مدیریت زمینه در ذیربط های سازمان و هها دانشگا سایر در همسان های گروه دانشگاه، یا دانشکده ههای گرو سایر با گروه تعامل

 آورد بوجود گروه عملکرد و ها هدف تحقق میزان ارزیابی جهت را الزم سازوکار گروه شورای (6 ؛مالی منابع تامین در گروه استقالل (0 ؛آموزشی

 از خارج ذیربط سازمانهای مالی منابع از استفاده با گروه اعضاء توسط پژوهشی های طرح اجرای و تهیه جهت الزم تسهیالت (3 ؛ساالنه وگزارش

 تخصیص آموزشی گروه به مشخصی مالی ،اعتبار گروه اجرای مورد های برنامه توسط شده کسب درآمدهای محل از (3؛ گردد فراهم دانشگاه

 طریق از گروه امور با مرتبط گیری تصمیم فرایندهای در تمرکز(12 ؛نماید اقدام و ریزی برنامه ویژه، مالی اعتبارات کسب برای گروه(1؛  یابد

 خدمات عرضه جهت ذیربط های سازمان با تر قوی ارتباط برقراری برای(11؛ یابد هیات علمی،کاهش اعضا و مدیر به عمل اختیار افزایش

 برنامه ها، دانشگاه سایر در همسان های گروه و دانشکده های گروه سایر با گروه تعامل برای(12 ؛پذیرد انجام الزم اقدام و ریزی برنامه تخصصی،

 علمی  هیأت اعضاء پژوهشی خارج از گروه و دانشگاه های فعالیت تقویت جهت الزم امکانات و تسهیالت(13؛ پذیرد انجام الزم اقدام و ریزی

 .گردد فراهم

 عامل دوم: اعضای هیات علمی
نتایج در مورد عامل اعضای هیات علمی نشان از آن دارد سن و مرتبه علمی و نسبت اعضا به دانشجویان در سطح نامطلوب قرار دارد. همچنین 

ح نتایج نشان داد در مالکهای فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای پژوهشی و همچنین ارتباط اعضای هیات علمی با همکاران خارج از دانشگاه در سط

ا مطلوب قرار دارد که این خود می تواند به دلیل عدم نسبت تعداد هیات علمی به دانشجو و در نتیجه باعث افزایش تعداد واحدهای تدریس نسبت

 شده توسط آنها در گروه بیشتر از حد استاندارد مطرح در ارزیابی شده است. با توجه به مالکهای ذکر شده وضعیت اعضای هیات علمی از لحاظ

 جهت در(1با در نظر گرفتن شرایط موجود توصیه می گردد:و معیارهای آموزشی و پژوهشی در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی شده است.  جایگاه

؛ پذیرد انجام الزم اقدام آن اجرای برای و تدوین مدت میان برنامه آموزشی، گروه به مربوط تخصصی های رشته در علمی هیأت اعضاء جذب

 آن اجرای برای و تدوین مدت میان برنامه، آموزشی گروه به مربوط تخصصی های رشته در علمی هیأت اعضاء مرتبه علمیارتقائ  جهت در(2

ارائه تشویقهای مناسب (4؛ گردد فراهم علمی هیأت اعضاء پژوهشی های فعالیت تقویت جهت الزم امکانات و تسهیالت (3؛ پذیرد انجام الزم اقدام

 مجالت داخلی و خارجی معتبر برای مقاالت چاپ شده در

 عامل سوم: دانشجویان
وه نتایج بدست آمده درباره عامل دانشجویان در ارزیابی درونی نشان داد مالکهای پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به امکانات گر

متناسب با رشته تحصیلی شان  کار بازار و تحصیلی به رشته نسبت دانشجویان آگاهی و عالقهآموزشی و میزان پیشرفت تحصیلی آنها و همچنین 

از سطح مطلوب  دانشجویان در مقاطع محتلف توزیع و ترکیبو  علمی هیأت اعضاء با دانشجویان تعامالتدر سطح مطلوب است. اما در زمینه 
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جه به مالکها در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد و پایینتر قرار دارد. در یک نگاه کلی عامل وضعیت دانشجویان گروه علوم تربیتی و روانشناسی با تو

 فعالیت در آنها مشارکت و علمی هیأت اعضاء با دانشجویان تعامل افزایش جهت الزم شرایط(1به زمینه های زیر را طلب می کنند: نیاز به توجه 

 در مشارکت و دانشجویان مشارکت با آموزشی سمینارهای تدریس،برگزاری در مثل:مشارکت )گردد فراهم علمی هیأت اعضاء پژوهشی های

 تحصیلی رشته ماهیت خصوص در رسانی اطالع های دوره برگزاری به دانشجویان تحصیل حین و ورود بدو در گروه(2؛  و...(  پژوهشی طرحهای

