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 پيشگفتار

  
از دارد تربيت نيروي انساني متخصص و توليد دانش نو نقشي كه در ي نيست كه آموزش عالي بواسطه شك   

 كارامد و  اثر بخش راهبردهاي بنابراين اتخاذ.سهم قابل توجهي در تسريع و تسهيل توسعه پايدار كشور برخوردار است

در اين راستا نقش ارزيابي كيفيت در مديريت آموزش .  ضرورت داردجهت توسعه كيفي آن در كنار توسعه كمي

  . عالي انكارناپذير است

دانشگاهها در پي آن هستند كه با به كارگيري راهكارهاي گوناگون و به طور مستمر به بهبود    به طور كلي 

 تجربيات بين المللي و ملي .خود بپردازند آموزشي، پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي نظام و ه هاكيفيت برنام

 به عنوان يكي از ،به ويژه در سطح گروه آموزشي، مي تواندحاكي از آن است كه فرايند ارزيابي دروني

  .دانشگاهي نقش بسزايي ايفا نمايدتضمين كيفيت موثر در سازوكارهاي 

 گذشته در ايران نشان مي دهد كه با انجام ارزيابي دروني مي توان فرهنگ ارزيابي و بهبود تجربه هاي ده سال

مشاركت اعضا هيات علمي در ) 1:اين فرهنگ از شش مولفه تشكيل مي شود . كيفيت را در دانشگاهها اشاعه داد

گرايش ) 5ازخورد براي بهبودي؛استفاده از نتايج ارزيابي به عنوان ب) 4عملگرايي؛) 3كل نگري؛) 2؛اجراي ارزيابي

بنابراين اجراي ارزيابي دروني به ترويج مولفه هاي   . بازنمايي براي شفاف سازي امور) 6به سمت پاسخگويي؛

  .ياد شده در نظام دانشگاهي ياري مي دهد

 وابسته دانشگاه به حساب مي آيد و بهبود كيفيت دانشگاهاصلي ز آنجا كه گروه آموزشي به عنوان زير نظام ا 

گامي موثر ) سطح خرد( انجام فرايند ارزيابي در گروه آموزشي ،به بهبود كيفيت گروههاي آموزشي آن مي باشد

  .بود رشد كيفي نظام آموزش عالي خواهد  اشاعه فرهنگ ودر

  ،ا ارزيابي دروني فرايندي است كه بواسطه آن كيفيت عوامل تشكيل دهنده گروه آموزشي ارزيابي شده و قوت ه   



 

 گروه جهتبرنامه ريزي توسعه  سپس . اسايي مي شودشنگروه ها، فرصت ها و عوامل بازدارنده توسعه ضعف 

 . بهينه كردن فعاليتهاي گروه انجام مي پذيرد

  ، ارزيابي دروني در نظام آموزش عالي كشور با مشاركت يكي از 1375الزم به يادآوري است كه از سال   

اكنون جاي خرسندي است كه اين گروه  .ديريت و برنامه ريزي آموزشي آغاز شده استهيات علمي گروه م اعضا

  .خود نيز به اجراي طرح ارزيابي دروني همت گماشته است

  ارزيابي دروني در گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي به عنوان يك طرح پژوهشي مصوب دانشكده 

در ) مجري طرح(  اعتبارات يكي از اعضاي كميته ارزيابي دروني روانشناسي و علوم تربيتي و دانشگاه تهران، با

 تهيه 1384پس از گردآوري و تحليل داده ها، گزارش مقدماتي اين طرح در آبان ماه .  آغاز شد1383مهرماه 

درنهايت پيش نويس .  انجام شد1384ويرايش دوم گزارش نيز بوسيله كميته ارزيابي دروني در آذر ماه . گرديد

همچنين در فرايند  . با مشاركت كليه اعضاي گروه تدوين شد1384ش نهايي ارزيابي دروني در اسفندماه گزار

 آموزشي دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي(اجراي اين طرح، پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فاخته اسحاقي 

  .تدوين شده است) كه در اجراي اين طرح همكاري داشته اند

 الزم  براي اقداماتپيشنهاد مي پردازد و  نتايج حاصل از ارزيابي دروني گروهو پيوست آن به بيان  اين گزارش 

همچنين .ارائه مي نمايد) گروه، دانشكده، دانشگاه و نظام آموزش عالي( را در چهار سطح جهت بهبود كيفيت گروه

 دروني در سايرگروههاي آموزشي كشور  براي اجراي ارزيابيدر انجام اين عمل سعي بر آن بوده است كه الگويي

  .فراهم شود

پيشنهادها " تاسيس يافته است، حامي اجراي 1384اميد است مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران كه در سال 

  . در سطح دانشكده ،دانشگاه و نظام آموزش عالي كشور باشد"براي بهبود كيفيت 

  كميته ارزيابي دروني                  

     



 

  

      دانشگاه تهرانگروه مديريت و برنامه ريزي آموزشيزمينه  –1-1

تدريس معارف جديد تربيتي در ايران، با تاسيس نخستين مؤسسات تربيت معلم به ويژه دانشسراي عالي در   

 در   نيز1343پس از جدا شدن دانشسرايعالي از دانشگاه تهران و تا سال . آغاز شد) 1313سال (دانشگاه تهران 

  . مباحث علوم تربيتي تدريس مي شد،برخي از رشته ها مانند روانشناسي و فلسفه

 1344 به تصويب شوراي دانشگاه تهران رسيد و در سال 1343در سال  طرح تاسيس دانشكده علوم تربيتي

لم بود  فعاليتهاي اين دانشكده در چهار سال اول معطوف به تربيت مع.اين دانشكده رسماٌ كار خود را آغاز كرد

 در برنامه هاي آموزشي و پژوهشي آن تجديد نظر شد و در وهله اول تربيت مديران، 1348اما در سال 

راهنمايان، مشاوران و متخصصان نظام آموزشي و روشهاي پژوهش در مسائل تربيتي و اصول و فنون پرورش 

شكده شامل چهار گروه آموزشي به  دان اين1350دين ترتيب در سال  ب.كودكان استثنائي مورد توجه قرار گرفت

  :شرح زير بود

               آموزشي  گروه)3تعليمات ابتدايي و متوسطه، گروه آموزشي)2، گروه آموزشي مباني آموزش و پرورش)1

 . گروه آموزشي كتابداري ) 4و برنامه هاي درسي و روشها

 :ه رشته اختصاصي به شرح زير تشكيل شده بوددوره فوق ليسانس علوم تربيتي نيز از سعالوه بر اين 

   .مديريت آموزش و پرورش) روانشناسي تربيتي و ج) مشاوره و راهنمايي تحصيلي ب)            الف

گروه مباني فلسفي و اجتماعي آموزش و در گروههاي آموزشي دانشكده تجديد نظر شد و در سالهاي بعد 

 گروه مديريت 1366 سپس در سال .ريت و برنامه ريزي آموزشي شدپرورش عهده دار برگزاري دوره هاي مدي

و برنامه ريزي آموزشي به عنوان گروه آموزشي مستقل تاسيس گرديد و فعاليتهاي خود را با پذيرش دانشجو در 

   . برنامه ريزي آموزشي آغاز كرد دوره كارشناسي مديريت و

   ادبيات و علوم انساني به دانشكده علوم تربيتي،  با پيوستن گروه روانشناسي از دانشكده1376در سال 

 مقدمه:فصل اول



 

كده هم اكنون داراي هفت ـاين دانش. نام دانشكده به دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي تغيير يافت

  :زير مي باشدآموزشي به شرح  گروه

  يروش هاي آموزشي و برنامه هاي درس)3مباني فلسفي و اجتماعي آموزش و پرورش ) 2روانشناسي ) 1

روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي  )6مباني رواني آموزش و پرورش ) 5كتابداري و اطالع رساني)4

  . مديريت و برنامه ريزي آموزشي)7 و

 1384سال در ، آموزشي كه در آغاز داراي سه نفر عضو هيات علمي بودمديريت و برنامه ريزي  گروه 

  .و عضو هيات علمي وابسته افزايش يافت و د1 پيوستهعضو هيات علمياعضاي آن به هشت 

  اعضا هيات علمي گروه مديريت و برنامه ريزي  آموزشي): 1-1(جدول                      

  مرتبه علمي  نام و نام خانوادگي  ديفر

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

  *دكتر فريده آل آقا
  دكتر خدايار ابيلي
  دكتر عباس بازرگان
  دكتر كمال خرازي

  درانيدكتر كمال 
  دكتر محمود قنادان
  **دكتر محمد رضا كرامتي
  دكتر سيد محمد ميركمالي
  دكتر ابوالقاسم نادري
  دكتر مظفرالدين واعظي

  

  )وابسته(          استاديار
  دانشيار
  استاد
  دانشيار
  )وابسته(         دانشيار
  استاديار
  استاديار
  دانشيار
  استاديار
  استاديار

  
  . به افتخار بازنشستگي نايل شدند و اكنون عضو وابسته گروه هستند1384در سال  ∗                      

  . به عضويت هيات علمي گروه درآمده اند1384 در سال ∗∗                            
  

  دوره هاي آموزشي گروه نيز كه در آغاز تاسيس شامل دوره كارشناسي بود توسعه يافته و هم اكنون شامل
                                                 

  .اعضايي كه داراي پست سازماني ثابت در گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي هستند -١
  



 

 در كارشناسي ارشد در دو گرايش مديريت آموزشي و برنامه ريزي آموزشي و دوره دكتري ي ها دوره 

 نيز دوره كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي در اين گروه 1375در سال .  مي باشدگرايش مديريت آموزشي

  اين رشته 1380 نفر دانشجو در اين رشته پذيرفته مي شدند اما در سال 10 هر سال 1379تاسيس شد و تا سال 

  .از گروه مذكور منتزع شد و گروه ديگري در دانشكده اداره امور آن را به عهده گرفت

 با توجه به امكانات گروه، پذيرش دانشجو در . نفر مي باشد135تعداد دانشجويان گروه در حال حاضر  

انجام   سال يكباردوي نيز دوره كارشناسي هر دو سال يكبار، در دوره كارشناسي ارشد ساالنه و در دوره دكتر

      .را نشان مي دهدپذيرش دانشجويان در سه سال اخير تناوب ) 2-1(جدول . مي شود

  تعداد اعضاء هيات علمي و دانشجويان  پذيرفته شده گروه مديريت و بر نامه ريزي آموزشي در ): 2-1(جدول   
  1384-1381سالهاي 
     دانشجويان پذيرفته شده تعداد  تعداد اعضاي هيات علمي

