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ارائه مدلی برای ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاههای دولتی ایران با رویکرد
فراارزیابی
حجت غالمزاده ،9سکینه شاهي ،5حمید فرهادیراد 3،سیدعباس رضوی
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چکیده
هدف اصلي اين پژوهش بررسي جامع و فراارزيابانهای از وضعیت کنوني ارزيابي دروني در گروههای آموزشیي دانگیهاههیای
دولتي ايران و در نهايت ارائه يک الهوی بهینه ارزيابي دروني است .بدين منظور ،روش پژوهش کیفي مورد استفاده قرار گرفیت.
به منظور گردآوری داده ها ،از تحلیل اسناد و گزارشها و همچنین مصاحبه نیمیهسیاتتاريافته بیا تبرگیان و دسیتانیدرکاران
استفاده شد .جهت تحلیل داده ها ،از روش کدگذاری آزاد ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابي استفاده گرديد .نتیجتا ،مید
ارائه شده از  3عامل اصلي بافت ،محتوا و اجرا و نیز  91بعد محوری شامل؛ بعد فرهنهي ،بعد فلسفي-اجتماعي ،بعید سیاتتار و
زمینه سیاسي ،بعد کیفیتگرايي ،بعد اهداف ،بعد شاتص ها ،بعد الهو ،بعد قبل اجرا ،بعد حین اجرا و بعد پس از اجیرا تگیکیل
شده است و گامهای الزم در هر بعد نیز ارائه شده است.
واژگان کلیدی :آموزش عالی ،ارزیابی کیفیت ،ارزیابی درونی ،فراارزیابی
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مقدمه
در دهه های اتیر نظام آموزش عالي در تربیت نیروی انساني متخصص ،تولید دانش و ارائه تدمات ويژه و تخصصي نقش غیر
قابل انکاری داشته است .دانگهاهها و مراکز آموزش عالي ،از طريق چهار کارکرد متفاوت شامل؛ تربیت نیروی انساني (آموزش)،
ساتت پايه های دانش (پژوهش) ،اشاعه و کاربرد دانش (تعامل با کاربران دانش) و حفظ دانش (حفظ در بین نسلها و انتقا
دانش) در توسعه اقتصادی و اجتماعي کگورها مگارکت ميکنند (سانتیاگو ،ترمبلي ،بسری و آرنا  .)5119 ،9آموزش عالي نقش
بسیار مهمي در حمايت از انسجام اجتماعي ،رشد اقتصادی و رقابت جهاني ايفا ميکند و با توجه به تمايل جوامع اروپايي برای تبديل
شدن به دانش-محوری به طور فزاينده ،آموزش عالي يکي از اجزای مهم توسعه اجتماعي-اقتصادی و فرهنهي است (انجمن اروپايي

مؤسسات در آموزش عالي .)5192 ،2بنابراين در تمام کگورها سازمان های آموزشي به عنوان مهمترين ارگان ،وظیفه تعلیم و
تربیت افراد آن کگور را بر عهده دارند و دانگمندان و متخصصان رشته علوم تربیتي و روانگناسي به طور مداوم تحقیقاتي را
در اين زمینه انجام مي دهند و نتايج آن را جهت تاثیر مثبت بر رويکرد آموزش به کار ميگیرند (گووندر ،گروبلر ،مستری،3
 .)119 :5190بنابراين کگورهای توسعه يافته ،بر اساس اصو مديريت عمومي جديد و با هدف افزايش کارايي سازماني ،آموزش عالي
تود را اصالح کردهاند و تضمین کیفیت مقدمه آن ب وده است و به عنوان ابزاری مناسب برای بهبود فرهنگ مديريتي در دانگهاهها استفاده
شده است (آگاسیستي ،بارباتو ،دا مولین و توری  .) 5191 ،4تضمین کیفیت موجب استقال دانگهاهیان شده و ايده سنتي "تودگرداني"

را به "جمهوری پژوهگهران" در قلب دانگهاهها تغییر داده است (فرلیچ و کاسپرسن .)5192 ،2لذا توجه به کیفیت آموزش عالي
ميتواند بسیاری از هزينههای اقتصادی را کاهش دهد( .احمدی .)4 :9391 ،ابزار مهم تضمین کیفیت دانگهاهي ،الهوی
اعتبارسنجي 1است که همواره مورد اقبا گسترده دانش پژوهان آموزش عالي بوده است و ارزيابي دروني 0مرحله آغازين و
زيربنايي اين الهو است (مجتبي زاده ،عباس پور ،ملکي و فراستخواه ..)9314 ،ارزيابي دروني ابزار ارزشمندی برای شناسايي و
تگخیص نقاط قوت و چالشهای يک برنامه است (تانگ .)5194 ،9همچنین نتايج آن بازتوردهای توسعهای به گروه ميدهد و
موجب ميشود گروه موقعیت های رشد و پیگرفت تود را شناسايي و در رسیدن به سطح مطلوب فعالیت کند(لي ،کیم،1
 .) 5192به طور کلي ارزيابي دروني موجب تعالي سازماني ،افزايش بهرهوری و تضمین کیفیت دانگهاهي ميشود (شهرکيپور
وجمالي )9391 ،و میزان پاسخهويي نظام آموزشي را باال ميبرند (نوو .)5115 ،91به همین دلیل امروزه ارزيابي از برنامههای
دانگهاهي برای مديريت کیفیت در آموزش عالي سراسر جهان الزامي است (ا -روبیش.)5199 ،99
در آموزش عالي ايران از سا 9302اجرای طرحهای مربوط به ارزيابي دروني در رشتههای علوم پزشکي و سپس وزارت علوم
آغاز شده است .از آن هنهام فعالیتهای ارزيابي دروني در دانگهاه های کگور همواره مورد توجه و نقد صاحبنظران و
پژوهگهران و نیز گروههای مختلف ذی ربط و نیز دستاندرکاران امر نظارت و ارزيابي آموزش عالي قرار داشته است و مسائل و
سواالت اساسي بسیاری در اين حوزه مطرح است .با نهاهي به پژوهشها و مقاالت ارائه شده توسط گروههای آموزشي
دانگهاهها از جمله مهرعلیزاده ،پاکسرشت ،برادران و شاهي ( ،)5110بازرگان ( ،)5110میرزا محمدی ،هاشمي و امیری
