
  

 الملل ارزیابی درونی گروه آموزشی روابط بین
  تهران دانشگاه

  ∗رضا سیمبر
  ∗∗پور ایلخانیعلی 

  ینه از بهر چیست؟گفتم آخر آی
  تا بداند هر کسی کو چیست؟ کیست؟

  )مولوي(
  
  
  

  چکیده
الملـل و علـوم سیاسـی در     هاي بهبود کیفیت آموزش روابط بـین  یکی از راه

هـاي   هاي کشور آگاهی دقیق و جامع از نقـاط قـوت و ضـعف گـروه     دانشگاه
هـا و ارتقـاي نقـاط قـوت      رفع کاستی ریزي براي ها و برنامه آموزشی دانشگاه

هاي تحقق این  هاي آموزشی یکی از راه رو ارزیابی درونی گروه آنهاست؛ ازاین
هـایی اسـت کـه اسـتفاده از      ا یکی از شـیوه ه ارزیابی درونی گروه. مهم است

                                                                 
ــی،   *  ــوم سیاس ــروه عل ــتاد گ ــ داس ــکده ادبی ــیالن   انش ــگاه گ ــانی، دانش ــوم انس ات و عل

(rezasimbar@hotmail.com).  
  .کرمان) ره(استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر ** 

  13/12/1391 :تاریخ پذیرش        29/1/1391 :تاریخ دریافت
 .9- 37، صص 1392 پاییز، دوره نخست، شماره نهم، الملل هاي روابط بین فصلنامه پژوهش



واند به ارتقاي کیفیت آموزش و پژوهش رشته کمک 
نظرات دانشجویان، استادان و 

در ایـن  . کاربرانی است که در ارتباط مستقیم با این الگو قرار خواهند گرفت
مقاله نویسندگان با استفاده از کار پیمایشی به ارزیابی درونی روش آمـوزش  
الملل در دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان دوره دکتري 

  .اند ین دانشگاه و شناسایی نقاط قوت و ضعف این شیوه آموزش پرداخته
کیفیـت آمـوزش و     ریزي آموزشی، ارزیابی درونـی، 

واند به ارتقاي کیفیت آموزش و پژوهش رشته کمک ت نتایج حاصل از آن می
نظرات دانشجویان، استادان و  لزم استفاده از نقطهبررسی این مهم مست. کند

کاربرانی است که در ارتباط مستقیم با این الگو قرار خواهند گرفت
مقاله نویسندگان با استفاده از کار پیمایشی به ارزیابی درونی روش آمـوزش  

الملل در دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان دوره دکتري  سنتی روابط بین
ین دانشگاه و شناسایی نقاط قوت و ضعف این شیوه آموزش پرداختها

ریزي آموزشی، ارزیابی درونـی،  برنامه: کلیديهاي  واژه
 .پژوهش
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ی بـه طـور اخـص سـه کـارکرد      
تولید دانش، نشر و تسهیل و کـاربرد آن؛  
در راستاي کارکردهاي یادشـده از  

فردي و جامعه باشـد و   نیازهاي
 بازرگان و حجازي و( نقش قابل توجهی در توسعه پایدار کشور ایفا کنند

در دوران حاضــر ) 1386( بازرگــان
شدن و توسـعه فنـاوري اطالعـات و    

ا بخواهنـد بـه طـور    هـ  چنانچـه دانشـگاه  
جامعـه،  ( نفعان خود است اطمینان ذي

اي هـ  را نسبت به این موضوع کـه کوشـش  

شـده و   هاي آموزشی یکی از راهکارهاي شناخته
قـاي  براي بهبود و ارتریزي  ه
در ایـن راسـتا ارزیـابی     ).7: 

اصلی وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري اسـت    
قـانون  ویـژه   بـه ساله برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی،  

تأکیـد  ارم و نیز در قانون وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري مـورد   
بدون استقرار نظام تضمین کیفیت آموزش عالی، کشور ما قادر بـه  

. اي پرشــتاب علمــی در مقیــاس جهــانی نخواهــد بــود
 ی درخـور ارتقـا  جایگاهتوانند به 