 ارائه و حین تحصیل در دانشجویان تحصیلی پیشرفت بررسی جهت مناسب سازوکارهای بکارگیری خصوص در گروه(3؛  نماید اقدام آن بازارکار و

 داشتن برنامه کوتاه و بلندمدت برای جذب دانشجو در مقاطع مختلف و ایجاد تناسب بین آنها.(4؛  نماید اقدام آنها به مناسب بازخوردهای

 یادگیری -عامل چهارم: راهبردهای یاد دهی
ریس نتایج بدست آمده از این عامل نشان داد اعضای هیات علمی از  الگوه های متنوع تدریس استفاده می کنند ولی دانشجویان از این روشهای تد

در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد.  دانشجویان استفاده از منابع و وسایل آموزشی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلیرضایت نسبی داشته اند، در مالکهای 

ارزیابی شده است و می بایست در موارد زیر توجه خاص  یادگیری در سطح نسبتا مطلوب -با این حال در نگاه کلی گروه در راهبردهای یاددهی

داشتن طرح (2؛ گیری دانشجویاناستفاده از روشهای متنوع در کالس با توجه به ویژگیهای یاد(1:نشان داد تا به سطح مطلوب و ایدال دست یابیم

استفاده از (4؛ استفاده بیشتر از فن آوری موجود در دانشگاه جهت ارائه بهتر مطالب.(3؛ درس توسط اعضای هیات علمی قبل از ورود به کالس

 و علمی هیات اعضا رکمشت نشستهای(0 ؛شیوه های متنوع ارزشیابی از دانشجویان با توجه به همین بخشنامه های موجود در خصوص ارزشیابی

 به مناسب بازخورد ارائه و دانشجویان عملکرد یادگیری،بررسی یاددهی خصوص فرایند در دانشجویان نظرات از استفاده برای گروه دانشجویان

 جدید های فناوری با آشنایی و ارزشیابی و تدریس جدید های روش درباره علمی هیات اعضا تجربه و نظر تبادل منظور به(6؛ گردد برگزار آنان

 گردد. برگزار آموزشی کارگاههای اطالعات،

 عامل پنجم :دوره های آموزشی و برنامه های درسی

یابد و هر جایی که آموزش یعنی اجرای برنامه درسی یا عملیاتی نمودن برنامه درسی است. در هر جایی که برنامه درسی باشد، آموزش معنا می

با توجه به همین اصل نتایج گروه علوم  .وجود دارد. یک آموزش خوب نیاز به یک برنامه درسی خوب هم داردآموزش هست، حتماً برنامه درسی 

با نیازهای متنوع و حال پیشرفت جامعه با درنظر گرفتن مرتبط  اهداف و آموزشی های دورهتربیتی و روانشناسی نشان داد که از نظر اعضای گروه 

شده است. همچنین نسبت قابل قبولی بین اعضای هیات علمی به رشته های موجود وجود ندارد. ازنگاه رشته ها تحصیلی به درستی مشخص ن

ایج دانش آموختگان، برنامه های درسی و کاربرد دوره های آموزشی ارائه شده در هر رشته متناسب نیاز بوده در سطح مطلوب قرار داشته است. نت

ن داد  که برنامه های درسی دورهای آموزشی رشته ها نسبت به نیازهای فردی و جامعه انعطاف پذیری بخش دیگر در این عامل ارزیابی درونی نشا

ارزیابی شده است. با توجه به  نسبتا مطلوب را دارد همچنین در کل وضعیت گروه درباره دوره آموزشی و برنامه های درسی در سطح نسبتا مطلوب

 اقدام درسی های برنامه و ها دوره پذیر اندازه و مشخص هدفهای تدوین خصوص در گروه (1می شود:نتایج این عامل درونی نکات زیر پیشنهاد 

 گرایشهای در های آموزشی دوره ارائه به نسبت موجود امکانات و شرایط به توجه با و مستمر های نیازسنجی اساس بر گروه-(2؛نماید

 مدیران ریزی و برنامه مدیریتی مهارتهای و دانش ارتقاء منظور به را افزایی دانش و آموزی باز های دوره ساالنه برنامه گروه(3؛ نماید مرتبط،اقدام

 دروس تنوع و تناسب تا گردد ایجاد گروه درسی های برنامه مستمر ارزیابی جهت سازوکاری(4؛نماید تدوین ذیربط سازمانهای ریزان برنامه و

 تئوری کنار دروس در همچنین. گردند روز به جهانی علمی تحوالت به توجه با درسی برنامه و شده بررسی جامعه و نیازهای فرد به نسبت