( )9391و ترک زاده ،محمدی و محترم ( )9315و نیز بررسي مقاالت سلسله همايشهای او تا دهم ارزيابي کیفیت در
نظامهای دانگهاهي ،95مي توان دريافت که با وجود نقدهای متعدد تغییر چنداني حاصل نگده و فرآيند ارزيابي دروني با
چالشهای ساتتاری ،اجرايي ،و انهیزشي گروهها روبرو است .همچنین مجموع نتايج ارزيابي دروني گروههای آموزشي
1-Santiago, Tremblay, Basri & Arnal
)2- European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE
3-Govender, Grobler, Mestry
4- Agasisti, Barbato,Dal Molin & Turri
5-Frølich & Caspersen
6-Accreditation
7-Internal Evaluation
8-Tang
9-Lee, Kim
10-Nevo
11-Al Rubaish
12-Cuqa.ut.ac.ir
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دانگهاههای ايران (شکورنیا و همکاران9394 ،؛ نظرزاده زارع و مرداني9313 ،؛ شاهي9392 ،؛ امین طهماسبي و همکاران،
9391؛ بازرگان و همکاران 9301؛ فراستخواه 9300؛ 9392؛ 9390؛  9312و ناطقي و همکاران  ) 9390نیز نگان داد که نظام
ارزيابي دروني با چالش ها و موانع متعددی مواجه است که در کنار آنها پتانسیلها و ظرفیتهای تاصي نیز وجود دارد که
مي تواند منجر به بهبود کیفیت نظام آموزشي در ايران شود .نتايج پژوهشهای ملکوتیان و مولي زاده ( ،)9313عباس پور و
شرفي ( )9311و ناطقي ،يوسفي و يار محمديان ( )9390نیز نگان ميدهد که طراحي الهوی ارزيابي دروني در دانگهاههای
ايران بايد منطبق با فرهنگ و شرايط اجتماعي ايران باشد؛ بدين ترتیب که ،مد از نظر شفافیت مفهومي ،انطباق با واقعیتها،
جذابیت ساتتاری و جنبه های اقناعي با نظام دانگهاهي ايران همخوان باشد .بنابراين با توجه به مگکالت ،چالشهای و
پتانسیلهای درون گر وهي و برون گروهي موجود در مسیر ارزيابي دروني در دانگهاههای ايران و عدم اثربخگي آنها ،تدوين
الهويي که با واقعیت نظام دانگهاهي ايران همخوان باشد يک ضرورت است .لذا پژوهش حاضر در صدد است تا با نهاهي جامع
و با فراارزيابي ،به دنبا الهويي برای ارزيابي دروني گروههای آموزشي دانگهاه های دولتي ايران باشد که با بافت جامعه
دانگهاهي ايران در برتورد با مگکالت متناسب باشد .لذا هدف اساسي پژوهش حاضر ارائه مدلي برای ارزيابي دروني گروههای
آموزشي دانگهاههای دولتي ايران است.
9
صاحبنظران و پژوهگهران بسیاری ارزيابي دروني را تعريف کردهاند .اما ارزيابي دروني چیست؟ به عقیده والسینو وهمکاران
( )5199ارزيابي دروني عبارت است از :جمع آوری اطالعات مناسب ،مرتبط و به روز از مدرسان ،دانگجويان و دانشآموتتهان
دربارهی عوامل تگکیل دهنده واحد آموزش عالي و به منظور قضاوت دربارهی کیفیت و برنامه ريزی در جهت بهبود آن.
همچنین ازر و هورن )5193( 5ارزيابي دروني را فرايندی مي دانند که در آن برداشت از فرايندها ،از تضمین کیفیت به عنوان
نظارت تارجي تحمیل شده بر نهادها به بهبود کیفیت در حا ظهور حاصل از اعضای هیأت علمي دانگهاهها و نیازهای
نهادها ،تغ ییر يافته است .معموال ارزيابي دروني در سطح يک گروه آموزشي انجام ميپذيرد (بازرگان و فراستخواه )9311 ،و
نوعي ارزيابي مگارکتي است که با هدف بهبود کیفیت (محمدی ،)44 :9314 ،سه اقدام عمده؛ عمل پیمايگي برای جمعآوری
اطالعات عیني ،اقدامپژوهي برای جهات فلسفي اهداف و برنامهها و روشهای کیفي برای تفکر و تحلیل دادهها را شامل
ميشود (حجازی ،بازرگان و اسحاقي.)54 :9312 ،
اياالت متحده آمريکا دارای تجربه  911ساله در زمینه اعتبارسنجي و ارزيابي دروني مي باشد .شروع ارزيابي و اعتبارسنجي از
سا  9112است که درسا  9131اين نظام قدرت گرفت و در اواسط  9111در نظام آموزش عالي به تثبیت کامل رسید
(هاشمي و پور امین زاد .) 9311 ،عوامل اساسي مؤثر در ارزيابي مطلوب کیفیت دانگهاه و توسعه آن در دو سطح محیطي
درون دانگهاهي و برون دانگهاهي مبتني بر عوامل زمینهای هستند.
عوامل محیط بیروني دانگهاه در سطوح محلي و منطقه ای شامل  3عامل اساسي هستندکه عبارتند از -9 :عوامل فرهنهي -5
مالحظات سیاسي و  -3عوامل اقتصادی و اجتماعي
در سطح ملي شامل  4عامل دولت ،وجود سیستم يکپارچه در فرآيند تصمیمگیری ،فلسفه و جهتگیری های توسعه آموزش
عالي و دانگهاه ها و قوانین و مقررات آموزش عالي.
در سطح بینالمللي  5عامل مؤثر وجود دارد :جهتگیری به سمت بینالمللي شدن و مگخص نمودن مأموريت های بینالمللي
دانگهاه ها
عوامل زمینهای پنج عامل تمهیدات زيرساتتي ،وضعیت جغرافیايي محل استقرار دانگهاه ،ايجاد تعامل و ارتباط میان برنامه
های کالن آموزش عالي و سیستم های اقتصادی و اجتماعي ،استقال دانگهاهي و امکانسنجي ظرفیت های توسعه
دانگهاهي تأکید دارند( .ثمری ،يمني دوزی؛ صالحي عمران و گرائي نژاد (.)9315
در پژوهگي تحت عنوان ارزيابي دروني در گرو ه مديريت و برنامه ريزی آموزشي دانگهاه عالمه طباطبايي که با هدف توسعه و
بهبود کیفیت گروه آموزشي انجام گرفته بود ،با توسل به تجربیات ملي و بین المللي ،الهوی عناصر سازماني و نظرات کمیته