 سال

  تحصيلي
  استاد  دانشيار  استاديار

تعداد 

  كل
  كارشناسي

كارشناسي 

  ارشد
  دكتري

تعداد 

  كل

84-1383  4  3  1  8  39  18  -  57  

83-1382  4  3  1  8  -  16  -  16  

82-1381  3  3  1  7  33  8  7  48  

 

    در ارزيابي درونيرسالت و هدفهاي گروه آموزشينقش  -1-2

بـراي  را  )  اسـتانداردها   و خـود، متوسـط ديگـران     (وزشي مي توان يكي از سـه مرجـع          در ارزيابي هر نظام آم      

 اما از آنجا كه براي ارزيابي گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي استانداردهاي قابل اسـتفاده اي                . قضاوت به كار برد   

نظـام آموزشـي    نـي    درو  لذا به منظور ارزيـابي     وجود ندارد و متوسط عملكرد گروههاي مشابه در دسترس نيست         

سپس بر اساس هدفها، عوامل     . به شناسايي هدفهاي اين نظام پرداخت      گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي بايد      

 بـه   ، و باتوجه به الزامات وضعيت مطلـوب       ، داده هاي الزم را گردآوري نمود      و مالكهاي ارزيابي را مشخص كرد     



 

ذا اولين گام مهم در اجراي فرايند ارزيـابي درونـي تـصريح        ل .رداختپقضاوت درباره كيفيت فعاليتهاي اين نظام       

   . مي باشد گروه آموزشيهدفهاي

اندازه پذيري در دسترس نيست يا       مدون و    هدفهايمعموالٌ براي اغلب گروههاي آموزشي دانشگاههاي كشور           

بـه عنـوان    ا  آن هـا ر     نمـي تـوان     باشد، به صورت كلي بيان شـده اسـت و           دسترس ي در  هدف هاي مدون   هماگر

نظر  به طور ضمني مد      ييدر برخي موارد نيز هدف ها     . هدفهاي اندازه پذير در ارزيابي مورد استفاده قرار داد        

 ضرورتهاي و تحوالت علمي جهاني توجه به  باهمچنين . ولي آشكارا بيان نشده انداعضاء هيات علمي مي باشد

 بهنگـام   مورد تجديد نظر قرار گرفته و     و نيازهاي جامعه     همگام با تحوالت     ي گروه ها   كه هدفها  الزم است زماني  

  . شوند

 مشكل ياد شده مورد توجه قـرار گرفـت و بـه              نيز براي ارزيابي دروني گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي           

 از آنجا كه هدف هاي اندازه پذير گروه آموزشـي           .براي رفع آن چاره انديشي گرديد      دروني    ارزيابي كميتهوسيله  

 روانشناسي و علـوم      و دستورالعمل هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده       ، بخشنامه ها  آئين نامه ها  ،ر دسترس نبود  د

 ، سپس با استفاده از رهنمودهاي اعـضاء هيـات علمـي           . و دانشگاه تهران به دقت مورد بررسي قرار گرفت         تربيتي

 بـه عنـوان مرجـع       و)  گزارش   يوستبه پ كنيد  رجوع  ( عملكرد مطلوب منظور شد    "الزامات"براي گروه آموزشي    

 .قرار گرفتاستفاده مورد قضاوت درباره كيفيت فعاليتهاي گروه 

  

  

  



 

  

  مقدمه  -2-1

بحث و تبادل نظر در خصوص ضرورت انجام ارزيابي دروني گـروه            1382-1383در نيمه اول سال تحصيلي        

 سـرانجام شـوراي گـروه انجـام         مديريت و برنامه ريزي آموزشي در چند جلسه شوراي گروه صورت گرفـت و             

سـپس طـرح ارزيـابي درونـي بـه           . تصويب كرد  1382 ديماه   24 در جلسه مورخ     ارزيابي دروني را به اتفاق آراء     

صورت يك طرح پژوهشي كه با استفاده از اعتبار ويژه يكي از اعضاي هيات علمي تهيه شـده بـود ،در شـوراي                       

 . رسـميت يافـت    1383آن با تصويب بودجه طرح در تيرمـاه          تصويب شد و اجراي      انشكده و دانشگاه  پژوهشي د 

 عـضو هيـات علمـي    مالي ويژه پژوهشي ز بودجه اجراي طرح به وسيله اعتبار     سوم ا  -همانطور كه اشاره شد، دو    

  .ه است آن به وسيله سازمان سنجش آموزش كشور تامين شد سوم-يك   ومجري طرح

داراي يكي از اعضاء هيات علمي )2 مدير گروه، )1: از سه نفرمركبدر همين راستا كميته ارزيابي دروني     

در  . جوانترين عضو هيات علمي گروه تشكيل شد)3و)مجري طرح پژوهشي ( ي دانشگاه علميباالترين مرتبه

 اجراي طرح،سپس به منظور . م فعاليتهاي ارزيابي دروني را تدوين نموداين كميته جدول زمانبندي انجاابتدا 

به طور ماهانه در نيمه دوم سال هر دو هفته يكبار و  1383- 1384در نيمه اول سال تحصيلي  ته كميجلسات

  .و تصميم الزم اتخاذ مي گرديد  در اين جلسات روند اجراي طرح بررسي.شد تشكيل

 مطلـوب و موجـود      عيـين وضـعيت    ارزيابي دروني عوامل، مالكها و نشانگرهاي الزم جهـت ت           به منظور انجام     

امه هاي الزم تدوين و     جمع آوري داده ها، با توجه به نشانگرهاي مورد نظر پرسشن          سپس براي    . تدوين شد  گروه

 در مرحله بعد، داده هاي گردآوري شـده مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار                  .در بين افراد جامعه آماري توزيع گرديد      

 دربـاره كيفيـت فعاليتهـاي    ،) گـزارش   به پيوست كنيدرجوع( تعيين شدهبا توجه به الزامات در نهايت گرفت و 

 بر اين اساس گزارش مقدماتي ارزيابي دروني تهيه و در اختيار اعضاء هيـات علمـي                 .گروه قضاوت به عمل آمد    

   و گزارش شد بازبيني، پس از جمع آوري نظرات اعضاء هيات علمي ، گزارش مقدماتيسرانجام .قرار گرفت

 چگونگي انجام ارزيابي دروني: دومفصل



 

  .ه استارزيابي دروني تدوين شد  نهايي

هـاي علـوم    اجراي طرح ارزيابي دروني در دانشگاهنكات فني حاصل از    در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه             

، )1381(و گـروه شهرسـازي دانـشگاه تهـران    ) 1377(، گروه تـرويج و آمـوزش كـشاورزي        )1376سال (پزشكي

و گـروه   ) 1380-1382(ارزيابي هاي دروني در ساير دانشگاهها بـا همكـاري سـازمان سـنجش آمـوزش كـشور                 

لـذا  .مورد توجه قرار قرارگرفته است    ) 1383سال  (روانشناسي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران         

در انجام ارزيابي دروني گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي از تجربه هـاي كـسب شـده در سـاير گروههـاي                    

  .آموزشي دانشگاهي استفاده شده است

رد سيستمي مد  گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي رويك دروني ارزيابي منظور جامعيت فرايند    همچنين به

جايگاه سازماني، هدفها، ،عوامل ي گروه آموزشيها و بروندادها، فرايندهاروندادنظر قرار گرفته است و بر اساس د

يادگيري و  -ي درسي؛ فرايند ياددهيمديريت و تشكيالت؛ هيات علمي؛ دانشجويان؛ دوره هاي آموزشي و برنامه ها

 .)رجوع كنيد به پيوست گزارش(شانگر براي ارزيابي دروني گروه تعريف شد ن77مالك و  28دانش آموختگان منظور و 

  . توزيع عوامل و مالك هاي ارزيابي بر حسب عناصر سه گانه نظام گروه آموزشي در شكل زير نشان داده شده است

   برونداد فرايند                                                                            درونداد 

  

  

  

  

  مديريت و برنامه ريزي آموزشيگروه  دروني ارزيابيمورد  عوامل : 1-2شكل

   ارزيابي دروني طرح هدفهاي-2-2  

  :انجام شده استزير  قالب يك طرح تحقيق مصوب و به منظور تحقق هدفهاي  طرح ارزيابي دروني در  

  
  هدفها  -
  لمي هيات ع-
 دوره هاي آموزشي و        -

  رنامه درسيب  
   دانشجويان-

  
  فرايند مديريت -
   يادگيري-فرايند ياددهي  -
   فرايند تحقيق-
  
  
 

  
  دانش آموختگان -
   آثار علمي توليد شده -
  خدمات تخصصي عرضه -

  شده    
  



 

برنامه ريزي جهت  اجراي ارزيابي دروني در گروه آموزشي مديريت و برنامه ريزي آموزشي به منظور –1

     .توسعه و بهبود كيفيت گروه

ريزي   مديريت و برنامه رشتهء كيفيت ساير گروههاي آموزشيارزيابي و ارتقاء پيشنهاد ساختار مناسب براي –2

   .رشته دانشگاهي  كيفيت اين  مستمر بهبودجهتاي كشور آموزشي در دانشگاهه

   .  پيشنهاد چارچوبي استاندارد براي انجام ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي دانشگاهي كشور–3

عالوه بر آن پيش فرض اجراي طرح ارزيابي دروني در گروه آموزشي مديريت و برنامه ريزي آموزشي     

 در شناسايي نقطه قوت و ضعف اين گروه ، كه نتايج حاصل از اجراي اين طرحدانشگاه تهران آن بوده است

 همچنين فرايند اجراي طرح، ساز و كار .رودمي آموزشي و تدوين برنامه توسعه و بهبود كيفيت آن به كار 

   .دمي نمايگروههاي دانشكده تقويت  سايرارزشيابي كيفيت علمي را در

 سيستمي رويكرد  ارزيابي دروني كيفيت گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي،رويكرد مورد استفاده در فرايند  

در اين رويكرد وضعيت موجود دروندادها، فرايندها و بروندادهاي گروه تصويرمي شود و با  .بوده است

نقاط قوت و ضعف آن ،  با مقايسه وضعيت موجود و مطلوب گروه.وضعيت مطلوب آن مطابقت داده مي شود

    .مي گيرد  مد نظر قرار گروهء و بهبود كيفيتارتقاءبه عنوان مبنايي مستند جهت برنامه ريزي مشخص و 

  : براي اين منظور گامهاي زير به اجرا در آمده است    

دانشگاه تهران درباره فعاليتهاي آموزشي،  هاي اجرايي ها و بخشنامه ها، دستورالعمل  بررسي آئين نامه– 1