  

  مقدمه
ی بـه طـور اخـص سـه کـارکرد      اي دانشگاهه براي آموزش عالی به طور اعم و نظام

تولید دانش، نشر و تسهیل و کـاربرد آن؛   :که عبارتند ازشود  اصلی در نظر گرفته می
در راستاي کارکردهاي یادشـده از  . تربیت نیروي انسانی و عرضه خدمات تخصصی

نیازهاي گوي ود که عملکردشان پاسخر ا انتظار میه دانشگاه
نقش قابل توجهی در توسعه پایدار کشور ایفا کنند پس از آن
بازرگــان گفتــۀاز ســوي دیگــر بــه  ).7: 1386، اســحاقی
شدن و توسـعه فنـاوري اطالعـات و     هاي مختلفی از قبیل جهانی ا با چالشه دانشگاه

چنانچـه دانشـگاه   در این وضعیت. اند شدهرو   روبهارتباطات 
است اطمینان ذيخود بپردازند، الزم مأموریت مطلوب به ایفاي 

را نسبت به این موضوع کـه کوشـش  ) علمی، دانشجویان هیئت دولت، اعضاي
  .را دارد، جلب کنند الزم دانشگاهی کیفیت

هاي آموزشی یکی از راهکارهاي شناخته گروه مستمرو ارزیابی درونی 
هاي آموزشی و برنامه معمول براي آگاهی از کیفیت نظام

: 1386بازرگان و حجازي و اسـحاقی،  (کیفیت آنهاست 
اصلی وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري اسـت    مأموریت آموزش عالی یکی از سه 

ساله برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی،   که در قوانین پنج
ارم و نیز در قانون وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري مـورد   برنامه سوم و چه
بدون استقرار نظام تضمین کیفیت آموزش عالی، کشور ما قادر بـه  . قرار گرفته است

اي پرشــتاب علمــی در مقیــاس جهــانی نخواهــد بــودهــ همراهــی فعــال بــا رونــد
توانند به  اي ما تنها از طریق بهبود مدام کیفیت میه دانشگاه



جانبـه   دمات تخصصی خود، به توسـعه همـه  
واند در توسعه ت توسعه آموزش عالی می

از نظام آموزشی بدون کـارایی  
ي اسـت کـه   ا کار ارزشیابی وسـیله 

سـاس ایـن نیازهـا،    ا  نیازهاي نظام مورد ارزشیابی شناسـایی شـود، بـر   
کار شـرایط  از طریق این سازو

پرداختچـی و  ( ودشـ  مـی نظـام فـراهم   

و مدیریت مـنظم  آوري  جمع
ا و تهدیـدها  هـ  اساس نقاط قوت و ضعف، فرصت

ات از طریق مدیریت و یا همـه اعضـاي   
خـواهی از دانشـجویان،   نـدرکاران برنامـه یـا واحـد و یـا نظر     
در فرایند ارزیـابی   .شود آوري می
وامـل  ا و عهـ  ، فرصـت روه آموزشی ضمن شناسایی نقاط قوت، ضـعف 
دلبستگی به سرنوشـت   را برانگیخته تا با

گـري، بـراي بهبـود کیفیـت     
همچنـین بــراي اجــراي برنامــه،  

  ).8: 1386بازرگان و حجازي و اسحاقی، 
قضـاوت و  منظور  بها و اطالعات 

بر این اساس، هدف اصـلی ارزیـابی   
د آموزشی است تـا  روز درباره واح

لبسـتگی و مشـارکت   ا و بهبـود کیفیـت از طریـق ایجـاد د    
بازرگـان و  ( واحد مورد ارزیـابی، مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد     

الملل دانشـگاه تهـران    در این مقاله گروه روابط بین
از طریق کار پیمایشی و از دیدگاه دانشجویان مقطع دکتري آن مـورد ارزیـابی قـرار    

دمات تخصصی خود، به توسـعه همـه  پیدا کنند و با تولید و انتقال دانش و خ
توسعه آموزش عالی می .)1: 1388فراستخواه، ( کشور یاري برسانند