1-Vlasceanu & et.al
2-Ezer and Horin

24

شماره  ،91زمستان 19

فصلنامه علمي آموزش علوم دريايي

ارزيابي دروني گروه مورد مطالعه ،تعداد هفت عامل تعیین و مورد ارزيابي قرار گرفت .اين عوامل عبارت بودند از -9 :اهداف،
مديريت و سازماندهي -5 ،هیأت علمي -3 ،دانگجويان -4 ،دوره های آموزشي و برنامه های درسي و غیر درسي -2 ،فرايند
ياددهي و يادگیری -1 ،دانش آموتتهان -0 ،امکانات و تجهیزات آموزشي و پژوهگي( .عباس پور و شرفي )91 :9311 ،هنسن،
الورنز و دونت ) 5119( 9معتقدند که هم الهوی کالسیک فرارازيابي و هم مد تجديد نظر شده ی آن به پیگرفت و توسعه ی
ارزيابي دروني کمک مي کنند ،به زعم آنان در فراارزيابي سنتي که پس از پايان فرايند ارزيابي دروني صورت مي گیرد ،هدف،
چهونهي بهبود فرايند و جهت دهي به آ ينده ی اين فرايند است ولي در رويکرد های جايهزين ،فراارزيابي در زمانهای مختلف و
در طي فرايند ارزيابي دروني انجام مي شود تا نتايج آن به صورت تراکمي و مرحله به مرحله تود فرايند ارزيابي دروني و بهبود
آن را شکل دهد.
هدف کلي اين پژوهش «ارائه مدلي است برای ارزيابي دروني گروههای آموزشي دانگهاههای دولتي ايران با رويکرد فراارزيابي».
اين هدف کلي از طريق سؤاالت زير قابل پیهیری است:
 الهوی کنوني ارزيابي دروني گروههای آموزشي دانگهاههای دولتي ايران چه ويژگيهايي دارد؟ چالشها و مسائل کنوني ارزيابي دروني گروههای آموزشي دانگهاههای دولتي ايران چیست؟ عوامل زمینهای اثرگذار بر ارزيابي دروني گروههای آموزشي دانگهاههای دولتي ايران کدامند؟ عوامل محتوايي اثرگذار بر ارزيابي دروني گروههای آموزشي دانگهاههای دولتي ايران کدامند؟ عوامل اجرايي اثرگذار بر ارزيابي دروني گروههای آموزشي دانگهاههای دولتي ايران کدامند؟ الهوی مناسب برای ارزيابي دروني گروههای آموزشي دانگهاههای دولتي ايران کدام است؟روش تحقیق
اين پژوهش در دسته پژوهشهای کیفي است و برای تکمیل آن ابتدا تحقیقات و گزارشهای پیگین در زمینه ارزيابي دروني
گروه های آموزشي دانگهاهي ايران تحلیل محتوا و بررسي شد .سپس با توجه به معیارهای چک لیست فراارزيابي استافل بیم
( )5199و نیز بررسي پیگینه نظری و عملي ارزيابي های دروني صورت گرفته در ايران و نیز با استفاده از نظر تبرگان،
چارچوب مفهومي پژوهش و سواالت مصاحبه پژو هش حاصل شد و سپس با تبرگان ،دست اندرکاران و کساني که ارتباط
مستقیم با فرايند ارزيابي دروني داشتند ،مصاحبه عمیق انجام شد و مد کنوني ارزيابي دروني نظام دانگهاهي ايران مورد نقد
قرار گرفت و سپس مد نهايي تدوين شد.
فراارزيابي از طرحهای ارزيابي راهي برای تضمین کیفیت فرايند ارزيابي و از اين طريق کیفیت آموزش عالي است (دادرس و
3
فرجي .) 9312 ،فراارزيابي به طور رسمي از دهه  9111شروع شده است .اسکريون ،)9110( 5استیک ( )9101و استافل بیم
( ) 9119از پیگهامان آن بودند و اسکريون در سا ( )9111نخستین بار اين اصطالح را به کار برد (استافل بیم.)5119 ،
سینجینداونگ و همکاران )5199( 4مفهوم فراارزيابي را بعنوان ابزاری برای افزايش کیفیت و اثربخگي ارزيابيهای دروني و
بیروني کیفیت ،تعريف ميکنند.
چکلیست فراارزيابي استافل بیم ( )5199که در اين پژوهش از آن استفاده شده است؛ پنج معیار مفید بودن ،عملي بودن،
مناسبت داشتن ،دقت و پاسخهويي برنامه ارزيابي را در بر دارد و شامل سه استاندارد کفايت تکنیکي ،مفید بودن ،و
هزينه/اثربخگي است؛ که تود يازده معیار روايي بیروني ،روايي دروني ،پايايي ،عینیت ،مرتبط بودن ،وسعت و دامنه ،اهمیت
داشتن ،اعتبار ،بهنهام بودن ،اشاعه ،و هزينه/اثربخگي را شامل ميشود .استافل بیم توصیه ميکند که فراارزيابان از اين معیارها
برای ارزيابي طرح ها و گزارشات ارزيابي استفاده کنند .به نظر وی ارزياب نمي تواند همه اين معیارها را در حد عالي رعايت کند؛
در عوض ،ارزياب بايد سعي کند تا ب هترين تعاد را در برآوردن استانداردهای کفايت تکنیکي ،مفید بودن ،و هزينه/اثربخگي
1-Hanssen, Lawrenz & Dunet
2-Scriven
3-Stufflebeam
4-Sinjindawong et. al
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بوجود آورد .در اين پژوهش نیز از برتي از اين معیارها برای دسترسي به اطالعات عمیق تر در مصاحبه با تبرگان و نیز در
تدوين گامهای الزم برای ابعاد دهگانه مد استفاده شده است.
مگارکت کنندگان پژوهش کلیه تبرگاني بودند که در زمینه ارزيابي دروني صاحبنظر و دارای تجربه عملي هستند .برای تعیین
نمونه از بین روشهای نمونه گیری هدفمند ما از روش نمونه گیری موارد تاص يا يهانه 9استفاده شد زيرا زمینه پژوهش جديد
بوده و افراد تاصي جهت مصاحبه مناسب بو دند .با روش گلوله برفي اين افراد جهت دسترسي معرفي شدند .در نهايت
نمونهگیری هدفمند در مصاحبه با  91نفر از تبرگان و دستاندرکاران موضوع شامل 1 :نفر از اعضای هیئت علمي دانگهاههای
تهران ،شهید بهگتي ،شاهد تهران ،شهید چمران اهواز ،فرهنهیان و مؤسسه پژوهش و برنامهريزی آموزش عالي 9 ،نفر ريیس
مؤسسه پژوهش و برنامهريزی آموزش عالي 9 ،نفر رئیس مرکز تحقیقات ،ارزيابي ،اعتبارسنجي و تضمین کیفیت آموزش عالي
در سازمان سنجش 9 ،نفر معاون مرکز نظارت و ارزيابي کیفیت وزارت علوم 9 ،نفر رئیس سابق مرکز ارزيابي کیفیت دانگهاه
تهران 9 ،نفر يک نفر کارشناس ارزيابي کیفیت دانگهاه فرهنهیان و  5نفر از کارشناسان مرکز تحقیقات ،ارزيابي ،اعتبارسنجي
و تضمین کیفیت آموزش عالي در سازمان سنجش به اشباع نظری رسید .به عالوه از میان تعداد  331گزارش ارزيابي دروني
مورد تأيید سازمان سنجش آموزش کگور تا سا  ،9312به روش نمونهگیری تصادفي طبقهای متناسب ،تعداد  33نمونه
گزارش ارزيابي دروني از  2گروه شامل؛ مجموعه گروههای آموزشي علوم انساني و رفتاری ( 91گروه آموزشي) ،مجموعه گروه-
های آموزشي علوم کگاورزی ( 4گروه آموزشي) ،مجموعه گروههای آموزشي علوم مهندسي ( 9گروه آموزشي) ،مجموعه گروه-
های آموزشي هنر ( 3گروه آموزشي) و مجموعه گروههای آموزشي علوم پايه ( 9گروه آموزشي) انتخاب شد و با تحلیل محتوای
آنها ،وضعیت کنوني ارزيابي دروني بررسي شد.
در اين پژوهش از مصاحبههای نیمهساتتاريافته با تبرگان موضوع جهت تفکر و تباد نظرات و هدايت بحث در جهت
دستیابي به اهداف پژوهش ،استفاده شد .در پژوهش حاضر از چهار راهبرد میکوت و مورهاوس )9114( 5شامل؛ استفاده از
چند روش برای گردآوری داده ها ،بازرسي مسیر کسب اطالعات ،وارسي از طريق افراد تحت بررسي و گروه پژوهگي (دی ويمر؛
آر دومینیک ،)9312 ،ب ه منظور افزايش قابلیت اعتماد پژوهش مورد نظر استفاده شده است.
برای تجزيه و تحلیل محتوای بدست آمده از مصاحبه ها با استفاده از فرايند دستي اقدام به کدگذاری آزاد ،کدگذاری محوری و
کدگذاری انتخابي شد؛ به اين منظور ،ابتدا اظهارنظرهای مصاحبه شوندگان توصیف و سپس در مقولههای کليتر کدگذاری
شده و در ادامه بر اساس نظريه برآمده از دادههای گردآوری شده از مصاحبه تفسیر شدند.
یافتههای تحقیق
بررسيها نگان داد که بهطور کلي مراحل زير برای انجام ارزيابي دروني صورت پذيرفته است .9 :آشناساتتن اعضای هیأت
علمي با ارزيابي دروني؛.5تگکیل کمیتههای ارزيابي دروني ( 3تا  2نفر از اعضای هیأت علمي)؛ .3تعريف عوامل ،مالکها و
نگانهرهای ارزيابي دروني؛ .4مگخص کردن دادههای مورد نیاز برای ارزيابي دروني؛ .2طراحي ابزار جمعآوری
دادهها؛.1گردآوری دادهها؛ .0تجزيه و تحلیل دادهها و قضاوت دربارهی مطلوبیت؛.9تدوين گزارش ارزيابي دروني و ارسا به
سازمان سنجش آموزش کگور.
در فرايند ارزيابي دروني تقريبا بطور غالب رويکرد سیستمي مد نظر قرار گرفته است و  0عامل؛ اهداف ،جايهاه سازماني،
مديريت و تگکیالت ،هیأت علمي ،دانگجويان ،راهبردهای ياددهي -يادگیری ،دورههای آموزشي و برنامههای درسي ،امکانات و
تجهیزات آموزشي و پژوهگي و دانشآموتتهان منظور شده است که البته در گزارشهای مختلف گاه به  2يا  1عامل نیز
تقلیل يافته است .مالک ها و نگانهرها نیز متغیر بوده است اما تمام مالکهايي که شناسايي شد  39مالک و  11نگانهر برای
ارزيابي دروني گروه ها تعريف شده است که البته در همه گزارشها مگترک نیست .سپس بر اساس اين عوامل پرسگنامه الزم
تدوين شده است .معیار قضاوت (الزامات قضاوت) در سه سطح مطلوب ،نسبتا مطلوب و نامطلوب برای هريک از نگانهرهای

1-Sampling Special or Unique Cases
2-.Micot and Morhouse
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مربوطه و با توجه به هدفهای گروه تدوين شدهاند .پس از جمعآوری اطالعات از طريق گروههای هدف ،مقايسه میان دو
وضعیت موجود و معیار قضاوت صورت گرفته است.
به طور کلي بررسي ها نگان داد که الهوی مدوني برای ارزيابي دروني گروههای آموزشي دانگهاههای دولتي ايران وجود ندارد.
ارزيابيها ی دروني صورت گرفته عمال فقط مرحله اجرا را دارد و فاقد فراهمسازی زمینه اولیه و محتوای موضوعي و سپس
تدوين يک الهوی از پیش تعیین شده است .در واقع قالب کنوني ارزيابي دروني در گروههای آموزشي دانگهاههای دولتي ايران
صرفا بعد اجرايي را دارد و در مجموع مي توان چارچوبي با چهار مرحله به شکل زير برای آن در نظر گرفت:

شکل ( )1قالب(مدل) کنونی ارزیابی درونی

پس از تحلیل مصاحبهها چالشهای برنامه ارزيابي دروني گروههای آموزشي دانگهاههای کگور مگخص شد .در جدو زير
تالصه کدهای مستخرج از پاسخ صاحبنظران مگاهده ميگردد.
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جدول ( )1خالصه کدهای مستخرج از پاسخ صاحبنظران
کد انتخابی