  الزامات قضاوت براي تعريفت تخصصي پژوهشي و عرضه خدما

   وضعيت موجودنمودن تعيين عوامل، مالكها و نشانگرهاي الزم براي تصوير - 2

     تعيين الزامات قضاوت براي مشخص نمودن وضعيت مطلوب- 3

   تدوين ابزار و گردآوري داده ها بر اساس نشانگرهاي ارزيابي- 4

  رائه پيشنهادهاي الزم جهت بهبود كيفيت گروه براي دستيابي به گروه و ا و مطلوب  موجوديت مقايسه وضع– 5



 

  وضعيت مطلوب 

   گروه براي توسعه فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و عرضه خدمات تخصصيهدفهاي ميان مدت تدوين - 6

   براي گردآوري داده هاي ارزيابي  جامعه آماري-2-3

دآوري داده هاي مورد نياز ارزيابي متشكل از زير  براي گر)1383-1384سال (جامعه آماري مورد مطالعه    

 گروه، اعضاء هيات علمي گروه، دانشجويان، دانش آموختگان و انمدير :جامعه هاي آماري زير بوده است

   . آنانكارفرمايان

پيوسته و    نفر عضو شامل هشت جامعه آماري هيات علمي  و يك نفر)قبلي و فعلي ( گروهانجامعه آماري مدير

اما نظرخواهي از كليه .  كامل قرار گرفته اندشمورد شمارفقط اعضا پيوسته بوده است كه نفر عضو وابسته دو 

اعضا هيات علمي به عمل آمده است و مشاركت تمام آنان جهت تدوين پيشنهادها براي ارتقاء كيفيت گروه 

   .ملحوظ شده است

 تعداد پذيرفته شده است،يك سال در ميان دانشجو وه  كارشناسي گرمقطعدر سالهاي اخير با توجه به اين كه در

ه خاطر نشان مي گردد ك ). 1383  نفر در سال39 و 1381 نفر در سال 33( نفر مي باشد72دانشجويان اين مقطع 

در مقطع كارشناسي تعداد دانشجويان .  پذيرش دانشجو در اين مقطع صورت نگرفته است82 و 80در سالهاي

بوده دكتري هفت نفر و در مقطع  نفر 16گرايش برنامه ريزي آموزشي  نفر،25آموزشي ارشد گرايش مديريت 

 در مقاطع و دانشجويان دوره كارشناسي از روش نمونه گيري تصادفي ساده ي براي گردآوري داده ها.است

  . استمورد استفاده قرار گرفتهكارشناسي ارشد و دكتري روش سرشماري كامل 

اري دانش آموختگان نيز با توجه به اين كه دوره دكتري در سالهاي اخير داير شده در خصوص جامعه آم     

انش آموختگان بنابراين براي گردآوري داده ها، د. است گروه تا كنون دانش آموخته دوره دكتري نداشته است

عداد آنان در  ت.ندمد نظر قرار گرفته اكارشناسي و كارشناسي ارشد  اخير گروه آموزشي در دو مقطع هايسال

 نفر بوده است و براي گردآوري داده ها در مقطع كارشناسي 49ر كارشناسي ارشد  نفر و د71مقطع كارشناسي 



 

در   كهروش شمارش كامل استفاده شده استاز روش نمونه گيري تصادفي ساده و در كارشناسي ارشد از 

 پرسشنامه هاي دانش آموختگان %35 و در برخي موارد مراجعه حضوري نهايت پس از پيگيري هاي مكرر

   . عودت داده شده استدانش آموختگان كارشناسي ارشد% 60  وكارشناسي

 براي كليه ي كه دانش آموختگان را به استخدام در آورده اند،كارفرمايان    به منظور گردآوري داده ها از 

 پرسشنامه كارفرمايان  %30نهايت است و در سرپرستان دانش آموختگان شاغل پرسشنامه كارفرما ارسال شده

 عودت داده وتكميل ارشد   به كارشناسيپرسشنامه هاي  مربوط% 50مربوط به دانش آموختگان كارشناسي و

  .شده است

    چگونگي گردآوري داده ها-2-4

 براي .) گزارشبه پيوست كنيد رجوع(جهت جمع آوري داده هاي الزم از پنج پرسشنامه استفاده شده است     

تدوين پرسشنامه ها ابتدا نشانگرها مد نظر قرار گرفته و سپس براساس آنها سؤاالت پرسشنامه ها طراحي شده 

 هدف هر يك .در پرسشنامه مربوط به آن گنجانده شده است، پس از آن سؤاالت مربوط به هر زير جامعه .است

  :از اين پرسشنامه ها گردآوري داده در زمينه هاي زير بوده است

      . سازماني و مديريت گروه آموزشيجايگاهبراي گردآوري داده ها درباره : پرسشنامه مدير گروه  – 1

  سازماني و مديريت گروه، جايگاه ردآوري داده ها درباره هدفهاي گروه، ـبراي گ: نامه هيات علميـپرسش – 2

  .  يادگيري در گروه مي باشد– ياددهي نقش هيات علمي در فعاليتهاي گروه و نظر آنان درباره دروندادها و فرايند

 دوره ها و ، دانشجويان نسبت به دروندادها نظربه منظور گردآوري داده ها درباره :  پرسشنامه دانشجويان– 3

   . مي باشد در گروه يادگيري–برنامه هاي آموزشي و فرايند ياددهي 

   دانش آموختگان نسبت به دوره هاي آموزشي براي گردآوري داده ها درباره نظر:  پرسشنامه دانش آموختگان–4

و برنامه هاي درسي گروه كه دانش آموختگان در آنها شركت داشته اند و ادامه تحصيل و فعاليتهاي 

   . مي باشدآنها پژوهشي



 

٣٣/٢ ١  ۶۶/٣ ۵

 مطلوب نسبتًامطلوب نامطلوب

براي گردآوري داده ها درباره انتظارات و رضايت كار فرمايان از سطح دانش، نگرش :  پرسشنامه كارفرمايان– 5

   .نايي دانش آموختگان تحت سرپرستي آنها مي باشدو توا

   چگونگي تحليل داده ها -2-5

وضعيت موجود سپس .  انجام شد  SPSSنرم افزار و تحليل آنها به كمك تنظيم ،گردآوري داده ها    پس از 

 هر نشانگر، عوامل بر اساس مالكها يا نشانگرها توصيف و با توجه به الزامات تعيين شده ابتدا قضاوت درباره

سبتاٌ مطلوب، مطلوب، ن(سپس مالك و در نهايت درباره عامل مورد ارزيابي بر اساس يك طيف سه درجه اي 

  : شده است به شيوه زير عمل  تعيين سطح مطلوبيت نشانگرهابراي.انجام شد) نامطلوب

توجه به الزامات تعيين شده ، با ندااندازه گيري شده    براي متغيرهايي كه داده هاي مربوط به آنها در دو گزينه– 1

                . مطلوب مي باشد يكي از پاسخها نمايانگر وضعيت مطلوب و ديگري نمايانگر وضعيت نا

 براي سنجش نگرش افراد مورد اندازه  ليكرتزينه ايـمتغيرهايي كه داده هاي آنها در طيف چند گ  – 2

، 4=،زياد5=خيلي زياد(،)1=،كم 2=،نسبتا 3=كامال(زن گزينه هاي انتخاب شدهفراواني پاسخها در وگرفته اند،گيري قرار

وضعيت موجود نشانگر امتياز  به عنوان  آنهامحاسبه شده يانگين وزنيو م ضرب )1=، خيلي كم2=،كم3=متوسط

   .شده است منظور همربوط

  

  

  .ه است شدمطابقت داده هي مربوطبا طيف هاآن  امتياز در ادامه براي تعيين سطح مطلوبيت هر نشانگر،

    پيوستار تعيين سطح مطلوبيت براي متغيرهاي سه گزينه اي

    :پيوستار تعيين سطح مطلوبيت براي متغيرهاي پنج گزينه اي   

١ ۶۶/١  ٣٢/٢  ٣

نسبتًامطلوب نامطلوب  :اي پيوستار تعيين سطح مطلوبيت براي متغيرهاي سه گزينه مطلوب

  فراواني مربوط به آن× هر گزينه )وزن(امتياز                                         

 تعدادپاسخ دهندگان
 يازهرنشانگرامت= 



 

  بات درباره آنها قضاو، نشانگرهايي كه متغيرهاي آنها با مقياس فاصله اي يا نسبتي اندازه گيري شده اند– 3

   .ه است به عمل آمد)رجوع كنيد به پيوست گزارش( تعيين شده"الزامات"استفاده از 

 ،)1= نامطلوب،2=، نسبتاٌ مطلوب3=مطلوب(سپس با توجه به سطح مطلوبيت و وزن تعيين شده براي هر نشانگر     

  :ه دست آمده استمل مورد ارزيابي با استفاده از رابطه هاي زير بامالكها و عوامتياز 

      هاي تشكيل دهنده مالك  متياز نشانگر  حاصل جمع ا                  
                                    تعداد كل نشانگرهاي مربوط به مالك

  
          امتياز مالكهاي تشكيل دهنده عامل    حاصل جمع

  عامل مربوط به تعداد كل مالكهاي                                      
   ،) مي باشد3 و حداكثر امتياز1با توجه به اينكه حداقل امتياز (  به منظور تعيين سطح مطلوبيت هر مالك يا عامل 

  . زير مطابقت داده شده استدرجه ايامتياز بدست آمده با طيف سه 

      
  .اول پيوست گزارش عرضه شده استيافته هاي حاصل از داده هاي گردآوري شده در جد

   ارزيابي تدوين الزامات براي -2-6

 براي .مي بايست وضعيت موجود با وضعيت مطلوب مقايسه شوددر ارزيابي آموزشي     همانطور كه اشاره شد 

اين منظور به علت در دسترس نبودن استانداردهاي مشخص در نظام آموزش عالي كشور و نيز در دسترس 

 صريح و اندازه پذير در گروه آموزشي، انتظارات اعضاء هيات علمي با توجه به آئين نامه هاي هايهدفنبودن 

 گروه ي بروندادها وبراي قضاوت درباره كيفيت دروندادها، فرايندهاو  تبلور يافت "الزامات"موجود در قالب 

   .مورد استفاده قرار گرفت

١ ۶۶/١  ٣٢/٢  ٣

نامطلوب نسبتًامطلوب مطلوب

  امتيازمالك=

  عامل امتياز=



 

  

   مقدمه- 3-1

 هيات علمي؛     - 2 هدفها،جايگاه سازماني،مديريت و تشكيالت؛- 1:املع 6در اين بخش وضعيت موجود    

 دانش -6يادگيري و - فرايند ياددهي-5هاي درسي؛ هاي آموزشي و برنامه دوره -4 دانشجويان؛- 3

 بر اساسو شده توصيف   نشانگر77 مالك و28اين عوامل با توجه به .  به شرح زير ارائه شده است،آموختگان