از نظام آموزشی بدون کـارایی  ؛ بنابراین داشته باشدمؤثري منابع انسانی جامعه نقش 
کار ارزشیابی وسـیله سازو. مؤثر داشتوان انتظار عملکرد ت درونی نمی

نیازهاي نظام مورد ارزشیابی شناسـایی شـود، بـر    کند میکمک 
از طریق این سازو .طلوب تدوین شودیزي مر ذاري شده و برنامهگ هدف

نظـام فـراهم   گـویی   پاسـخ الزم براي شـفافیت عملکـرد و   
  .)49: 1386همکاران، 

جمعارزیابی درونی عبارت است از فرایند در این میان 
اساس نقاط قوت و ضعف، فرصت اطالعات و تحلیل انتقادي آنها بر

ات از طریق مدیریت و یا همـه اعضـاي   اطالع. راجع به یک برنامه یا واحد آموزشی
نـدرکاران برنامـه یـا واحـد و یـا نظر     ا و دسـت  علمی هیئت
آوري می جمعالتحصیالن و در صورت لزوم کارفرمایان  فارغ

روه آموزشی ضمن شناسایی نقاط قوت، ضـعف درونی هر گ
را برانگیخته تا باعلمی  هیئت بازدارنده توسعه گروه، اعضاي

گـري، بـراي بهبـود کیفیـت     ن  گروه بر اساس نتایج ارزیـابی درونـی و ضـمن آینـده    
همچنـین بــراي اجــراي برنامــه،  . کننــدریــزي  گــروه آموزشـی برنامــه هــاي  فعالیـت 
بازرگان و حجازي و اسحاقی، ( اي مناسب عرضه کننده پیشنهاد

ا و اطالعات ه گردآوري دادهارزیابی، فرایند تعیین، تهیه و 
بر این اساس، هدف اصـلی ارزیـابی   . بهبودي امور آموزشی است گیري براي تصمیم

روز درباره واح سب، مرتبط و بهوردن اطالعات مناآ درونی فراهم
ا و بهبـود کیفیـت از طریـق ایجـاد د    ه ضعف براي اصالح نقطه

واحد مورد ارزیـابی، مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد      ستقیم خود اعضايم
در این مقاله گروه روابط بین. )14: 1386حجازي و اسحاقی، 

از طریق کار پیمایشی و از دیدگاه دانشجویان مقطع دکتري آن مـورد ارزیـابی قـرار    
  .گرفته است
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  الملل از طریق پیمایش
. لملـل هسـتند  ا اي آموزشی روابط بین

نشـانگر   20حـدود   دانشگاه تهران
. دشـ   میآوري  جمعکه اطالعات آنها از طریق دانشجویان باید 
در ایـن شـیوه،   . اند بیشتر کیفی طراحی شده
ایـن پرسشـنامه در   . اطالعات بسیار مهـم اسـت  

 .استشده  داده دانشجویان دختر و پسر تحصیالت تکمیلی دوره دکتري قرار 
و شـناخت ایشـان از وضـعیت    
آوردن بـرآوردي کلـی از کیفیـت    

هـاي تـدریس و تناسـب     طورکلی میزان رضـایت دانشـجویان از شـیوه   
شـده   در پرسشـنامه طراحـی  . 

شوندگان قرار گرفته اسـت و دانشـجویان از میـان    
  .گویند شده پاسخ می

رضـایت   دانشگاه تهـران  لملل

قمنـدي شخصـی دانشـجویان و نیـاز بـازار کـار       

بـه لحـاظ    مـورد مطالعـه   اي سنتی آموزش در گروه

اطالعـات و ارتباطـات اسـتفاده کـافی و مناسـبی در امـر       

ی دانشجویان که به آن در شیوه کنونی پاسخ کـافی  

الملل از طریق پیمایش بیناي روابط ه ارزیابی گروه. 1
اي آموزشی روابط بینه دانشجویان یکی از منابع مهم اطالعاتی گروه

دانشگاه تهران لمللا آموزشی روابط بین در ارزیابی درونی گروه
که اطالعات آنها از طریق دانشجویان باید  اند ظر گرفته شدهدر ن