کدهای محوری

ابعاد

کدهای نمونهای از کدهای باز

محوری
بعد فرهنهي

نبود فضای تعامل و اعتماد ،نبود فرهنگ تودارزيابي و مسئولیت پذيری

فلسفي -عدم شناتت پارادايم جامعه دانگهاهي ايران ،برداشت منفي دانگهاهیان از
بعد
ارزيابي
اجتماعي
بعد کیفیتگرايي
بافت(زمینه)

در اولويت نبودن مسئله کیفیت در دانگهاهها ،نبود شبکه کیفیت در آموزش
عالي ايران

بعد ساتتار و زمینه تضمین موجوديت دانگهاهها ،نبود نهادهای متخصص ارزيابي در نظام
دانگهاهي ،ساتتار بوروکراتیک سنتي و متمرکز ،عدم کفايت استقال
سیاسي
دانگهاهي و آزادی گروهها
بعد اهداف

کميگرايي در تدوين اهداف

بعد شاتصها

انعطاف کم شاتصها ،ابهام در عینیت شاتصها ،توجه اندک به شاتصهای
بروندادی،
تعدد شاتصها

بعد الهو

بومي نبودن الهو ،ابهام در روششناسي الهو

بعد قبل از اجرا

پیشنهری ضعیف برنامه ،اطالع رساني و توجیه ناکافي گروهها

محتوا
ارزيابي
دروني

بعد حین اجرا
اجرا

بعد پس از اجرا

مگارکت ضعیف همه ذینفعان ،بودجه و امکانات اندک ،عدم دقت در جمع -
آوری و تحلیل داده ها ،ابهام در نحوه روايي و پايايي ابزارها ،دسترسي اندک به
دانشآموتتهان ،ابهام در نحوه نمونهگیری ،مديريت ضعیف برنامه ،اجرای
اداری و تکلیفي برنامه ،ارتباط ضعیف گروهها با يکديهر ،موازی کاری
کیفیت ضعیف گزارشات  ،عدم کاربرد يافتهها ،عدم استمرار برنامه

بر اساس نتايج حاصل از بررسي گزارشهای ارزيابي دروني ،مصاحبه با تبرگان و دستاندرکاران برنامه ،مطالعه ادبیات موضوع
و چک لیست فراارزيابي استافل بیم ،اين پژوهش بطور کلي ،سه بخش بافت ،محتوا و اجرا را شامل ميشود که در ارزيابي
دروني بسیار مؤثرند .هرکدام از اين بخشها نیز ابعادی را شامل ميشوند و برای تحقق هر بعد نیز گامهايي الزم است؛ که در
جدو زير آمده است:
جدول( )2معرفی ابعاد و عوامل زمینهای ،محتوایی و اجرایی
بخش

ابعاد

عوامل تگکیل دهنده ابعاد (گامها)

بعد فرهنگی

وجود فضای تعامل و اعتماد بین اعضای هیأت علمي ،وجود فضای تعهد حرفهای بین اعضای هیأت
علمي ،توجه افراد سازمان به ضوابط سازماني ،گردش شفاف اطالعات ،توسعه فرهنگ نقادی و
نقدپذيری در بین جامعه دانگهاهي ،ايجاد فرهنگ تودارزيابي بین جامعه دانگهاهي ،وجود فضای
التزام و مسئولیتپذيری بین دانگهاهیان ،وجود تمايل در بین دانگهاهیان برای مگارکت در سرنوشت
تود

وجود نهرش مثبت در بین دانگهاهیان درباره ارزيابي ،بها دادن به صداقت در ارزيابي ،نهاه حرفهای و
فلسفی -علمي به ارزيابي ،آشنايي با ماهیت و رسالت دانگهاه ،آشنايي دقیق با پارادايم فلسفي-اجتماعي حاکم
بعد
بر جامعه دانگهاهي ،ايجاد تناسب بین پارادايم فلسفي-اجتماعي و ساتتار برنامه ارزيابي ،تطبیق
اجتماعی
سیاستهای آموزش عالي با ارزيابي دروني ،توجه بیگتر به نظر و نیازهایهای استاد و دانگجو
بعد کیفیت گرایی

وجود فرهنگ کیفیتگرايي در دانگهاهها ،تودآگاهي راهبردی گروهها ،نهاه فرايندی به کیفیت
دانگهاهها ،تطمگيها و برنامههای کیفیتگرا و متناسب برای هر دانگهاه ،شبکهسازی در سطح ملي
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برای ارزيابي کیفیت ،تعامل با شبکههای منطقهای و بین المللي تضمین کیفیت ،ايجاد پايهاه اطالعات
کارآمد در حوزه ارزيابي ،ايجاد فضای رقابتي بین دانگهاهها ،مگروط بودن اعتبار و موجوديت دانگهاه-
ها به داشتن کیفیت الزم

بافت

وجود شورای ملي اعتبارسنجي ،وجود نهاد ارزياب واسط و متخصص غیردولتي ،نهاه جامع ،سیستمي
و علمي در آموزش عالي ،تناسب ساتتار با برنامه ارزيابي دروني ،وجود ارزيابي دروني در ساتتار
رسمي آموزش عالي ،وظیفه ای شدن برنامه ارزيابي دروني ،وجود منگور اتالق حرفهای در آموزش
بعد ساختار و عالي ،کاهش تمرکز در ساتتار بوروکراتیک آموزش عالي ،وجود نظامهای تصمیمساز باالدستي اندک،
عدم تصدی گری و دتالت دولت ،عدم دتالت سیاسي در مديريت تخصصي آموزشعالي ،غیرتطي
زمینه سیاسی
بودن ساتتار آموزش عالي ،تعیین چگم انداز و مأموريت روشن در ساتتار آموزش عالي ،نبود
ساتتارهای غیرحرفهای و نظارتي نامناسب ،استقال مالي و علمي دانگهاهها
بعد اهداف

محتوا

تدوين اهداف روشن برای گروه ،تناسب اهداف با شاتصهای گروه

تعیین شاتصهای پوششدهنده منافع همه ذينفعان ،تنوع شاتصها در گروههای مختلف ،امکان
شاخصها تغییر سنجهها و نگانهرها در طو برنامه ،پیشبیني تعارضات احتمالي در شاتصها ،وجود عینیت و
بعد
(عوامل ،مالکها ،قابلیت اجرايي در شاتصها ،وجود معیاری برای سنجش شاتصها ،دقیق بودن شاتصها ،اتتصاص
مالکها و نگانهرهای کافي به عامل دانشآموتتهان ،وجود عامل کارفرمايان و تعیین مالک و نگانهر
نشانگرها)
برای آن ،محدود کردن و حذف شاتصهای اضافي و بيارتباط ،قابلیت اندازهگیری شاتصها
بعد الگو