كه مشخص كننده وضعيت مطلوب ،كميته ارزيابي دروني گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي  مصوبالزامات 

سپس بر اساس نتايج حاصل از اجراي ارزيابي دروني و با توجه  .است مورد ارزيابي قرار گرفته ،گروه مي باشد

نها با سطح مطلوب در مورد نشانگرهايي كه سطح موجود آ به قضاوت به عمل آمده درباره هريك از عوامل،

اين پيشنهادها چنان عرضه شده است كه در . پيشنهادهايي جهت بهبود كيفيت ارائه شده استتفاوت داشته است ،

  . سطح گروه، دانشكده، دانشگاه و نظام آموزش عالي اقدام الزم را نمايان مي كند

   عامل هدفها، جايگاه سازماني ،مديريت و تشكيالت-3-2

 آشكار بودن  و هدفهاي گروه مبنايي براي ترسيم وضعيت مطلوب گروه محسوب مي شوددر گروه آموزشي  

 .ء كيفيت گروه فراهم كندارتقاءمقصدهاي آموزشي، پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي مي تواند زمينه را براي 

دفهاي گروه در تحقق ههمچنين  . است مدنظر قرار گرفته هدفهاي گروه،اولين عامل مورد ارزيابيدر بنابراين 

آموزشي سازماندهي فعاليت هاي گروه از اهميت ويژه اي برخوردار است و نقش مديريت گروه انكار ناپذير 

 اداره علي االصول طبق مصوبه هاي الزم االجراي دانشگاهي،تشكيالت گروه آموزشي  سازمان و  هر چند.است

و بهبود كيفيت فعاليتهاي  تنظيم فرايندهاي آموزشي  ،چگونگي استفاده از دروندادها گروه اموزشي در  اما مي شود

فهرست مالكها (است ه نشانگر تعريف شد34 مالك و10امل وعبراي ارزيابي اين دسته از  .داردگروه نقش مهمي 

   ).و نشانگرها در پيوست گزارش ارائه شده است

 رزيابيعوامل مورد ا: سومفصل



 

   عامل توصيف •

همانند ساير  مد نظر دارند اما گروه آموزشي براي هر چند اعضاء هيات علمي گروه هدفهايي را به طور ضمني

. ريت و برنامه ريزي آموزشي نيز اين هدفها به طور آشكار بيان نشده استـگروه مديگروه هاي آموزشي در

  . گروه وجود  نداردي از ميزان تحقق هدفها يافتنمشخصي نيز جهت اطالع عالوه بر آن ساز و كار

 سال سابقه كار 20فاق آرا اعضاء هيات علمي انتخاب شده است از از نظر مديريت ، مدير گروه كه به ات

 داده هاي گردآوري شده نمايانگر آن است كه  .دانشگاهي برخوردار است و داراي مرتبه علمي دانشياري مي باشد

وظايف ذكر شده براي مدير گروه در آئين نامه مديريت ، تمدير گروه با توجه به كاركردهاي مشخص مديري

 را اعضاء هيات علميهمچنين مدير گروه رضايت  .را به انجام رسانده استگاهها و مؤسسات آموزش عالي دانش

  . استرا به طور نسبي برآورده كردهو دانشجويان به طور كامل 

 نشان مي دهد كه شوراي گروه به طور نسبي به وظايف ذكر  داده هاي به دست آمده،د كاركردهاي گروهور در م

 اعضاء هيات همچنين. قرار مي دهدارزيابي  گهگاه مورد عاليت هاي خود ران نامه عمل مي نمايد و فشده در آئي

   .در فرايندهاي گروه كامال مشاركت داشته اندعلمي 

داده هاي گردآوري شده در خصوص روند توسعه گروه در سه سال گذشته نشان مي دهد كه توسعه نيروي 

 در خصوص توسعه كيفي اعضاء هيات . استداشتهبا فعاليتهاي آن  كمي سبانساني و منابع كالبدي گروه تنا

   .علمي نيز الزم به ذكر است كه اعضاء هيات علمي گهگاه در دوره ها و سمينارهاي آموزشي شر كت نموده اند

منابع   تامين توسعه نيروي انساني، فعاليتها و اي برايبرنامه ساالنهنيز گروه در خصوص برنامه هاي توسعه  

 هر چند تصميمات اصلي گروه به طور مشاركتي و در شوراي گروه .فيزيكي و مالي گروه تدوين نشده است

  در خصوص امور جاري گروه ي داخلي امه ها ـبراساس ضوابط ضمني مورد توافق اعضا اتخاذ مي شود اما آئين ن

   . تهيه نشده است

  هاي ذيربط تعامل دارد ولي تعامل آن با گروههاي همسان درگروه گهگاه با ساير گروههاي دانشكده و سازمان   



 

   . ساير دانشگاهها كم است

  در صدد پرورش دانش و نيز  دانشگاه تهران با توجه به اهميت كارآفريني و توجه به آن در دانشگاههاي جهان ،

خواسته شده نشگاه نيز گروه هاي آموزشي دااز اين رو از . مهارتهاي كارآفريني دانشجويان خود بر آمده است

راستا اقدام كنند، اما از آنجا كه اين كوشش به تازگي شروع شده است در گروه    به سهم خود در ايناست كه

 براي پرورش مهارتهاي كارآفريني دانشجويان به عمل ويژه اي اقداممديريت و برنامه ريزي آموزشي تاكنون 

   .ده استمنيا

 داده ها نشان مي دهد كه تناسب وضعيت موجود با نيازهاي گروه در حد ه تجهيزات گرودرباره امكانات و 

 منابع ماليو  عالوه بر آن گروه از اعتبار مالي ويژه اي در بودجه دانشكده برخوردار نمي باشد .مي باشد متوسط

   .  كسب نشده استخارج دانشگاهنيز از 

   نتيجه ارزيابي  •

وه نشان مي دهد كه مالكهاي مديريت گروه و كاركردهاي آن در وضعيت مقايسه وضعيت موجود با الزامات گر

تجهيزات  گروه امكانات و  مالكهاي آئين نامه هاي اجرايي گروه، فعاليتهاي برون گروهي و .مطلوب قرار دارد 

  روند توسعه گروه در سه سال گذشته ، همچنين وضعيت موجود مالكهاي.در وضعيت نسبتاٌ مطلوب قرار دارند

      وجود برنامه توسعه گروه، نقش گروه در فعاليت هاي كارآفريني و منابع مالي مورد استفاده گروه نامطلوب

لذا با توجه به نتايج بدست آمده و امتياز محاسبه شده از رابطه زير ،اين عامل در سطح نسبتا مطلوب .باشدمي 

                 .قرار دارد

عدم مربوط به اين عامل در گروه ،ها و مشكالت  كاستيبرخي كه علت اصلي  ردخاطرنشان كدر اين باره بايد 

   .باشد دانشگاه و وزارتخانه به گروه مي ، اختيارات الزم از طرف دانشكده واگذاري

  

  

۵×٣×٢+٢×٣+١  
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=1,7 ميزان مطلوبيت=   



 

 هدفها، جايگاه سازماني ،مديريت و تشكيالتپيشنهاد براي بهبودي عامل  •

مي توان دريافت كه براي ارتقاء كيفيت گروه الزم است در موارد  نشانگرها، با توجه به نتايج حاصل از ارزيابي

    :زير اقدام كرد

  گروهتصريح هدفها در  -

هدفهاسازوكار مشخص جهت بررسي ميزان تحقق ايجاد  -

سازوكاري مشخص در خصوص ارزيابي عملكرد مدير گروهايجاد  -

 و ارزيابي مستمر آنعملكرد گروهبرنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت  -

 كالبدي گروه انساني وتوسعه مناسب منابع -

مدت در خصوص توسعه منابع انساني و كالبدي گروه  هاي كوتاه مدت يا ميان  تدوين برنامه -

در خصوص امور جاري گروهو مدون هاي مشخص  نامه آئينتهيه  -

هاي   و سازمانها هاي همسان در ساير دانشگاه  گروه،هاي دانشكده يا دانشگاه تعامل گروه با ساير گروه -

ريزي آموزشي ذيربط در زمينه مديريت و برنامه

 در دانشجويان و فعاليت در اين زمينهكارآفرينيتوجه به اهميت مهارتهاي  -

امكانات و تجهيزات گروه با نيازهاي اعضا هيات علمي و دانشجويان  كردن تناسب م -

 ماليتامين منابعدر گروه استقالل  -

:اشتن در جهت بهبود كيفيت عامل مربوطه ،پيشنهادهاي زير ارائه شده است   لذا به منظور گام برد

 شوراي گروه انتظارات گروه آموزشي را از نظر عملكرد، آشكارا بيان كند و مدير گروه با همكاري ساير  - 

  همچنين براي برنامه ريزي و. اعضاء هيات علمي هدفهاي كوتاه مدت و ميان مدت گروه را تدوين نمايد 

  سعه فعاليتهاي گروه در راستاي تحقق هدفها و در چارچوب آئين نامه هاي موجود ساز و كار الزم را در تو

   .ساختار گروه به وجود آورد 



 

 ساالنه  وگزارشها و عملكرد گروه بوجود آورد شوراي گروه سازوكار الزم را جهت ارزيابي ميزان تحقق هدف  -

. نمايدنارزيابي فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي گروه تدوياز

در خصوص نيروي انساني متخصص و منابع كالبدي گروه به طور مرتب نيازسنجي انجام شود و نيازهاي   -

. هاي الزم جهت دستيابي به آنها به عمل آيد توسعه گروه مشخص و پيگيري

.تدوين شودصوبات شوراي گروه آئين نامه هاي داخلي بر اساس م  -

. تدوين شودتوسعه منابع انساني و كالبدي گروه ميان مدت هاي برنامه  -

. تدوين شود فعاليتهاي گروهتوسعه  ميان مدتهاي برنامه  -

از جمله ارائه دروس مربوط به كارآفريني در ( دانشجويان اقدامات الزمكارآفريني به منظور پرورش مهارتهاي  -

 .برنامه ريزي و انجام پذيرد...) ي درسي گروه ،برگزاري سمينار و  برنامه ها

هاي  هاي پژوهشي توسط اعضاء گروه با استفاده از منابع مالي سازمان  تهيه و اجراي طرحتسهيالت الزم جهت  -

.  فراهم گرددذيربط خارج از دانشگاه

 آموزشي  به گروهيتبار مالي مشخصاع از محل درآمدهاي كسب شده توسط برنامه هاي مورد اجراي گروه ، -

.تخصيص يابد

.، برنامه ريزي و اقدام نمايدبراي كسب اعتبارات مالي ويژهگروه   -

 و اعضا هيات روه از طريق افزايش اختيار عمل به مديرمرتبط با امور گگيري   تصميمهاي تمركز در فرايند -