بیشتر کیفی طراحی شدهمربوط به پرسشنامه دانشجویان ت سؤاال
اطالعات بسیار مهـم اسـت  آوري  جمعانتخاب دانشجو و روش 

دانشجویان دختر و پسر تحصیالت تکمیلی دوره دکتري قرار  اختیار
و شـناخت ایشـان از وضـعیت    پرسشنامه با هدف برآورد میزان رضایت دانشجویان 

آوردن بـرآوردي کلـی از کیفیـت     دسـت      بـه د درصـد  آموزشی گروه طراحی شـده و 
طورکلی میزان رضـایت دانشـجویان از شـیوه    آموزش و به

. محتوي آموزشی با نیاز دانشجویان و بـازار کـار اسـت   
شوندگان قرار گرفته اسـت و دانشـجویان از میـان     پرسشدر اختیار » بسته«سؤاالتی 

شده پاسخ می طراحی پیش هاي از سؤاالت مشخص، به یکی از پاسخ

  سؤال اصلی. 1- 1
لمللا روابط بین آیا دانشجویان از عملکرد آموزشی گروه *

  دارند؟

  فرعیسؤاالت . 2-1
قمنـدي شخصـی دانشـجویان و نیـاز بـازار کـار       آیا محتوي آموزشی با نیاز و عال *

  ؟تناسب دارد
اي سنتی آموزش در گروهه آیا دانشجویان از شیوه *

  شکل و محتوي رضایت دارند؟
اطالعـات و ارتباطـات اسـتفاده کـافی و مناسـبی در امـر       هـاي   فناوريآیا از  *

  یرد؟گ آموزش صورت می
ی دانشجویان که به آن در شیوه کنونی پاسخ کـافی  نیازها و تقاضاهاي آموزش *

  کدام است؟ شود، میو مناسب داده ن



  یري و متغیرهاي پیمایش
ایـن  . اسـت مؤلفـان  گرفتـه توسـط   

دکتـري روابـط   نفره از دانشجویان پسر و دختر دوره 
روش . در دانشگاه تهران اسـت 

در ایـن   .دسـترس اسـت  و از نـوع در 
یعنی پرسشنامه بـه  . هاي داوطلب که روشی رایج است، استفاده شد

هـاي   تعـداد پرسشـنامه  . د به همکاري ارائه شد
شده در جدولی مرتب شد و سعی شـد کـه بـا    

براي افـزایش  . هاي تحقیق افزوده شود
شنامه هاي افزایش پایایی هم در مرحله طراحی پرس

و هم در مرحله تحلیل نتایج در نظر گرفته شـد تـا پایـایی پیمـایش حفـظ شـود و       
متغیرهـاي مـورد بررسـی     مقالـه 

ــتفاده از     ــوع دروس، اس ــتادان، تن ــدریس اس ــش روش ت ــد نق ــواملی مانن ــامل ع ش
ر رضایت دانشجویان، انگیزه 
دانشجویان بـراي یـادگیري، افـزایش اطالعـات عمـومی و شـناخت دانشـجویان از        
کـه در ایـن قسـمت بـه چگـونگی سـنجش ایـن متغیرهـا         

  نحوه استخراج و تحلیل نشانگرهاي مربوط به پرسشنامه دانشجویان
اسـت، و مقیـاس نشـانگر در مـورد تناسـب      

بـراي مقایسـه   » معیـار «همچنین 

  ؛باشد 32/2-3بین ) 
 66/1- 32/2بـین  ) امتیـاز نشـانگر  

                                                                
بـه   جامعه تحت مطالعـه قـرار گیرنـد؛   

ابـر بـا جمعیـت کـل جامعـه      بر
 يدقـت در گـردآور   ،)نـه هـا  ی

 يبـرا گیري  نترل آن، نیروي انسانی و تجهیزات و امکانات سبب استفاده از نمونه

یري و متغیرهاي پیمایشگ ناسی، جمعیت، نمونهش  روش. 2
گرفتـه توسـط    پیمایش صـورت  اطالعات این بخش برگرفته از