بعد قبل از اجرا

اجرا
بعد حین اجرا

بعد پس از اجرا

بوميسازی مؤلفههای الهوی ارزيابي درون ،تنوع روشي در الهوی ارزيابي دروني ،داشتن يک مکانیسم
انهیزشي شفاف در الهو ،سیستمي ساتتن الهوی ارزيابي دروني ،تعیین نقاط حساس در الهوی ارزيابي
دروني ،دقیق و شفافساتتن الهوی ارزيابي دروني
آشناسازی کافي اعضای اجرايي با فرايند اجرا ،تبیین فلسفه ،ضرورت ،هدف و اجرای طرح برای
مجريان ،بهرهمندی از مگاوران تبره و زبده ،استفاده از ارزيابهای حرفهای و تخصصي در آغاز کار،
انجام پیشبیني اولیه و حتيالمقدور شناسايي چالشهای احتمالي ،انجام يک برآورد اولیه برای مقرون
به صرفه بودن برنامه ،تعیین کمیته اجرايي و تقسیم کار دقیق آنها  ،مطالعه دقیق و تدوين يک
الهوی اجرايي اولیه ،تگکیل کمیتههای نظارت بر اجرای ارزيابي ،تعیین جدو زماني برنامه ،رسیدن
گروه به يک درک مگترک از برنامه
مگارکت قوی و جدی همه ذینفعان در برنامه ،انجام برنامه طبق تقسیم کار مگخص شده ،پرهیز از
اعما سالئق شخصي ،تگويق اعضای هیأت علمي  ،جلب اعتماد اعضای هیأت علمي ،درنظر گرفتن
امتیاز مادی برای اساتید ،درنظر گرفتن امتیاز پژوهگي برای اساتید ،استقال کافي گروهها دراجرای
برنامه و بهکارگیری نتايج ،شفافیت و دقت در جمعآوری و تحلیل دادهها ،پرهیز از تعارف و مالحظه-
کاری ،جمعآوری دادههای فکت (واقعي) ،استفاده از افراد مطمئن در جمعآوری دادهها ،تحلیل دقیق
دادهها ،استفاده از ابزارهای مختلف(پرسگنامه ،مصاحبه ،اسناد ،بحث) در جمعآوری دادهها ،تعیین
محدوديتهای ابزارها ،تعیین روايي و پايايي ابزارها ،ارتباط با دانشآموتتهان و کارفرمايان و استفاده
از آنها ،معرف بودن نمونه و جامعه آماری ،ثبات مديريت در حین انجام برنامه ،پرهیز از اجرای اداری و
تکلیفي برنامه ،ارتباط گروهها با همديهر در داتل و تارج دانگهاه بر ای انتقا تجربیات ،پرهیز از
موازیکاری در حین اجرای برنامه ،انجام به موقع فرايند اجرا
ارائه گزارشات شفاف و رسا ،ارائه گزارشات تالصه ،مفید و دقیق ،استفاده از اشکا  ،جداو و عالئم
اتتصاری در گزارشات ،ارائه پیگنهادات کاربردی مبتني بر يافتهها ،توصیف و قضاوت واقعبینانهی
مبتني بر سواالت برنامه ،ارائه پیوست يافته ها ،ابزارها و منابع در گزارشات ،ارائه به موقع گزارشات به
گروه و مديران ،کاربست يافتهها و پیگنهادات توسط گروه و مديران دستاندرکار ،استمرار در انجام
برنامه ارزيابي دروني ،انجام ارزيابي مکمل بیروني ،اقدام و بازتورد الزم توسط دستاندرکاران در داتل
و تارج گروه
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بحث و نتیجه گیری
در شرايط رقابتي دنیای امروز جوامع صنعتي در حا عبور به جوامع اطالعات و يادگیرنده هستند .جامعه در حا گذار ايراني
جز با استقرار کیفیت در نظام علمي نميتواند پس افتادگي تود را از سطح پیگرفتهای جهاني و منطقهای رفع و رجوع بکند.
الزمه اين امر آن است که آنها بتوانند کیفیت عملکرد تود را رصد کنند و اعتبار تويش را به قضاوت عمومي برسانند .اين کار
با ارزيابي دروني و بیروني میسر ميشود و گام نخست در اين زمینه ،ارزيابي دروني توسط گروههای آموزشي دانگهاههاست
(فراستخواه.)9390 ،
در پژوهش حاضر مدلي بهینه برای ارزيابي دروني گروههای آموزشي دانگهاههای دولتي ايران در  3بخش اصلي بافت (شامل 4
بعد فرهنهي ،فلسفي-اجتماعي ،ساتتار و زمینه سیاسي و کیفیتگرايي) ،محتوا (شامل  3بعد اهداف ،شاتصها ،الهو) و اجرا
(شامل  3قبل اجرا ،حین اجرا و پس از اجرا) ،ارائه شد .زمینه يا بافت عبارت است از تمام عوامل همبافتي باواسطه محیطي و
بي واسطه مانند فرهنهي ،ساتتاری ،کارکردی ،فلسفي ،تاريخي ،اجتماعي و هر آنچه که بستر محیط دانگهاهي و نظام
آموزشي را تگکیل ميدهد که بر فرايند ارزيابيهای دروني گروههای دانگهاهي اثرگذارند (فراستخواه .)15 :9399 ،بررسي
تاريخچه ارزيابي دروني در کگور و مد کنوني نگان ميدهد که بجز پیشپژوهش اولیه در علوم پزشکي و نیز در دانگهاه
همدان توسط دکتر بازرگان که هر دو قائم به فرد بوده است ،بسترسازی الزم برای ارتقاءکیفیت دانگهاهها و ارزيابي دروني
انجام نگده است .نتايج پژوهش نگان داد که در زمینه يا بافت نظام ارزيابي در بعد فرهنهي هر چند موجب شکلگیری
گفتمان ارزيابي در داتل کگور شد و در اين زمینه تحقیقات مختلفي صورت گرفت اما در اين رابطه اکثر مقاالت و پژوهش-
های صورت گرفته به صورت سطحي مطرح گرديده و انتقادات اساسي به نظام آموزشي در سطح دانگهاهها وارد نیامده است.
در اين رابطه اغلب پژوهشها يافتههای مثبت ارزيابي را برجسته ميکنند و يافتهها ی منفي و نقاط ضعف گروههای آموزشي
در دانگهاهها چندان جدی تلقي نميشود .همچنین اين پژوهش ها اغلب فاقد به صورت کلي مطرح شده و با بستر فرهنهي
نظام دانگهاهي همخواني ندارد .در حقیقت الهوها و معیارهای در نظر گرفته شده برای پژوهش در اين بعد بومي نبوده و از
اين جهت اموری همچون فرهنگ تود ارزي ابي و مسئولیت پذيری و فضای تعامل و اعتماد در آن ضعیف است و فضای
همکاری و اعتماد متقابل در آن وجود ندارد .اين يافتهها با نتايج پژوهش حکیمي و همکاران ( )9315و مداحي ،زارع و مساعد
( ) 9310همخواني دارد .ايجاد فضای تعامل ،اعتماد ،تعهد حرفهای ،مگارکت ،مسئولیتپذيری ،تودارزيابي و نقادی در بین
دانگهاهیان و نیز توجه به ضوابط سازماني ،گردش شفاف اطالعات ميتواند به کاهش چالشها در اين بخش کمک کند .يافته-
های پژوهش در بعد فلسفي-اجتماعي که شامل چهونهي برداشت دانگهاهیان از نظام ارزيابي و میزان تناسب پارادايم ارزيابي
درون ي در ايران با پارادايم جهاني مورد استفاده (بومي نبودن پارادايم ارزيابي دروني) است ،نگان داد که نظام ارزيابي در ايران
به جای اينکه به دنبا تعالي آموزشي و بهبود کیفیت دانگهاهها در گروه های آموزشي باشد بیگتر با اهداف ديهری از قبیل
تخريب گروههای آموزشي و نظارت بر گروهها همراه مي شود و در آن به نحوه تفکر و تواست استاد و دانگجو و روابط اداری و
آموزشي گروههای آموزشي توجهي نميشود .همچنین نتايج بدست آمده نگان ميدهد که به طور کلي جو حاکم در دانگهاهها
نسبت به پارادايم ارزيابي دروني منفي بوده و نهرش حرفهای نسبت به آن وجود ندارد .نتايج بدست آمده از تحقیقات ارزيابي
هم جايي در روا آموزشي گروههای آموزشي ندارد و دانگهاه ها نسبت به نتايج بدست آمده از تحقیقات مبتني بر ارزيابي
دروني بي تفاوت هستند .همچنین نتايج بدست آمده از مصاحبهها بیانهر اين امر است که پارادايم ارزيابي دروني در ايران
تناسبي با جو حاکم فکری بر نظام ارزيابي ندارد .اين پارادايم بیگتر واکنگي بوده و بعد از به وجود آمدن مگکالت به دنبا راه
حل است که اين امر باعث مي شود تحقیقات ارزيابي بدون توجه به بافت و جهت رفع مگکالت در کوتاه مدت در نظر گرفته