  .،كاهش يابدعلمي

برنامه ريزي و اقدام الزم  ،اي ذيربط جهت عرضه خدمات تخصصيه تر با سازمان براي برقراري ارتباط قوي  - 

.   انجام پذيرد

، برنامه ريزي و اقدام الزم  ها هاي همسان در ساير دانشگاه هاي دانشكده و گروه گروه با ساير گروه عاملبراي ت  -

.   انجام پذيرد



 

افزايي و  هاي دانش گروه در دوره براي فراهم آوردن شرايط و تسهيالت الزم جهت شركت حداكثر اعضاء  -

 . ،برنامه ريزي و اقدام الزم انجام پذيردهاي مطالعاتي فرصت

   عامل هيات علمي -3-3

  . نشانگر انجام گرفته است9 مالك و4اين عامل با استفاده از ارزيابي 

     عاملتوصيف •

 نيـز دانـشيار و بـاالتر         درصـد اعـضاء    50داراي مدرك دكتري هستند و مرتبه علمـي       هيات علمي   اعضاء  تمام  

بـه  نسبت اعضاء هيأت علمـي      . سال و بيشتر هستند   10ضاء هيأت علمي داراي سابقه كار       درصد اع  87,5.باشد  مي

متوسـط تعـداد    . باشـد    مـي  1 بـه    1و در دكتـري     4 بـه    1در كارشناسي ارشـد     و   9 به   1دانشجويان در كارشناسي    

تعـداد  سرانه  . باشد   واحد مي  2هاي ديگر     و در گروه  احد  و 6/6 در هر ترم      گروه اعضاء توسط   واحدهاي تدريس   

هـاي پژوهـشي       تعداد طـرح   سرانه و   14/3مقاالت چاپ شده    سرانه   ،43/1هاي منتشره در سه سال گذشته         كتاب

زمـان مشخـصي را بـراي مـشاوره         وقـت مالقـات و        علمي كليه اعضاء هيأت  . باشد   مي 57/1مصوب مورد اجرا    

 تـا   1در طيـف    ( 2,30د  ن از ميزان و نحوه مشاوره اساتي       دانشجويا ميانگين رضايت . ندا  دانشجويان اختصاص داده  

  . رضايت دارندكه به عبارت ديگر به طور نسبي مي باشد)5

  ارزيابينتيجه   •
 با توجه به امتياز محاسبه شده  لذا قرار داردمطلوبچهار مالك ارزيابي شده در سطح در اين عامل به طور كلي 

   .به طور كلي كيفيت هيات علمي در سطح مطلوب مي باشد، از رابطه زير

                                                                                                         
  
  عامل مربوطهپيشنهاد براي بهبودي •

 لذا جهت ارتقاء  نسبتا مطلوب مي باشد نتيجهنشانگرهاي مالك مورد ارزيابي، رخيبمورد با توجه به اينكه در 

  :كيفيت گروه پيشنهادهاي زير ارائه شده است

٣ × ۴  
٤

=3 ميزان مطلوبيت=   



 

، برنامه ميان مدت تدوين      به گروه آموزشي    مربوط خصصيهاي ت    جهت جذب اعضاء هيأت علمي در رشته        در -

.و براي اجراي آن اقدام الزم انجام پذيرد

. فراهم گرددوهشي اعضاء هيأت علميهاي پژ  تسهيالت و امكانات الزم جهت تقويت فعاليت  -

 نقش استاد راهنما و مشاور به منظور استفاده بيشتر از نظـر مـشورتي اعـضاء هيـأت            هاي موجود،  نامه  در آئين   -

. تجديد نظر شودء يادگيري دانشجويانارتقاءعلمي جهت 

   عامل دانشجويان-3-4

   .ار گرفته اندنشانگر مورد استفاده قر 7 مالك و 3در ارزيابي  اين عامل   

   عاملتوصيف •

  كارشناسـي ارشـد     و 10 كارشناسـي ارشـد مـديريت آموزشـي          ،622ميانه رتبه كنكور دانشجويان كارشناسي      

دانـشجويان   بـراي   ميانه رتبه انتخاب رشـته مـديريت و برنامـه ريـزي آموزشـي               .باشد   مي 9ريزي آموزشي     برنامه

ايـن اطالعـات   .  بـوده اسـت   1 ارشد برنامه ريـزي نيـز         و كارشناسي  1 ،كارشناسي ارشد مديريت     20كارشناسي  

حاكي از آن است كه اكثر دانشجويان كارشناسـي ارشـد گـروه، ايـن رشـته را بـه عنـوان اولـين انتخـاب خـود                                 

برگزيده اند در حالي كه پذيرفته شـدگان دوره كارشناسـي از ميـان صـد انتخـاب رشـته تحـصيلي در دامنـه اي                          

 را شامل مي شده است،به انتخاب رشته مـديريت و برنامـه ريـزي               75 و حداكثر رتبه     1ه  گسترده، كه حداقل رتب   

  و   9 و حـداكثر رتبـه       1دانشجويان كارشناسي ارشد مـديريت نيـز در دامنـه حـداقل رتبـه               .آموزشي پرداخته اند  

شـي و برنامـه      رشته هـاي مـديريت آموز       3 و حداكثر رتبه     1كارشناسي ارشد برنامه ريزي در دامنه حداقل رتبه         

  .ريزي آموزشي را انتخاب كرده اند

. باشـد   هاي آموزشي گروه از نظر هيأت علمي در حد متوسط مي            شدگان با ظرفيت دوره     تناسب تعداد پذيرفته   

 درصـد  75 درصد كارشناسي ارشد مـديريت آموزشـي و   66 ، و باالتر16 درصد دانشجويان كارشناسي  60معدل  

 ،نـسبت دانـشجويان مـشروطي     . باشد   و باالتر مي   15 درصد دوره دكتري     100التر و    و با  16ريزي آموزشي     برنامه



 

ريزي صـفر درصـد و در          درصد و برنامه   4 كارشناسي ارشد مديريت     ، درصد 4انصرافي و اخراجي در كارشناسي      

يـاددهي  دهد كه مشاركت دانشجويان كارشناسي در فرايند         ها نشان مي    داده. باشد  مقطع دكتري نيز صفر درصد مي     

در حـد متوسـط     دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري      مشاركت  و   ـ يادگيري و پژوهش اعضاء هيأت علمي كم       

 و نيـز    خصوص ماهيت رشته تحصيلي و بازاركـار آن        در دانشجويان كارشناسي  آگاهي  ميزان همچنين. بوده است 

 كارشناسي ارشـد مـديريت      انشجوياناين امر درباره د   .در حد متوسط مي باشد    عالقه آنان به رشته تحصيلي خود       

دانـشجويان  و  در حد متوسط مي باشـد      برنامه ريزي آموزشي  باره دانشجويان   رضايتبخش ولي در  آموزشي در حد    

همچنين اين دو نـشانگر در مـورد دانـشجويان دكتـري در سـطح               . مند هستند   هر دو گرايش به رشته خود عالقه      

  .رضايتبخش قرار دارد

  نتيجه ارزيابي •

اٌ ت تناسب تعداد پذيرفته شدگان با ظرفيت دوره هاي آموزشي گروه نسب،رتبه كنكور دانشجويان مطلوبميانه 

نسبت دانشجويان مشروطي، انصرافي و و يانگين معدل دانشجويان در هر سه مقطع در سطح مطلوب ، ممطلوب

 يادگيري و – ياددهي مشاركت دانشجويان در فرايند.سطح مطلوب قرار دارد اخراجي به كل دانشجويان در

   ماهيت  دانشجويان از و عالقه آگاهي.فعاليت هاي پژوهشي اعضاء هيات علمي در سطح نسبتاٌ مطلوب قرار دارد

   . در نهايت اين عامل از مطلوبيت الزم برخوردار است.رشته تحصيلي و بازار كار مطلوب مي باشد

   

 پيشنهاد براي بهبودي عامل  •

  : گردد موارد زير پيشنهاد مي كيفيت گروه،ارتقاء  توجه به نتايج حاصل از ارزيابي و به منظور در اين عامل نيز با

نسبت مشخصي از پذيرفته شدگان دوره كارشناسي مديريت و برنامه ريزي آموزشي به دانش آموختگان  -

  . فيزيك اختصاص يابد–دبيرستاني در رشته رياضي 

 و يادگيري يان با اعضاء هيأت علمي و مشاركت آنها در فرايند ياددهي ـشرايط الزم جهت افزايش تعامل دانشجو  -

٢ ×٣+١ ×٢  
٣ 

= ميزان مطلوبيت  = ٢٫۶ 



 

مشاركت در تدريس،برگزاري سمينارهاي آموزشي : مثل( هاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي فراهم گردد  فعاليت

....)با مشاركت دانشجويان و مشاركت در طرحهاي پژوهشي و

رشته ماهيت رساني در خصوص  هاي اطالع رگزاري دورهگروه در بدو ورود و حين تحصيل دانشجويان به ب -

.تحصيلي و بازاركار آن اقدام نمايد

گروه در خصوص بكارگيري سازوكارهاي مناسب جهت بررسي پيشرفت تحصيلي دانشجويان در حين  -

.تحصيل و ارائه بازخوردهاي مناسب به آنها اقدام نمايد

  ي گروه عامل دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درس-3-5 

   براي .باشد  اي آموزشي گروه در حال حاضر شامل سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ميـدوره ه  

   . نشانگر مورد اندازه گيري قرار گرفته است10 مالك و4يابي دوره هاي آموزشي ارز

   عاملتوصيف •

ا انـدازه پـذير و تـصريح شـده          هدفهاي كلي وجود دارد اما اين هـدفه       هاي آموزشي گروه      دورههر چند براي    

 به هنگام تأسيس دوره بيان شده است ولي اين          توسط شوراي عالي برنامه ريزي     به عبارت ديگر هدفهايي   .نيستند  

 كـامال متناسـب بـا       گـروه . باشـد   توسط گروه تصريح نشده و با گذشت زمان بازنگري آنها ضـروري مـي             هدفها  

بـه نـدرت     اقـدامي نكـرده و       ،رائه دوره هـاي آموزشـي جديـد       جامعه و تحوالت علمي روز در جهت ا        نيازهاي

ريزي آموزشي و ساير افراد       افزايي را متناسب با نيازهاي كارشناسان مديريت و برنامه          هاي بازآموزي و دانش     دوره

  . جامعه ارائه كرده است

هيـزات و   تج تناسـب آن بـا       رد ولـي   گروه تناسـب دا    با تخصص اعضاء هيأت علمي    ي آموزشي گروه    ها  دوره

  .بوده استامكانات گروه در حد متوسط 

نسبتاً متناسـب    هاي آموزشي گروه با نيازهاي فرد و جامعه         هاي درسي دوره     از نظر اعضاء هيأت علمي برنامه     