نفره از دانشجویان پسر و دختر دوره  15اساس یک نمونۀ مطالعه بر 
در دانشگاه تهران اسـت  1390-1391سال اول سال تحصیلی  الملل در نیم بین

و از نـوع در  1.تصادفی استگیري در این تحقیق غیر نمونه
هاي داوطلب که روشی رایج است، استفاده شد پیمایش از نمونه

د به همکاري ارائه شدصورت حضوري به داوطلبان عالقمن
شده در جدولی مرتب شد و سعی شـد کـه بـا     هاي دریافت شده و تعداد پاسخ توزیع
هاي تحقیق افزوده شود هاي بیشتر بر پایایی یافته آوري پاسخنامه جمع

هاي افزایش پایایی هم در مرحله طراحی پرس پایایی پیمایش تمهیدات و روش
و هم در مرحله تحلیل نتایج در نظر گرفته شـد تـا پایـایی پیمـایش حفـظ شـود و       

مقالـه در ایـن   .پژوهش داراي درجه باالیی از اعتبار باشد
ــتفاده از     ــوع دروس، اس ــتادان، تن ــدریس اس ــش روش ت ــد نق ــواملی مانن ــامل ع ش

ر رضایت دانشجویان، انگیزه اطالعات و روزآمد بودن محتوي دروس دهاي  فناوري
دانشجویان بـراي یـادگیري، افـزایش اطالعـات عمـومی و شـناخت دانشـجویان از        

کـه در ایـن قسـمت بـه چگـونگی سـنجش ایـن متغیرهـا         . تحوالت جامعـه اسـت  
  .پردازیم می

نحوه استخراج و تحلیل نشانگرهاي مربوط به پرسشنامه دانشجویان. 2- 1
اسـت، و مقیـاس نشـانگر در مـورد تناسـب      » يا تبـه ر«نشانگرها  بیشترمقیاس براي 

همچنین . است» اسمی«دروس عملی، نظري و آزمایشگاهی 
  :به شرح زیر است» يا رتبه«ا براي نشانگرهاي ه پاسخ

) امتیاز نشانگر( شده هاي داده پاسخمیانگین : مطلوب
امتیـاز نشـانگر  ( شـده  هاي داده پاسخمیانگین : متوسطنسبتاً 

                         
جامعه تحت مطالعـه قـرار گیرنـد؛   ترین جامعه براي بررسی آن است که کل  مناسب .1

بر يت آماریدر این حال جمع. عبارتی سرشماري انجام شود
یهز(ي و اعتبار یزمان هاي تیمحدود اما معموالً خواهد بود؛

نترل آن، نیروي انسانی و تجهیزات و امکانات سبب استفاده از نمونهکو ها  داده
   .است يسرشمار

ارزیابی درونی 
گروه آموزشی 
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  .باشد 1-66/1بین ) امتیاز نشانگر

شـود   مـی داده  3تـا   1وزن عـددي از  

شده بـه هـر گزینـه مشـخص     

بـا مقیـاس   سؤال که در زیر آمده است امتیاز هر 

  ).وزن عددي مربوط به آن
امتیـاز کلـی نشـانگر    به عنـوان  

شـود و   مـی شده مطابقـت داده  

اي ه در برنامه) کارگاهی( و آزمایشگاهی

  اند؛ پاسخ داده
  اند؛ پاسخ داده
  .ندا پاسخ داده

، یعنـی  1دهنـده بـه گویـه     خص شود کـه چنـد نفـر از افـراد پاسـخ     

 ؛محاسبه شود
  .ندا تعداد افرادي که پاسخ مثبت داده

                                                                
1. Frequncy 
2. Mean 

  ؛باشد
امتیاز نشانگر(شده  هاي داده پاسخمیانگین : نامطلوب

  »اي رتبه«ا با مقیاس ه نحوه استخراج داده. 2-2
وزن عـددي از  ) کم، متوسط و زیـاد ( اه از گزینههریک به . 1
 ؛)1=، و کم2=، متوسط3= زیاد(