شوند .بر اساس نتايج ،نظام فلسفي ارزيابي دروني در ايران متفاوت از پژوهشهای انجام گرفته ميباشد که بیگتر بر مبنای
الهوها و مد های برگرفته از نظام آموزشي کگورهای ديهر طراحي ميشوند .شاتصها ،مالکها و نگانهرهای پژوهشهای
انجام شده بدون توجه به بافت دانگهاهي و آموزشي در نظر گرفته شدهاند .به طور کلي نتايج بدست آمده از پژوهش نگان داد
که پارادايم فعلي ارزيابي دروني با ماهیت و فلسفه وجودی دانگهاه ،فرهنگ ،ساتتار و سیاست آموزش عالي تناسبي ندارد.
اين يافتهها با نتايج پژوهشهای فراستخواه ( ،)9312ناطقي ،يوسفي و يار محمديان ( )9390و بازرگان و همکاران ()9301
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همخواني دارد .ايجاد ذهنیت مثبت در بین دانگهاهیان و اعضای هیآت علمي نسبت به مقوله ارزيابي ،بها دادن به صداقت در
ارزيابي ،نهاه حرفه ای و علمي به ارزيابي ،آشنايي با ماهیت و فلسفه وجودی دانگهاه ،بوميسازی مؤلفههای ارزيابي دروني،
شناسايي دقیق پارادايم حاکم بر دانگهاهها ،تطبیق سیاست های آموزش عالي با ارزيابي دروني و توجه بیگتر به نحوه تفکر و
نیز تواست استاد و دانگجو در اين بخش بسیار کمک کننده است .نتايج پژوهش در بعد کیفیتگرايي نگان داد که به طور
کلي اهداف آموزش عالي بیگتر بر مبنای کمیت استوار شده است و کیفیت آموزشي مسئله اساسي دانگهاهها محسوب نمي-
شود .در اين زمینه تواست جمعي و زمینه ای نیز مبني بر توجه به کیفیت آموزشي و پژوهگي وجود ندارد .وابستهي دانگهاه-
ها به دولت و بودجه های دولتي نیز موجب شده است که مسئله کیفیت آموزشي در دانگهاهها مغفو بماند .از اين رو نظام
دانگهاهي ايران در هیچکدام از شبکههای بین المللي کیفیت عضويت ندارد و در حقیقت در نظام دانگهاهي ايران شبکه ملي
ارزيابي وجود ندارد و از همین رو با شبکههای منطقهای و بینالمللي نظام ارزيابي دانگهاهي ارتباطي ندارد .يافتههای حاصل از
پژوهشهای فراستخواه ( )9399و ( ) 9391و محمدی ،اسحاقي و عارفي ( )9311با يافتههای پژوهش در اين بخش همخوان
است .برای حل معضالت کیفیت بايد اقداماتي چون؛ ايجاد فرهنگ کیفیتگرايي ،تودآگاهي راهبردی گروهها ،نهاه فرايندی به
کیفیت ،شبکهسازی کیفیت در نظام دانگهاهي ،تعامل با شبکههای بینالمللي تضمین کیفیت ،ايجاد پايهاه اطالعات کارآمد و
به روز ،ايجاد فضای رقابتي بین دانگهاهها و مگروط ساتتن موجوديت دانگهاهها به حفظ و ارتقاء کیفیتگان ،ترتیب داد.
نتايج بدست آمده در بعد ساتتار نگان داد که ساتتار نظام ا رزيابي در ايران به دلیل وابستهي به دولت و پیروی از تط سیر
مگخص –به وسیله دستورهای دولتي -نظامي منفعل و بدون رقابت است و شکلگیری اين فضا منجر به غیرتخصصي شدن
نظام ارزيابي ميشود که از جمله پیامدهای آن ميتوان به نبود نهادهای حرفهای ارزيابي در ايران ،نبود ساتتارهای حرفهای و
تخصصي در دانگهاه ها و موسسات آموزشي برای انجام ارزيابي ،نبود نهاه سیستمي ،جامع و علمي در نظام آموزش عالي ،نبود
ساتتار مگخص و قانوني برای انجام ارزيابي ،عدم تعیین وظیفه بخش های مختلف آموزش عالي در قبا کیفیت ،نبود فضای
مگارکت برای همه ذ ی نفعان و اموری از اين قبیل اشاره کرد که در نتیجه نوعي جريان يک سويه و از باال به پايین را به وجود
آورده است که در آن دولت اغلب فعالیتهای دانگهاهي را کنتر مي کند و از اين رو بسیاری از کارکردهای ارزيابي دروني که
از نتايج پژوهشهای مختلف ارزيابي حاصل ميشود -در محیط دانگهاهي با بن بست عملي مواجه ميشود .دانگهاهها اسیر
ديوانساالری شديد سنتي هستند .در اين رابطه عمال دانگهاه ها به دلیل وابستهي مالي و فکری استقاللي در تصمیمگیری
ندارند .اين يافتهها با نتايج پژوهشهای فراستخواه ( )9399و ( ،)9312شکورنیا ،مطلق ،ستايش فر ،فخری و ماليری (،)9394
نظرزاده زارع و مرداني ( )9313و میرزا محمدی و همکاران ( ) 9391همخواني دارد .در اين بخش اقداماتي چون؛ ايجاد شورای
ملي اعتبارسنجي ،ايجاد يک نهاد واسط تخصصي ارزيابي غیردولتي اجباری کردن برنامه ،ايجاد منگور اتالق حرفهای در
آموزش عالي ،کاهش تمرکز سنتي در ساتتار ،کاهش نظامهای تصمیمساز باالدستي ،کاهش تصدیگری دولت ،عدم دتالت
سیاسيها در مديريت تخصصي دانگهاه ها ،غیرتطي ساتتن ساتتار برنامه ارزيابي و استقال مالي و علمي دانگهاهها ضروری
به نظر ميرسد .محتوای برنامه ارزيابي شامل تمام عوامل مربوط به الهو ،اهداف و شاتصها (عوامل ،مالکها و نگانهرها)
تگکیل دهنده آن ميباشد (پريرا ،استیو آراجو و ماچادو يلور .) 5199 ،9نتايج پژوهش در بخش محتوا که شامل ابعاد اهداف،
شاتص ها و بعد الهو است نگان داد که دراين بخش نیز مگکالت اساسي وجود دارد .نتايج بدست آمده در بعد اهداف نگان
داد که پژوهش های انجام شده در حوزه ارزيابي دروني اغلب چگمانداز روشني ندارند و با اهداف و مأموريتهای دانگهاهها
همخواني ندارند .اين پژوهشها دارای اهداف کوتاهمدت بوده و کميگرايي و نبود معیارها و شاتصهای در اهداف ديده مي-
شود و در آنها توجهي به روايتهری و تفسیر واقعیتهای دانگهاهي نگده است .اين يافتهها با نتايج پژوهش احمدوند و ارژنگ
( )9311همخوان است .در اين اهداف روشن و مگخص ،ايجاد تناسب بین اهداف با شاتصهای ارزيابي ،کیفي ساتتن اهداف،
ضروری است .نتايج بدست آمده در بعد شاتصها نگان داد که در پژوهش های ارزيابي تعداد بسیار زيادی از شاتصهای
ارزيابي شامل عوامل ،مالک ها و نگانهرها در طراحي الهوها در نظر گرفته شده است که اغلب اين شاتصها با جامعه
دانگهاهي ايراني همخواني ندارد .در حقیقت عوامل ،مالکها و نگانهرها از باال به پايین طر احي شده اند و مطابق با واقعیت
1-Pereira, Esteves Araujo, Machado-Taylor
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جامعه دانگهاهي نیستند .همچنین عوامل ،مالکها ،نگانهرها و به طور کلي شاتصهای در نظر گرفته شده در اغلب پژوهش-
های ارزيابي دارای يک قالب مگترک ،مگخص و از پیش تعیین شده برای همه گروه ها است که وجود تعارضات را با ذينفعان
اين شاتصها در نظر نميگیرد .به عالوه شاتص های در نظر گرفته شده اغلب نامگخص بوده و بدون قابلیت اجرايي بوده و
حالت آرماني دارند .اين يافتهها با نتايج پژوهشهای نظرزاده و همکاران ( ،)9313امین طهماسبي ،واحدی و توکلي مقدم
( )9391و اسحاقي ،محمدی ،صادقي مندی و زماني فر ( )9311همخوان است .برای حل چالشهای اين بخش اقداماتي
چون؛ ايجاد قابلیت اجرايي در شاتصها ،ايجاد معیاری برای سنجش شاتصها ،تناسب شاتصها با ماهیت گروه ،اتتصاص
شاتصهای کافي به بروندادها(دانشآموتتهان) ،اتتصاص عامل کارفرمايان و تعیین شاتصهايي برای آنها و محدود کردن و
حذف شاتصهای اضافي ،الزم است .نتايج بدست آمده در بعد الهو نگان داد که الهوهای مورد استفاده در ارزيابي دروني با