 در  ، در حـد متوسـط     ي فـرد و جامعـه     از نظر دانشجويان در مقطع كارشناسي تناسب دروس بـا نيازهـا           . باشد  مي



 

ريـزي تناسـب كـم و در مقطـع             در كارشناسي ارشد برنامه    ،موزشي نيز در حد متوسط    كارشناسي ارشد مديريت آ   

هاي درسي با نيازهـاي فـرد       برنامه ،آموختگان در مقطع كارشناسي     از نظر دانش  .باشد  دكتري نيز در حد متوسط مي     

زم و در   در مقطـع كارشناسـي ارشـد مـديريت آموزشـي از تناسـب ال              ايـن امـر     . باشد  و جامعه نسبتاً متناسب مي    

  .نسبي با نيازهاي فرد و جامعه برخوردار استتناسب  از ريزي آموزشي رشناسي ارشد برنامهكا

 مقطع  وسدر،از نظر دانشجويان    . باشد  هاي درسي  در حد متوسط مي         از نظر هيأت علمي تنوع دروس برنامه      

امـا از نظـر دانـشجويان كارشناسـي         .است   در كارشناسي ارشد مديريت نيز نسبتاً متنوع          و كارشناسي نسبتاً متنوع  

 در مقطع دكتري نيـز از نظـر دانـشجويان           .نمي باشند  برخوردار   كافيتنوع   آموزشي ،دروس از     ريزي  ارشد برنامه 

 رشته مديريت و برنامه ريـزي آموزشـي       آموختگان كارشناسي تنوع دروس       از نظر دانش  . باشد  تنوع دروس كم مي   

در ،تنـوع دروس    ريـزي آموزشـي       كارشناسي ارشد مديريت و برنامـه     گان  همچنين از نظر دانش آموخت    .است  كم  

 .ارزيابي شده استسطح متوسط 

   ارزيابينتيجه  •

دوره هاي آموزشي گروه از نظر وجود هدفهاي اندازه پذير و ارائه دوره هاي جديد آموزشي و باز آموزي   

دوره هاي آموزشي موجود گروه با امكانات ب  تناساما.قرار دارددرسطح نامطلوب متناسب با نيازهاي جامعه،

 تناسب برنامه هاي درسي گروه از نظر . نيروي انساني گروه از وضعيت مطلوب برخوردار است تخصصمادي و

 تنوع برنامه هاي .هيات علمي ، دانشجويان و دانش آموختگان كليه مقاطع و گرايشها نسبتاٌ مطلوب مي باشد

اٌ تدانش آموختگان نسبو مطلوب نا ات علمي نسبتاٌ مطلوب، از نظر دانشجويان درسي دوره ها نيز از نظر هي

  .                                                               مي باشد مطلوب

                  
  عاملپيشنهاد براي بهبودي •

  ايي كه براي بهبودي بايد مورد توجهدر ارزيابي عامل برنامه هاي آموزشي و دوره هاي درسي گروه ،جنبه ه  

١ ×٣+٢ ×٢+١ ×١  
٤ 

  =٢  ميزان مطلوبيت =



 

  : قرار گيرند،عبارتست از

هاي آموزشي گروه  دوره تصريح هدفهاي مشخص و اندازه پذير براي -

عالقه جامعه افزايي به طور مرتب و متناسب با نيازهاي افراد ذيربط و ذي هاي بازآموزي و دانش دورهتدوين و عرضه  -         

هاي درسي گروه با نيازهاي فرد و جامعه تناسب و تنوع دروس برنامهو اختياري براي افزايش عرضه دروس انتخابي  -

 :پيشنهادهاي زير ارائه مي گردد   با توجه به مراتب فوق،

  .دوره ها و برنامه هاي درسي اقدام نمايدهدفهاي مشخص و اندازه پذير گروه در خصوص تدوين  -

ر و با توجه به شرايط و امكانات موجود نسبت به ارائه دوره هاي   گروه بر اساس نيازسنجي هاي مستم -

  .آموزشي در گرايشهاي مرتبط،اقدام نمايد

         دانـش و مهارتهـاي مـديريتي و    ارتقـاء گروه برنامه ساالنه دوره هـاي بـاز آمـوزي و دانـش افزايـي را بـه منظـور               -

   .نمايدط تدوين مديران و برنامه ريزان سازمانهاي ذيرب ريزي برنامه

  هاي درسي گروه ايجاد گردد تا تناسب و تنوع دروس نسبت به نيازهـاي                سازوكاري جهت ارزيابي مستمر برنامه      -

همچنـين در كنـار     . فرد و جامعه بررسي شده و برنامه درسي با توجه به تحوالت علمي جهـاني بـه روز گردنـد                   

.در نظر گرفته شوددروس تئوري واحدهاي كارآموزي نيز براي دانشجويان 

    يادگيري– عامل فرايند ياددهي -3-6

   .گرفته است نشانگر مورد ارزيابي قرار 9 مالك و 4در اين عامل 

   عاملتوصيف •

در ايـن    .كنند  تدريس استفاده مي  هاي متنوع در      هاي گردآوري شده اعضاء هيأت علمي از روش         بر اساس داده  

. باشـد  س اعضاء هيأت علمي در هر سه مقطـع در حـد متوسـط مـي         دانشجويان از نحوه تدري   باره سطح رضايت    

باشند لذا به ميـزان كـم         دارند كه وسايل كمك آموزشي به اندازه كافي در دسترس نمي             هيأت علمي بيان مي    اعضا

  كنند و دانشجويان نيز از ميزان استفاده وسايل كمك آموزشي توسط اعضاء هيأت علمي در هر  از آنها استفاده مي



 

  .دارند كمي  مقطع رضايتسه

هاي متنوع ارزشيابي براي قضاوت دربارة پيشرفت تحصيلي دانشجويان استفاده  از روشاعضا هيات علمي  

در . هاي ارزشيابي اساتيد نسبتاً رضايت دارند دارند كه از روش بيان مي) در هر سه مقطع( دانشجويان وكنند  مي

به منظور تجديد نظر در برنامه هاي فت تحصيلي دانشجويان  جهت بررسي نتايج پيشررسميگروه سازوكار 

 و نسبتاً مقطع دكتري دانشجويان.وجود نداردآموزشي گروه، شيوه تدريس و ارزشيابي اعضا هيات علمي 

  . از نحوه بازخورد نتايج ارزشيابي دارنديكارشناسي و كارشناسي ارشد در هر دو گرايش رضايت كمدانشجويان 

 ارزيابينتيجه  •

   .قرار داردمطلوب  يادگيري  و شيوه هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در سطح -هاي راهبردهاي ياددهي مالك   

  استفاده از مواد و وسايل كمك آموزشي و نحوه بازخورد نتايج پيشرفت تحصيلي به دانشجويان نامطلوب

  .ابي مي شودمطلوب ارزي نسبتا كيفيت اين عامل در سطح لذا به طور كلي  .مي باشد

                                                                       

  عاملپيشنهاد براي بهبودي •

  يادگيري، ارزشيابي و استفاده از وسايل كمك آموزشي در فرايند– ياددهيبه منظور بهبود كيفيت در زمينه    

  :  تدريس موارد زير پيشنهاد مي گردد

 و آشنايي با فناوري هاي هاي جديد تدريس و ارزشيابي درباره روشعضا هيات علمي نظر و تجربه ا تبادلبه منظور  -

.جديد اطالعات، كارگاههاي آموزشي برگزار گردد

.براي ارتقاء كيفيت استفاده از فناوري اطالعات و وسايل كمك آموزشي در فرايند تدريس برنامه ريزي شود  -

 براي استفاده از نظرات دانشجويان در خصوصي و دانشجويان گروه نشستهاي مشترك اعضا هيات علم -

. ان برگزار گردد ارائه بازخورد مناسب به آن،بررسي عملكرد دانشجويان وفرايند ياددهي ـ يادگيري

٢ ×٣+٢ ×١  
  =٢ ميزان مطلوبيت=   ٤



 

   عامل دانش آموختگان – 3-7
  . نشانگر استفاده شده است8 مالك و 3دانش آموختگان از عامل براي ارزيابي 

  
  مل  عاتوصيف •

 در مقطع كارشناسي به ،آموختگان داوطلب ادامه تحصيل آموختگان راه يافته به مقاطع باالتر به كل دانش نسبت دانش

كارفرمايان از دانش، مهارت و .  درصد بوده است10  درصد و از كارشناسي ارشد به دكتري27كارشناسي ارشد 

 كامل رضايت) هر دو گرايش(طع كارشناسي و كارشناسي ارشد آموختگان در هر دو مق دانش... همچنين عالقه به كار و 

 مقاله 4/1مديريت آموزشي ) كارشناسي ارشد(حصيالت تكميلي تآموختگان  هاي چاپ شده دانش مقالهسرانه . داشته اند

و در مقاله /. 3ي شهاي علمي نيز در مديريت آموز  مقاله و مقاالت عرضه شده در همايش1 ريزي آموزشي و در برنامه

  . است مقاله بوده /. 4ريزي آموزشي  برنامه

  نتيجه ارزيابي •

رضايت  .نسبت دانش آموختگان راه يافته به مقاطع باالتر در هر دو مقطع در سطح نسبتاٌ مطلوب مي باشد  

ر دانش آموختگان در سطح مطلوب قرا  سطح دانش ، مهارتها ،عالقه به كار و توانائيهاي ارتباطيكارفرمايان از

  مقاله هاي چاپ شده دانش آموختگان كارشناسي ارشد مطلوب و سرانه مقاالت عرضه شده در متوسط. دارد

كيفيت اين عامل نيز به طور كلي در سطح مطلوب .  ارزيابي مي شودمطلوبنسبتا كنفرانس هاي علمي در سطح 

                 .                                                         قرار دارد

  
 پيشنهاد براي بهبودي عامل •

  : به منظور بهبود وضعيت ادامه تحصيل دانش آموختگان و فعاليتهاي علمي آنها موارد زير پيشنهاد مي گردد

جهـت  را   الزم    هـاي  راهنمـايي  تحـصيالت تكميلـي،   آموختگان     دانش  براي "ژورنال كلوب "گروه با برگزاري     -

.ائه نمايد به آنان ارانتشار آثار علمي

٢ ×٣+١ ×٢  
٣

  =٢٫۶ ميزان مطلوبيت=  



 

تدوين و عرضه مقاله هـاي علمـي        علمي دانش آموختگان به منظور    توانايي   كارگاههاي آموزشي جهت تقويت      -

ــاي     ــزوهش هـ ــام پـ ــه انجـ ــان بـ ــب انـ ــرح"و ترغيـ ــور-طـ ــود  " محـ ــرا شـ ــزي و اجـ ــه ريـ  . برنامـ