شده بـه هـر گزینـه مشـخص      هاي داده پاسخ 1ا، فراوانیه بر اساس پرسشنامه. 2
 شود؛

که در زیر آمده است امتیاز هر  2با توجه به فرمول میانگین. 3
  .شود میمحاسبه » يا رتبه«

وزن عددي مربوط به آن × فراوانی هر گزینه( مجموع ÷گویان  پاسختعداد 
به عنـوان  از جامعه دانشجویان آمده  دست بهین امتیاز میانگ

شده مطابقـت داده   ارائه» معیار«به عنوان قسمتی که  سهمنظور و با طیف 
  .شود مینشانگر تعیین  سطح مطلوب بودن

  »اسمی«ها با مقیاس  نحوه استخراج داده. 2- 3
و آزمایشگاهی در مورد میزان تناسب دروس عملی، نظري
  :درسی دوره، معیار سنجش به قرار زیر است

پاسخ داده 1و بیشتر افراد به گویه  درصد 90: مطلوب
پاسخ داده 1افراد به گویه  درصد 70-90: مطلوبنسبتاً 

پاسخ داده 1افراد به گویه  درصد 70کمتر از : نامطلوب

  خراج دادهنحوه است. 2- 4
خص شود کـه چنـد نفـر از افـراد پاسـخ     ابتدا باید مش. 1

 ؛ندا پاسخ بلی داده ،رین حالتت مطلوب
محاسبه شود ،ندا افرادي که پاسخ مثبت داده درصد .2

X =100 × تعداد افرادي که پاسخ مثبت داده ÷دهنده  کل افراد پاسخ
                         



تـا   شـود  مـی  مطابقـت داده » 
بازرگـان و  ( مشخص شود که این نشـانگر در چـه سـطحی از مطلوبیـت قـرار دارد     

دانشجویان در این  تا چه اندازه اهداف گروه با نیازهاي فردي و انتظارات

بـه  ) %46.7( نفـر  7، از حجم نمونه به میزان کـم 
اي افراد ه معتقدند که اهداف گروه با نیاز

اسـت  گویـانی   پاسخدارد، از این نظر میانه فراوانی افراد حجم نمونه در میان 
ا در میـان  هـ  پاسـخ ) مـد ( ند و نیز باالترین فراوانی

امتیـاز ایـن نشـانگر کـه همـان      
بر اساس فرمـول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال وزن      

» معیـار «هـد، ایـن عـدد بـر اسـاس      
حـاکی از   66/1-32/2داشتن بین اعـداد  

مطلوب و رضایت نسبی دانشجویان از تناسب اهداف گروه بـا  

  انتظارات دانشجویان در این رشته تناسب دارد؟

  فراوانی 

 پاسخ
 5  کم
 7  متوسط
 1  زیاد

 2   پاسخ بی 
 15 مجموع 

  علمی با محتواي درسی
بـه  ) %73.3( نفـر  11، از حجم نمونه به میزان کم

  تحلیل داده. 3
» معیار« شده در قسمت آمده با طیف ارائه دست به درصد 

مشخص شود که این نشـانگر در چـه سـطحی از مطلوبیـت قـرار دارد     
  .)200-216: 1386، اسحاقی حجازي و

  اي پیمایشه اطالعات اولیه و یافته. 4
تا چه اندازه اهداف گروه با نیازهاي فردي و انتظارات. 4- 1

  رشته تناسب دارد؟
از حجم نمونه به میزان کـم ) %33.3( نفر 5سؤال بر اساس این 
معتقدند که اهداف گروه با نیازبه میزان زیاد ) %6.7( نفر 1و  میزان متوسط

دارد، از این نظر میانه فراوانی افراد حجم نمونه در میان  تناسب
ند و نیز باالترین فراوانیا که گزینه متوسط را انتخاب کرده

امتیـاز ایـن نشـانگر کـه همـان      . نـد ا کسانی است که گزینه متوسط را انتخاب کـرده 
بر اساس فرمـول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال وزن      شده  هاي داده پاسخمیانگین 