الهوی واقعي نظام دانگهاهي و جامعه دانگهاهي همخوان نیست و اغلب نامگخص بوده و فاقد اصو جامع و مانع هستند .به
عالوه محدوده و اهداف الهو ها نامگخص و طراحي اغلب آنها ضعیف است .الهوها غالبا کمي است و از شفافیت ،دقت و
استانداردهای روشي مناسبي برتوردار نیستند .روششناسي الهوهای مورد استفاده روشن نبوده و گامهای روش شناتتي در
اغلب آنها رعايت نگده است .نتايج پژوهشهای ناطقي و همکاران ( ،)9390ملکوتیان و مولي زاده ( )9313و عباس پور و
شرفي ( ) 9311همخوان با نتايج پژوهش در اين بخش است .برای تقويت الهو بايد اقداماتي از قبیل؛ بوميسازی الهو ،تنوع
روشي در الهو ،سیستمي ساتتن الهو ،تعیین نقاط حساس در الهو و دقیق و شفافساتتن الهو صورت پذيرد .اجرای برنامه
ار زيابي ،ناظر بر کلیه فرايندهای عملیاتي برنامه از آمادهسازی تا اثربخگي آن ميباشد که پس از طي شدن مراحل تهیه برنامه
ارزيابي رخ ميدهد (الندبرگ .) 5111 ،9در اين پژوهش عامل اجرای ارزيابي به موارد اجرايي برنامه ارزيابي دروني اشاره دارد
که تود شامل سه مرحله قبل از اجرا ،اجرا و پس از اجرا ميباشد .نتايج پژوهش در بعد اجرا نگان داد که اجرای اغلب
طرحهای ارزيابي با مگکالت عديده ای همراه است .در اين رابطه نتايج بدست آمده در بعد قبل از نگان داد که ارزيابان
طرحهای ارزيابي دروني قبل از اجرای برنامهها بدون مطالعه مراحل اجرا و مگخص نمودن الهوی اجرا در پي عملي شدن
اجرای برنامهها و پیگبرد سريع برنامه هستند .طرح های ارزيابي معموال قبل از مرحله اجرا از اطالع رساني مناسبي برتوردار
نیستند و سیستم مگخصي برای آگاه سازی ذينفعان ندارند .مجريان طرحهای ارزيابي نیز معموال از آگاهي و تجربه کافي
جهت پیگبرد طرح ها برتوردار نیستند و درک درستي از اهداف و روش برنامههای به اجرا درآمده ندارند .اين طرحها همه
جانبه نبوده و مسائل و مگکالت برنامه های ارزيابي در آنها در نظر گرفته نگده است .به عالوه میزان عملي بودن آنها در نظر
گرفته نگده است .اين يافتهها با نتايج پژوهشهای نظرزاده و همکاران ( ) 9313و حکیمي و همکاران ( )9315همخوان است.
در اين بخش انجام اقداماتي چون؛ اطالع رساني کافي و آشناساتتن با الهو از طريق کارگاهها و سمینارهای مناسب ،تهیه
نرمافزار آموزشي ،ايجاد بانک اطالعاتي در دانگهاه ها ،تبیین فلسفه ،ضرورت ،هدف و اجرای طرح به مجريان ،بهرهمندی از
مگاوران کاربلد ،جلب همکاری بخشهای حرفهای و تخصصي در آغاز کار ،ضروری است .نتايج بدست آمده در بعد حین
اجرای برنامه نگان داد که ارزيابان در مرحله اجرای طرحهای ارزيابي به صورت سلیقهای عمل ميکنند .در طرحهای ارزيابي
همه ذينفعان در تیم ارزيابي مگارکت ندارند و غالب آنها صوری بوده و تاثیر چنداني در برنامههای ارزيابي در حین اجرا
ندارند .همچنین اعضای هیات علمي باور و اعتماد چنداني به ندارند و به آنها امتیاز مادی و پژوهگي چنداني داده نگده و از
اين رو از انهیزه کافي برای مگارکت در طرح ها برتوردار نیستند .بر اساس نتايج بودجه و امکانات مناسبي برای اجرای
طرح های ارزيابي در نظرگرفته نگده است .مجريان ارزيابي صداقت و شفافیت چنداني در انجام کار ندارند و دادههای
جمعآوری شده آنها اغلب غیر واقعي و مبهم است .در اين زمینه روند گردآوری و تحلیل دادهها نامگخص بوده و بیگتر از داده
سازی استفاده ميشودبه عالوه روايي و پايايي ابزارهای مورد استفاده در ارزيابيهای دروني مبهم است.دانشآموتتهان در
طرح های ارزيابي مگارکتي ندارند .به عالوه بر اساس نتايج بدست آمده جامعه و نمونه آماری در اغلب طرحها معرف جامعه
هدف نیستند .فرايند اجرايي شدن اغلب طرحهای ارزيابي طوالني است و طرحهای ارزيابي حالتي اداری به تود ميگیرند که
در نهايت منجر به صوری و فرمايگي شدن برنامههای ارزيابي دروني ميشود .در اجرای طرحها در حین انجام کار ارتباطي
1-Lundberg
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برقرار نميشود و همچنین ارتباط مناسبي بین بخشهای مگاورهای و اجرايي با گروه ارزياب وجود ندارد که اين امر منجر به
گسیختهي و تکه تکه شدن اجرای طرحهای ارزيابي و در نهايت عدم کارايي آنها ميشود .اين نتايج با پژوهشهايي چون؛
مداحي و همکاران ( ،)9310نظرزاده و همکاران ( ،)9313دادرس و شريفي ( )9313همخوان است .الزم است مواردی چون؛
مگارکت قوی و جدی همه ذی نفعان در برنامه ،پرهیز از سالئق شخصي ،تگويق و جلب اعتماد اعضای هیأت علمي ،تخصیص
بودجه و امکانات کافي ،ايجاد امتیاز مادی و پژوهگي برای اساتید ،دادن استقال کافي به گروهها ،شفافیت و دقت در
جمعآوری و تحلیل دادهها ،پرهیز از تعارف و مالحظهکاری ،تطبیق داده ها با واقعیت ،استفاده از افراد مناسب در جمعآوری
دادهها ،تحلیل کیفي داده ها ،استفاده از ابزارهای مختلف(پرسگنامه ،مصاحبه ،اسناد ،بحث) در جمعآوری دادهها و تعیین
محدوديت ها ،تعیین روايي و پايايي ابزارها ،ارتباط با دانش آموتتهان و کارفرمايان ،ثبات مديريت در حین انجام برنامه ،پرهیز
از اجرای اداری و تکلیفي برنامه ،ارتباط گروه ها در داتل و تارج دانگهاه جهت اشتراک تجربیات ،مدنظر قرار گیرد .نتايج
بدست آمده در بعد پس از اجرای برنامه نگان داد که گزارشات ارزيابي مبتني بر توسعه پايدار نیست و بعد از اجرا پیهیری
نميشود و نتايج آن پس از اجرا اصالح نميشود و به همان صورت قبلي ادامه مييابد .گزارشات ارزيابي معموال کیفیت پايیني
دارند و در آنها به نقاط قوت و ضعف گزارشات اشارهای نگده است .به عالوه اغلب گزارشات ارزيابي در زمینههای مگخص به
صورت منفرد باقي ميماند و پژوهشها در اين زمینه به صورت ادامهدار نیست .اين نتايج با پژوهشهای مداحي و همکاران
( )9310و دادرس ،فرجي دهسرتي و مختاری ( ،) 9310همخوان است .در اين بخش نیز رعايت نکاتي چون؛ ارائه گزارشات
شفاف ،رسا و تالصه ،استفاده از اشکا  ،جداو و عالئم اتتصاری در گزارشات ،ارائه پیگنهادات کاربردی مبتني بر يافتهها،
ارائه به موقع گزارشها به گروه و مديران دست اندرکار و سازمان واسط و تخصصي ارزيابي غیردولتي جهت ارزيابي بیروني،
کاربست يافته ها و پیگنهادات توسط گروه و مديران دست اندرکار ،استمرار در انجام برنامه ،انجام ارزيابي بیروني و اقدام و
بازتورد الزم توسط دستاندرکاران ،ضروری است .در پايان با توجه به آنچه بیان شد ،مد بهینه ارزيابي دروني که اصالحات
الزم مد کنوني را در بر دارد ،ارائه ميگردد:
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شکل ( )2مدل بهینه ارزیابی درونی
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احمدوند ،مصطفي؛ ارژنگ ،اردوان .)9311( .روند ارزيابي دروني گروههای آموزشي در دانگهاه ياسوج :چالشها و راهکارها .مجموعه