 

4 

   خالصه يافته هاي ارزيابي دروني-4-1

مديريت و جايگاه سازماني ، هدفها، : عامل 6 بر اساس ارزيابي دروني گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي  

 دانش  و يادگيري– فرايند ياددهي ؛ دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي؛دانشجويان؛هيات علمي؛ تشكيالت

 با توجه به داده هاي گردآوري شده و تحليل هاي .انجام شده استنشانگر 77 مالك و28و با استفاده از آموختگان 

به شرح زير  )مطلوب،نسبتا مطلوب،نا مطلوب( در طيف سه درجه اي نتايج به دست آمدهخالصه ، فتهگرانجام 

   :مي باشد

  عوامل مورد ارزيابي گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشيسطح مطلوبيت ): 1-4(جدول                   

  سطح مطلوبيت  عوامل مورد ارزيابي
  بنسبتاٌ مطلو   مديريت  هدفها،جايگاه سازماني،تشكيالت و- 1
  مطلوب   هيات علمي- 2
  مطلوب   دانشجويان- 3
  نسبتاٌ مطلوب   دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي گروه - 4
  نسبتاٌ مطلوب   يادگيري- فرايند تدريس- 5
  مطلوب   دانش آموختگان - 6

  

 و در سطح 2,5 به ميزان 3 تا 1يف بنابراين چنانچه وزن عوامل را برابر منظور نماييم،كيفيت كلي گروه در ط

  .مطلوب مي باشد 

   كيفيت گروهارتقاء پيشنهاد براي -4-2

از  قرار دارد ولي مطلوبعوامل مورد ارزيابي در وضعيت سه دسته ازكيفيت گروه از نظر ،با توجه به نتايج مذكور 

گروه ء كيفيت  ارتقاء براي . باشديي مبراي بهبودنظر سه دسته ديگر عوامل نسبتا مطلوب بوده و مستلزم اقدام 

 و وزارتخانه  دانشگاه،پيشنهادهايي عرضه شده است كه هر كدام از آنها بايد در سطح گروه آموزشي، دانشكده 

٣ ×٣  +  ٣ × ٢  
٦ 

 
=

 فيت گروهنتيجه گيري و پيشنهاد براي ارتقاء كي: چهارمفصل

ميزان مطلوبيت    =٢٫۵  



 

اين پيشنهادها به شرح .به انجام رسددر خصوص عملي شدن آنها  مورد توجه قرار گيرد و اقدام مناسب مربوطه

  :زير است

   كنندهسطح اقدام  پيشنهادها
راي گروه انتظارات گروه آموزشي را از نظر عملكرد، آشكارا بيان كند و مدير  شو-

گروه با همكاري ساير اعضاء هيات علمي هدفهاي كوتاه مدت و ميان مدت گروه را 
 فعاليتهاي گروه در راستاي تحقق تحقق انتظارات بيان شده ،همچنين براي  .تدوين نمايد

  .دي آاجرا درو ساز و كار الزم  در ساختار گروه به   برنامه ريزي شودهدفها

  دانشكده-گروه

  دانشگاه

ها و عملكرد گروه  شوراي گروه سازوكار الزم را جهت ارزيابي ميزان تحقق هدف -
ارزيابي فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي و عرضه خدمات   و گزارش ساالنه ازبوجود آورد

.تدوين نمايد را تخصصي گروه

  گروه

در خصوص نيروي انساني متخصص و منابع كالبدي گروه به طور مرتب نيازسنجي  -
هاي الزم جهت دستيابي به آنها  انجام شود و نيازهاي توسعه گروه مشخص و پيگيري

. به عمل آيد

  گروه

  گروه. تدوين شودآئين نامه هاي داخلي بر اساس مصوبات شوراي گروه  -

  گروه. تدوين شودني و كالبدي گروهتوسعه منابع انسا هاي برنامه -

  گروه.تدوين شود فعاليتهاي گروه توسعه هاي  برنامه  -

 براي ارائه حداقل يك درس يا سمينار درباره كارآفريني در برنامه هاي درسي گروه -
.برنامه ريزي شود

   دانشگاه-گروه

 از منابع مالي هاي پژوهشي توسط اعضاء گروه با استفاده تهيه و اجراي طرحفرايند   -
. تسهيل شودهاي ذيربط خارج از دانشگاه سازمان

دانشكده  –گروه 
  دانشگاه

   دانشگاه-دانشكده . اختصاص يابدبه گروه از محل درآمدهاي حاصل از اجراي برنامه هاي آموزشي اعتبار مالي مشخص  -

 هيات  و اعضاگيري گروه از طريق افزايش اختيار عمل به مدير  تصميمهايفرايند  -
. به سمت غير متمركزبودن هدايت شود گروهعلمي

 دانشگاه –دانشكده
  وزارتخانه

برنامه ريزي )خدمات تخصصي جهت عرضه(هاي ذيربط  تر با سازمان برقراري ارتباط قوي -
.شود

 دانشكده -گروه
  دانشگاه



 

 
  سطح اقدام كننده  پيشنهادها

ها هاي همسان در ساير دانشگاه گروههاي دانشكده و  گروه با ساير گروه عاملبراي ت -
.برنامه ريزي شود و اقدام الزم انجام پذيرد

 دانشكده -گروه
  دانشگاه

براي فراهم آوردن شرايط و تسهيالت الزم جهت شركت حداكثر اعضاء گروه در  -
.برنامه ريزي شودهاي مطالعاتي  افزايي و فرصت هاي دانش دوره

   دانشكده-گروه
  دانشگاه

 به گروه آموزشي مربوطخصصيهاي ت اعضاء هيأت علمي در رشتهجهت جذب  -
.  برنامه ريزي شود و اقدام الزم انجام پذيرد

 دانشكده -گروه
   وزارتخانه- دانشگاه

 نسبت به فراينـد تعيـين اعتبـار         هاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي      جهت تقويت فعاليت  
. پژوهشي فراهم گرددويژه تجديد نظر شود و تسهيالت الزم براي اجراي طرحهاي

 دانشكده -گروه
  دانشگاه

نقش استاد راهنما و مشاور به منظور استفاده بيشتر از نظـر             هاي موجود    نامه  آئيندر    -
 مـورد تجديـد نظـر قـرار         ء يادگيري دانشجويان  ارتقاءمشورتي اعضاء هيأت علمي جهت      

.گيرد

   دانشگاه-دانشكده 

ـ جهت افزايش تعامل دانشجويان با اعضاء  - هيأت علمي و مشاركت آنها در فرايند ياددهي 
سمينارهاي  تدريس، در مشاركت :مثل(هاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي يادگيري و فعاليت

.برنامه ريزي شود...) آموزشي با مشاركت دانشجويان و مشاركت در طرحهاي پژوهشي و

   دانشكده-گروه

به منظور آگاهي رساني  العهاي اط  دوره،در بدو ورود و حين تحصيل دانشجويان -
.برنامه ريزي و اجرا شودرشته تحصيلي و بازاركار آن ماهيت  باره دردانشجويان 

   دانشكده-گروه

نسبت مشخصي از ظرفيت دوره كارشناسي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي به  -
  . فيزيك اختصاص داده شود–دانش آموختگان دبيرستاني رشته رياضي 

  ه دانشكد-گروه
  دانشگاه

به منظور بكارگيري سازوكارهاي مناسب جهت بررسي پيشرفت تحصيلي دانشجويان و  -
  .ارائه بازخوردهاي مناسب،روشهاي جديد سنجش يادگيري مورد استفاده قرار گيرد

  گروه

 مورد اجراي گروه به طور ادواري دوره ها و برنامه هاي درسي و ساختار اهداف -
  .يردمورد تجديد نظر قرار گ

  گروه

 بر اساس نيازسنجي هاي مستمر و با توجه به شرايط و امكانات موجود نسبت به -
  .شودارائه دوره هاي آموزشي در گرايشهاي مرتبط ،اقدام 

   دانشگاه-گروه
  وزارتخانه

 را به منظور ارتقـاء دانـش و         برنامه ساالنه دوره هاي باز آموزي و دانش افزايي        گروه   -
   .نمايد  و اجراو برنامه ريزان سازمانهاي ذيربط تدوين مديران مهارتهاي

 دانشكده -گروه
  دانشگاه

هاي  روشدرباره عضا هيات علمي نظر و تجربه ا هاي آموزشي جهت تبادل كارگاه -
. برگزار گرددباطات ارت و آشنايي با فناوري هاي جديد اطالعات و ارزشيابي ،جديد تدريس

 دانشكده -گروه
  دانشگاه



 

 
  سطح اقدام كننده  هادهاپيشن

 براي ارتقاء كيفيت استفاده از فناوري اطالعات و وسايل كمك آموزشي در فرايند  -
.تدريس برنامه ريزي شود

   دانشكده-گروه

دانشجويان در  براي استفاده از نظراتاعضا هيات علمي و دانشجويان  نشستهاي مشترك -
 ارائه بازخورد مناسب به نشجويان وبررسي عملكرد دا ،خصوص فرايند ياددهي ـ يادگيري

.ن برگزار شودآنا

            گروه

 راهنمايي آنان براي  جهت، دانش آموختگاناعضا هيات علمي و نشستهاي مشترك -
.تدوين و عرضه مقاله هاي علمي و اجراي طرحهاي پژوهشي برنامه ريزي و اجرا شود

  گروه

اون برنامه ريزي و ارزيابي گروه جهـت         يكي از اعضا هيات علمي گروه به عنوان مع         -
.پيگيري پيشنهادها، منصوب شود

   دانشكده-گروه

  دانشگاه

  



 

  
همانطور كه اشاره شد ، نتايج حاصل از فرايند ارزيابي دروني منجر به شناسايي نقاط قوت و ضعف گروه             

اسطه اجراي اين فرايند، نيازهاي ياران همچنين بو. و پي بردن به فرصت هايي براي بهبود كيفيت آن مي شود

در ادامه ،با توجه به . آموزشي گروه آشكار مي گردد و مبنايي مستند را براي تدوين هدفهاي گروه فراهم مي آورد

  :الگوي استخراج هدفهاي گروه آموزشي ارائه مي شود) 1379بازرگان و همكاران،(پژوهشهاي قبلي

 

 

 

 

 

 
 

هاي گروه آموزشي الگوي استخراج هدف): ١-٥(شكل   
 

.در اينجا هر يك از اجزاي الگوي ياد شده را به تفصيل مد نظر قرار مي دهيم  
 
 دانشگاههاي كليفهد) الف •

مـدنظر قـرار گيـرد اهـداف تـصريح شـده            بايـد   هاي آموزشي     يكي از منابعي كه جهت تدوين هدفهاي گروه       