هـد، ایـن عـدد بـر اسـاس      د را نشـان مـی   69/1 عددي مربوط است، عـدد 
داشتن بین اعـداد  واسطه قرار بهدر پیمایش و شده  درنظرگرفته

مطلوب و رضایت نسبی دانشجویان از تناسب اهداف گروه بـا  نسبتاً وجود وضعیتی 
  .نیازها و انتظارات ایشان است

انتظارات دانشجویان در این رشته تناسب دارد؟ تا چه اندازه اهداف گروه با نیازهاي فردي و
فراوانی  تجمعی درصد  هاي صحیح پاسخ درصد  درصد 

33.3 38.5 38.5 
46.7 53.8 92.3 
6.7 7.7 100.0 
13.3   
100.0   

  علمی رضایت از روش تدریس اعضاي هیئت. 5
علمی با محتواي درسی هاي تدریس اعضاي هیئت بودن روشمتناسب . 5- 1

از حجم نمونه به میزان کم) %26.7( نفر 4سؤال بر اساس این 
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علمی با محتواي درسـی   هیئت
اسـت  گویـانی   پاسـخ تناسب دارد از این نظر میانه فراوانی افراد حجم نمونه در میان 

ا در میـان  هـ  پاسـخ ) مـد ( ند و نیز باالترین فراوانی
امتیـاز ایـن نشـانگر کـه همـان      
بر اساس فرمـول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال وزن      

» معیـار «د بـر اسـاس   هـد، ایـن عـد   
حـاکی از   66/1-32/2داشتن بین اعـداد  

مطلوب و رضایت نسبی دانشجویان از روش تدریس اسـتادان  

  با محتواي درسیعلمی 
  فراوانی 

 4  مک پاسخ
 11  متوسط
 0  زیاد
 15 مجموع

  کنند؟ هاي تدریس انگیزه یادگیري را در دانشجو تقویت می
بـه  ) %33.3( نفـر  5، نمونه بـه میـزان کـم   

تـدریس انگیـزه   هـاي   روشمعتقدند که 
، از این نظر میانه فراوانی افراد حجم نمونه در 

) مـد ( راوانیند و نیز باالترین ف
امتیاز این نشـانگر کـه   . ندا در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کرده

بر اساس فرمول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال     
» معیـار «دهد، این عـدد بـر اسـاس    

حـاکی از   1-66/1داشـتن بـین اعـداد    
وجود وضعیتی نامطلوب و عدم تقویت انگیزه یادگیري در دانشجویان با اسـتفاده از  

هیئتتدریس اعضاي هاي  روشد که ن  ، معتقدمیزان متوسط
تناسب دارد از این نظر میانه فراوانی افراد حجم نمونه در میان 

ند و نیز باالترین فراوانیا که گزینه متوسط را انتخاب کرده
امتیـاز ایـن نشـانگر کـه همـان      . نـد ا کسانی است که گزینه متوسط را انتخاب کـرده 

بر اساس فرمـول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال وزن      شده  هاي داده پاسخمیانگین 
هـد، ایـن عـد   د را نشـان مـی   73/1 عددي مربوط است، عـدد 

داشتن بین اعـداد  واسطه قرار بهشده در پیمایش و  درنظرگرفته
مطلوب و رضایت نسبی دانشجویان از روش تدریس اسـتادان  نسبتاً وجود وضعیتی 

  .با توجه به محتوي درس است
علمی  اعضاي هیئتتدریس هاي  روشمتناسب بودن 

فراوانی  درصد  درصد 
هاي  پاسخ

 صحیح

 تجمعی درصد 

26.7 26.7 26.7 
73.3 73.3 100.0 

0 0 0 
100.0 100.0  

هاي تدریس انگیزه یادگیري را در دانشجو تقویت می روش. 2-5
نمونه بـه میـزان کـم   از حجم ) %60( نفر 9سؤال بر اساس این 
معتقدند که  به میزان زیاد) %6.7( نفر 1و میزان متوسط 

، از این نظر میانه فراوانی افراد حجم نمونه در کند مییادگیري را در دانشجو تقویت 
ند و نیز باالترین فا است که گزینه کم را انتخاب کردهگویانی  پاسخمیان 
در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کردهها  پاسخ