 شود گرفته نظر در دانشجویان برای نیز کارآموزی واحدهای

 عامل ششم: امکانات و تجهیزات
اظ در مورد عامل میزان تجهیزات و امکانات موجود گروه آموزشی نتایج بدست آمده نشان از این دارد که گروه علوم تربیتی و روانشناسی از لح

ها و بازدیده  در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد اما این شرایط در مورد میزان گارگاه فضای آموزشی و اداری و کتابخانه و سیستم اطالع رسانیسرانه 

مطلوب بوده است. همچنین در کل گروه در خصوص عامل امکانات و تجهیزات در سطح نسبتا مطلوب های علمی مورد نیاز دانشجویان در سطح نا

طالعه و برنامه کوتاه مدت و میان مدت در خصوص تجهیز کتابخانه از جمله سالن م(1 ارزیابی شده است. با در نظر گرفتن نتایج فوق الزم است:

 اهتمام بیشتر به بازیدهای علمی به عنوان یکی از راههای دانش افزایی دانشجویان.-(2ایانه با توجه به تعداد دانشجویا؛ همچنین تهیه ر

 عامل هفتم: دانش آموختگان
در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی  وهآثار علمی و ارتباط دانش آموخته گان با گردر مورد عامل دانش آموختگان نتایج بدست آمده نشان داد وضعیت 

مطلوب قرار داشته. همچنین در کل گروه در خصوص عامل وضعیت دانش سرنوشت شغلی دانش آموخته گان مبهم و در سطح ناشده است اما 

قاله نویسی و زی دوره های آموزشی مبرگزا با گروه-(1 در این زمینه توصیه می شود: آموخته گان در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی شده است.
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 کارگاههای(2؛ نماید ارائه آنان به علمی آثار انتشار جهت را الزم های راهنمایی تکمیلی، تحصیالت آموختگان دانش برای چگونگی انتشارآن 

 علمی در آینده. های مقاله عرضه و تدوین منظور به دانشجویان حال حاضر علمی توانایی تقویت جهت آموزشی

 مراجع
، 32-62 ،100 شماره ،رهیافت فصلنامه ،بین المللی و ملی ههای تجرب به نگاهی :عالی آموزش در آن ارزیابی و کیفیت ،بازرگان، عباس [1]

1336 

، های آموزشیهای دانشگاهی برای ارزیابی درونی گروهگیری هدفساخت و اعتباریابی ابزار اندازه، حسینی، رسول، بازرگان، عباس- [2]

 .1332، 26-1: 3، 1، در آموزش عالی ریزیفصلنامه پژوهش و برنامه

، دانشگاهها)سمت( انسانی کتب علوم تدوین و مطالعه سازمان تهران، ،عملیاتی فرآیندهای و الگوها مفاهیم،: آموزشی ارزشیابی، عباس بازرگان، [3]

1332. 

مستمر کیفیت آموزشی در دانشگاه های  رویکرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقای، فتح آبادی، جلیل، عین اللهی، بهرامعباس  بازرگان، [4]

 .1331، 26-1، 61شماره ، مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، علوم چژشکی

 و مقاالت چهل مجموعه ،ایران عالی آموزش نظام در برانگیز چالشی رویکرد درونی، ارزیابی، کورش پرند، رضا؛ محمدی، حسین؛ رحیمی،- [5]

 .1331، کشور آموزش سازمان سنجش انتشارات کشور، تحقیقاتی و مراکز علمی و دانشگاهها روسای نشست نهمین

 .1332، نشر هوای تازه، ، ترجمه سید علی حدیقی، تهرانمدیریت کیفیت فراگیر در آموزش ،سالیس، ادوارد [6]

 علمی مراکز و دانشگاهها رؤسای نشست مینشش و چهل مقاالت مجموعهاعتبارسنجی نظام آموزش عالی در هزاره سوم میالدی،  ،نادرقلی قورچیان، - [7]
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Abstract. The goal of the present research is to study Internal evaluation of quality of educational groups of 

Educational and psychology and consulting of Islamic Azad university Babol branch based on accreditation model .The 

population of the study, all students to study, all faculty members, and graduate of Department psychology, Islamic 

Azad University of Babol, among students employed 240 people, among graduates of 50 people were selected by 

random sampling. Also, all faculty members (seven) and Chief (one) used to collect information have been considered. 

For the purpose of this research, applied research and on how to obtain the data are descriptive. Data were collected 

using five questionnaires were carried out at prestigious universities, including Tehran University in the field of internal 

assessment is done. The results show groups: 1) regarding the organization and management position at an optimum 

level, 2) the status of faculty in terms of teaching and research in a relatively favorable position criteria, 3) Status of 

Students of Education and Psychology according the criteria in a relatively favorable level, 4) in the field of teaching-

learning strategies as relatively favorable, 5) the group about courses and curricula at relatively favorable levels, 6) 

groups in a relatively is desirable facilities. 
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