طـرح  اهداف دانشگاه تهران بر اساس    . كند  ن زير نظامي از آن عمل مي      دانشگاه است كه گروه آموزشي به عنوا      

بـر اسـاس نتـايج ايـن     . از نظر هيات علمي مورد بررسي قرار گرفته است       ،  )1381 ،بازرگان و حسيني  (پژوهشي  

پرورش تفكـر انتقـادي ،توليـد       : عبارت است از  به ترتيب الويت    دانشگاه  ) وضعيت مطلوب (هدف كلي پنج  طرح  

   .،آماده سازي شغلي ،آموزش پيشرفته و نقد و كاربرد دانش)حقيقاتت(دانش 

  

 نيازها وانتظارات  
"ياران آموزشي"  

ساختار دانش در 
 رشته تخصصي

  نيازهاي 
 جامعه

  

  اهداف دانشگاه

انداز گروهچشم

هاي گروهرسالت  

 اهداف گروه 
)آموزشي، پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي(

  شرايط و امكانات  
   دانشگاهي

 تدوين هدفهاي آتي گروه: پنجمفصل



 

نيازهاي جامعه) ب •

هاي توسعه پنجساله كشور در بخش آموزش عـالي مـورد             به منظور شناسايي و تصريح نيازهاي جامعه، برنامه       

 انـدازهاي   ها و چشم  كشور و گزارشهاي چالش   توسعه   پنجساله   هاي  با بررسي و مطالعه برنامه    . توجه قرار گرفته است   

  :موارد زير استخراج شده استتوسعه ايران در بخش آموزش عالي 

  اصالح نظام آموزشي كشور -

  هاي توسعه آموزش عالي با نيازهاي توسعه كشور ايجاد هماهنگي بين برنامه -

هاي تحصيلي با توجه به نيازهاي متنوع روزآمد كردن محتواي رشته -

هاي مستعد ر دانشگاههاي علمي د ايجاد و تقويت قطب -

ها المللي و برقراري ارتباط متقابل در بين دانشگاه هاي بين توسعه واردات و همكاري -

ها و مراكز پژوهشي از نظر دسترسي به اطالعات روز علمي جهان روآمد كردن دانشگاه -

كارآمد كردن نظام ارزيابي مؤسسات آموزش عالي -

توازن آموزش و پژوهش در نظام آموزش عالي -

تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور -

توليد و غنابخشي به دانش كشور -

بازنگري در ساختار و نوسازي فرايندهاي تحقيقات و آموزش  -

ساختار دانش در رشته تخصصي)ج •

   نشان داده شده است ،از جمله منابع ديگري كه در تدوين هدفهاي گروه آموزشي1- 5همانطور كه در شكل 

  اين تحوالت .جه قرار گيرد،تحوالت علمي مرتبط با رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي استبايد مورد تو

  :را مي توان به اختصار فهرست كرد

 محور و جامعه با توجه به اهميت اقتصاد دانايي آموزشي سازمان،يادگيرندهمديريت اطالعات در سطح  - 



 

 يادگيرنده و جامعهها ت به سوي سازمان و جامعه براي حركي آموزشيياري دادن به سازمان ها -

 مبادله و اشاعه دانش، جذب،توليدآموزشي در راستاي ء فرايندهاي اداره امور ارتقاء -

مـشاركتي،  از طريـق هميـاري و       ريـزي از جملـه مـديريت          توجه به رويكردهاي جديد مـديريتي و برنامـه         -

...... و استراتژيكريزي  برنامه

 و بكارگيري آنها در نظام آموزشي كشور         در اداره امور آموزشي    و شرايط بومي   ي محيطي ها  توجه به ويژگي   -

 ، سـازگاري آمـوزش بـا اسـتعدادهاي فـردي          ،آمـوزي مـداوم      يادگيري و مهارت   ،مثل تلفيق كار و آموزش    (

 به منظور طراحي و اجراي اصالحات آموزشي...)اي و  هاي درسي بين رشته برنامه

 و آموزش براي همهمداومبرنامه ريزي آموزش توجه به  -

شرايط و امكانات نظام دانشگاهي )د •

.يردد مد نظرقرار گهاي تدوين شده باي هدفاجراي عملي بودن امكانات مالي و كالبدي دانشگاه تهران براي 

گروه)ذينفعان(» ياران آموزشي«نيازها و انتظارات ) ه •

 بـه   كـه آموختگـان گـروه اسـت    شجويان و دانـش  دان، اعضاء هيأت علمي  ،منظور از ياران آموزشي   در اين جا    

 مشخص شود و در تدوين اهداف گروه مدنظر       نانتظارات آنا سعي شده است    واسطه اجراي طرح ارزيابي دروني      

 جهـت بهبـودي مـورد       پيـشنهاد با عملكرد گروه مقايسه شده و عدم تطابق آنها بـراي            انتظارات  اين  .گيرد  قرار مي 

  .توجه قرار گرفته است

  :با توجه به موارد فوق، مي توان چشم انداز گروه و رسالتها و هدفهاي آن را به شرح زير مطرح كرداكنون 

 :چشم اندازي به آينده گروه •

  ، از طريق تربيت نيروي انساني متخصص وكارآزموده انتظار داشت كه مديريت و برنامه ريزي آموزشيمي توان از گروه 

  توسعه  برنامه هاي سعه و بهبود كيفيت نظام هاي آموزشي در چارچوب توجهتتوليد، نشر و بكارگيري دانش 



 

،پيشرو گروههاي آموزشي مديريت و برنامه ريزي آموزشي ايران و منطقه   كشورفرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي

  .باشد

  :پيشنهاد مي شوددر راستاي چشم انداز ياد شده رسالتها وهدفهايي به شرح زير براي گروه 

     بـراي اشـتغال در       گرايـشهاي مربوطـه    در يت متخصصان مديريت و برنامـه ريـزي آموزشـي         ترب:1رسالت  

  كشور هيات علمي در دانشگاهها و سمتهاي ذيربط ديگر در بخشهاي دولتي و خصوصي  هايسمت

  :هدفهاي ويژه 

يلـي  ارائه دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي در مقاطع مختلف آموزش عالي به ويژه تحصيالت تكم                 -1- 1

و مرتبط با رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي بر اساس نيازهاي جامعه به منظور آمـاده سـاختن افـراد                     

  . ..)از جمله مديريت آموزش عالي،اقتصاد آموزش و پرورش و (جهت هدايت و بهبود فعاليتهاي آموزشي

  يادگيري- تدريسهاي فرايندكمك به بهبود -2- 1

النه تخصصي به منظور آشنايي اعضا هيات علمي با تحوالت علمي           برگزاري همايش ها و نشست هاي سا       -3- 1

جهاني در حوزه مديريت و برنامه ريزي آموزشي 

بازنگري در دوره هاي آموزشي ،برنامه هاي درسي و محتواي دروس آنها در حوزه مديريت و برنامه ريزي آموزشي   -1-4

و جهت كـاربرد عملـي دانـش كالسـي          آموزشي  با سازمان هاي     دانشجويان   تعامل فراهم آوردن فرصتهاي     -1-3

  درك بيشتر واقعيت هاي بازار كار

فراهم آوردن شرايط آموزش مداوم براي دانش آموختگان و كارشناسان مديريت و برنامه ريـزي               : 2رسالت  

  آموزشي كشور 

  :هدفهاي ويژه 

   يزي آموزشيمديريت و برنامه ربرگزاري كارگاه هاي آموزشي مرتبط با برنامه ريزي و  -2-1

  در زمينه مديريت و برنامه ريزي آموزشي براي ارتقاء دانش طراحي و ارائه برنامه هاي آموزشي - 2- 2



 

  كارشناسان مربوطه مهارتهاي   و

تربيت پژوهشگران توانمند در رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي به منظور شناسايي مسايل و               : 3رسالت  

   ارائه راه حلهاي مناسب جهت افزايش كيفيت اين نظامها مشكالت نظام هاي آموزشي كشور و

  :هدفهاي ويژه

به منظور توليد دانـش نـو در زمينـه هـاي            ) بويژه در تحصيالت تكميلي   ( پرورش توانايي هاي دانشجويان      -3-1

  مرتبط بامديريت و برنامه ريزي آموزشي 

بهبود كيفيـت فراينـدهاي مـديريت و        وهشهاي بنيادي و كاربردي مرتبط براي توصيف و         ژانجام پ :4رسالت  

  برنامه ريزي آموزشي در كشور 

  هدفهاي ويژه

     آنهاارتقاءبه منظور برنامه ريزي جهت فعاليتهاي پژوهشي در رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي كشور ارزيابي  -4-1

  برانگيختن اعضا هيات علمي به منظور تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقي   -4-2

  همكاري ساير گروههاي ذيربط دانشگاه تهران با دوين و اجراي طرحهاي پژوهشي ميان رشته اي  ت-4-3

خدمات تخصصي در زمينه مديريت و برنامـه ريـزي آموزشـي بـه افـراد                عرضه  دانش و   شاعه  ا :5رسالت  

  ذينفع،ذيربط و ذي عالقه جامعه 

  :هدفهاي ويژه 

  با استفاده از فناوريهاي جديداطالعاتي مشاوره تخصصي ات خدمويژه در گروه جهت عرضه تشكيل كميته  -1- 5

 و واحـدهاي    مسائل و مـشكالت نظامهـاي آموزشـي       شناسايي  جهت  منظم   برگزاري همايشها يا نشستهاي      -5-2

  همگامي با تحوالت جهاني  آموزش سازمان هاي اجرايي كشور و هدايت آنها براي 

امه ريزي آموزشي كشور تالش در جهت ايجاد انجمن مديريت و برن-5-3



 

  منابع       
،رويكرد مناسب ارزيابي دروني بـراي ارتقـاءء مـستمر كيفيـت گـروه      )1379(بازرگان ،عباس و همكاران   - 1

؛دوره )دانـشگاه تهـران   (مجله روانشناسي و علوم تربيتي      هاي آموزشي در دانشگاههاي علوم پزشكي ،      

  . 7 -26،ص)2(جديد، سال پنجم 

،ساخت و اعتباريابي ابزار اندازه گيري هدف هـاي دانـشگاهي           )1381(ني،رسول  بازرگان ،عباس و حسي    - 2

،          فـصلنامه پـژوهش و برنامـه ريـزي در آمـوزش عـالي      براي ارزيابي دروني گـروه هـاي آموزشـي ،       

 .1 -25،ص 82،سال 29ش 

مجموعه گـزارش هـاي چـالش هـا وچـشم انـدازهاي توسـعه ايران،دفتـر اول،توسـعه آمـوزش                      - 3
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