مقاالت پنجمین همايش ارزيابي کیفیت در نظام دانگهاهي ،دوره دوم ،پرديس دانگکدههای فني دانگهاه تهران.
احمدی ،زهرا .) 9391( .ارزشیابي دروني گروه روانگناسي دانگهاه تربیت معلم تهران .پايان نامه کارشناسي ارشد تحقیقات آموزشي،
دانگکده روانشناسي و علوم تربیتي ،دانگهاه تربیت معلم تهران.
اسحاقي ،فاتته؛ محمدی ،رضا؛ صادقيمندی ،فاطمه و زمانيفر ،مريم ( .) 9311بررسي عوامل مرتبط با اجرای مطلوب ارزيابي دروني در
گروههای آموزشي دانگهاهي (مروری بر يک دهه تجربه گذشته در ايران) .مجموعه مقاالت پنجمین همايش ارزيابي کیفیت در
نظام دانگهاهي ،تهران :پرديس دانگکدههای فني دانگهاه تهران.
امین طهماسبي ،حمزه؛ واحدی ،اشکان؛ توکلي مقدم ،رضا ( .)9391چالشها و راهبردهای ارزيابي در گروههای آموزشي در راستای بهبود
کیفیت توسعه علمي کگور .مجموعه مقاالت چهارمین همايش ساالنه ارزيابي دروني کیفیت در نظام دانگهاهي ،تهران :مرکز
ارزيابي کیفیت دانگهاه تهران.
بازرگان ،عباس و فراستخواه ،مقصود .) 9311( .نظارت و ارزشیابي در آموزش عالي .تهران :انتگارات سمت.
بازرگان ،عباس؛ فتحآبادی ،جلیل و عینالهي ،بهرام ( .)9301رويکرد مناسب ارزيابي دروني برای ارتقاء مستمر کیفیت گروه های آموزشي
در دانگهاه های علوم پزشکي .مجله روان شناسي و علوم تربیتي ،دانگهاه تهران ،دوره  ،31شماره .51 -9 :5
ترک زاده ،جعفر؛ محمدی ،مهدی؛ محترم ،معصومه .)9315( .بررسي اثربخگي طرح های ارزيابي دروني اجرا شده در گروه های آموزشي
دانگهاه شیراز ،فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابي آموزشي .سا سوم ،شماره چهارم.519 - 911 :
ثمری ،عیسي؛ يمني دوزی سرتابي ،محمد؛ صالحي عمران ،ابراهیم و گرائي نژاد ،غالمرضا ( .)9315بررسي و شناسايي عوامل مؤثر در
فرآيند توسعه دانگهاهي در دانگهاه های دولتي ايران .دوفصلنامه مطالعات برنامه ريزی آموزشي ،نوبت دوم ،شماره چهارم.
حجازی ،يوسف؛ بازرگان ،عباس؛ اسحاقي ،فاتته .) 9312( .راهنمای گام به گام ارزيابي دروني کیفیت در نظام دانگهاهي ،تهران ،انتگارات
دانگهاه تهران ،چاپ دوم.
حکیمي ،وجیهه؛ مهرام ،بهروز و آهنچیان ،محمدرضا .)9315( .آسیب شناسي طرح های ارزيابي دروني و راههای توسعه اثربخگي آن
(مطالعه موردی :دانگهاه فردوسي مگهد) .دو فصلنامه مطالعات برنامه ريزی آموزشي ،سا دوم ،شماره سوم.30 -1 :
دادرس ،محمد و شريفي ،فريبا .)9313( .تگکیالت ارزيابي کیفیت دانگهاهي و شرايط تحقق ارتقای کیفیت آموزش عالي .مجموعه
مقاالت اولین کنفرانس ملي ارزيابي کیفیت در نظامهای دانگهاهي ،تهران :دانگهاه صنعتي شريف.
دادرس ،محمد؛ فرجي دهسرتي ،حاتم و مختاری ،امیرحسین .)9310( .اثربخگي ارزيابي کیفیت آموزش عالي ايران؛ با نهاهي به ارزيابي
دروني گروههای آموزشي .مجموعه مقاالت نخستین همايش بین المللي و دوازدهمین همايش ملي ارزيابي کیفیت در نظامهای
دانگهاهي ،تهران :دانگهاه الزهراء.
دادرس ،محمد و فرجي دهسرتي .) 9312( .فراارزيابي گفتماني نو در تضمین کیفیت دانگهاهي؛ مجموعه مقاالت دهمین همايش و
سومین کنفرانس ملي ارزيابي کیفیت در نظامهای دانگهاهي ،تهران :دانگهاه تربیت مدرس.
دی ويمر ،راجر؛ آر دومینیک ،جورج .)9312( .تحقیق در رسانههای جمعي( .ترجمه :کاووس امامي) ،تهران :انتگارات سروش.
شاهي ،سکینه .) 9392( .بررسي روند ارزيابي دروني در دانگهاه شهید چمران اهواز ،مجموعه مقاالت دومین همايش ارزيابي دروني برای
ارتقاء کیفیت دانگهاهي ،دانگهاه تهران.
شکورنیا ،عبدالحسین؛ مطلق ،محمداسماعیل؛ ستايش فر ،نادر؛ فخری ،احمد و ماليری ،علیرضا  .)9394(.ارزيابي ارزيابي :آيا اجرای ارزيابي
دروني در گروههای آموزشي منجر به تغییرات مطلوب در روند آموزش گرديده است؟ مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي ،دوره
پنجم ،شماره .924 -932 :94
شهرکي پور ،حسن و جمالي ،شادی .) 9391(.نقش ارزيابي دروني در ارتقای علمي مديران و اعضای هیأت علمي رشته مهندسي مکانیک
دانگهاه آزاد اسالمي واحد قزوين .فصلنامه آموزش مهندسي ايران ،شماره .42 -53 :49
عباس پور ،عباس و شرفي محمد .)9311(.ارزياب ي دروني در گروه مديريت و برنامه ريزی آموزشي دانگهاه عالمه طباطبايي ،فصلنامه
اندازه گیری تربیتي ،شماره  ،2سا دوم.921 -939 ،
فراستخواه ،مقصود .)9399( .ارزيابي کیفیت آموزش عالي ايران کاربردی از نظريه مبنايي  ،GTتهران :انتگارات مؤسسه پژوهش و برنامه-
ريزی آموزش عالي ،چاپ او .
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فراستخواه ،مقصود .)9300( .آموزش عالي در آستانه قرن بیستويکم .فصلنامه پژوهش و برنامهريزی در آموزش عالي ،شماره هفده-991 :
.931
فراستخواه ،مقصود .)9392( .ارائه الهويي برای ارزيابي و تضمین کیفیت در آموزش عالي ايران .رساله دکتری آموزش عالي ،دانگکده علوم
تربیتي و روانشناسي ،دانگهاه شهید بهگتي.
فراستخواه ،مقصود .)9390( .بررسي تأثیر فرايند ارزيابي دروني بر برنامهريزی برای بهبود کیفیت گروههای آموزشي دانگهاهي :تحلیلي
مقايسه ای از نظر اجرا يا عدم اجرای ارزيابي دروني .فصلنامه پژوهش و برنامهريزی در آموزش عالي ،سا چهاردهم ،شماره سوم:
.902 - 924
فراستخواه ،مقصود .)9312( .دانگهاه ايراني و مسئله کیفیت ،تهران :انتگارات آگاه ،چاپ دوم.
فراستخواه ،مقصود .)9312( .زمینه های فرهنهي و اجتماعي آموزش عالي و نقش ارزيابي دروني در بهبود کیفیت آن ،نهاهي به تجربههای
ارزيابي کیفیت در آموزش عالي ايران :افقها و چگماندازها .انتگارات مؤسسه پژوهش و برنامهريزی آموزش عالي ،چاپ او .
مجتبي زاده ،محمد ،عباس پور ،عباس ،ملکي ،حسن و فراستخواه ،مقصود .)9314( .سیر تحو و تطور اعتبارسنجي آموزش عالي جهان.
مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملي و نهمین همايش ارزيابي کیفیت نظام های دانگهاهي.
ملکوتیان ،محمد؛ مولي زاده ،پروين .)9313( .بررسي مقايسه ای ارزشیابي دروني گروه بهداشت محیط دانگکده بهداشت دانگهاه علوم
پزشکي کرمان طي سا های  . 9315 -9390نگريه گام های توسعه در آموزش پزشکي ،دوره  ،99شماره .513 -529 :5
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میرزا محمدی ،محمدحسن؛ هاشمي ،سیدمجید و امیری ،عبدالرضا .)9391( .تعیین چالش های ارزيابي دروني در گروههای آموزشي
دانگهاههای ايران .مجموعه مقاالت چهارمین همايش ارزيابي دروني کیفیت در نظام دانگهاهي ،مرکز ارزيابي کیفیت دانگهاه
تهران.
ناطقي ،فائزه؛ يوسفي ،علیرضا و يارمحمديان ،محمد حسین .)9390( .طراحي الهوی ارزشیابي برنامه درسي شیمي دوره متوسطه .دانش و
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شماره .04 -49 :5
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