بر اساس فرمول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال     شده  هاي داده پاسخهمان میانگین 
دهد، این عـدد بـر اسـاس     را نشان می 46/1 وزن عددي مربوط است، عدد

داشـتن بـین اعـداد    واسـطه قرار  بـه و  شده در پیمایش درنظرگرفته
وجود وضعیتی نامطلوب و عدم تقویت انگیزه یادگیري در دانشجویان با اسـتفاده از  

  .فعلی تدریس استهاي  روش
  



 ؟ندنک میتدریس انگیزه یادگیري را در دانشجو تقویت 
  فراوانی 

 9  مک پاسخ
 5  متوسط
 1  زیاد
 15 مجموع

  شوند؟ هاي تدریس متناسب با اهداف درس انتخاب می
بـه  ) %60( نفـر  9و  به میزان کم

متناسـب بـا اهـداف درس انتخـاب     
اسـت کـه   گویانی  پاسخاز این نظر میانه فراوانی افراد حجم نمونه در میان 

در میان کسانی ها  پاسخ) مد(
میـانگین  امتیـاز ایـن نشـانگر کـه همـان      

بر اساس فرمـول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال وزن عـددي       
شده  درنظرگرفته» معیار«هد، این عدد بر اساس 

حـاکی از وجـود وضـعیتی     
  .تادان با محتوي درسی است

  ؟شوند میتدریس متناسب با اهداف درس انتخاب 

  فراوانی 

 پاسخ
 5  مک

 9  متوسط
 0  زیاد

 1  پاسخ بی 
 15 مجموع 

  کنند؟ هاي متنوع تدریس استفاده می
بـه  ) %33.3( نفـر  5، به میزان کـم 

از علمـی   هیئـت  ياعضـا  د کـه 
د حجـم  از این نظر میانه فراوانی افـرا 

نـد و نیـز بـاالترین    ا است که گزینه کم را انتخـاب کـرده  

تدریس انگیزه یادگیري را در دانشجو تقویت هاي  روش
فراوانی  درصد  درصد 

هاي  پاسخ
 صحیح

 تجمعی درصد 

60.0 60.0 60.0 
33.3 33.3 93.3 
6.7 6.7 100.0 

100.0 100.0  

هاي تدریس متناسب با اهداف درس انتخاب می روش. 5- 3
به میزان کم) %33.3( نفر 5، از حجم نمونه، سؤالبر اساس این 
متناسـب بـا اهـداف درس انتخـاب      تـدریس هـاي   روشمعتقدند کـه  میزان متوسط 

از این نظر میانه فراوانی افراد حجم نمونه در میان  ،شوند می
( ند و نیز باالترین فراوانیا گزینه متوسط را انتخاب کرده

امتیـاز ایـن نشـانگر کـه همـان      . ندا است که گزینه متوسط را انتخاب کرده
بر اساس فرمـول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال وزن عـددي       شده  هاي داده پاسخ

هد، این عدد بر اساس د را نشان می 64/1 مربوط است، عدد
 1-66/1بـین اعـداد   واسطه قرارداشـتن   بهدر پیمایش و 

تادان با محتوي درسی استتدریس اسهاي  روشنامطلوب و تناسب اندك 
تدریس متناسب با اهداف درس انتخاب هاي  روش

فراوانی هاي  پاسخ درصد  درصد 
 تجمعی درصد  صحیح

33.3 35.7 35.7 
60.0 64.3 100.0 

0 0 0 
6.7   

100.0 100.0  

هاي متنوع تدریس استفاده می روش علمی از اعضاي هیئت. 5- 4
به میزان کـم ) %53.3( نفر 8از حجم نمونه سؤال بر اساس این 
ـ  معتقد به میزان زیاد) %13.3( نفر 2و  میزان متوسط د کـه ن

از این نظر میانه فراوانی افـرا . کنند میاستفاده براي تدریس متنوع هاي  روش
است که گزینه کم را انتخـاب کـرده  گویانی  پاسخنمونه در میان 

ارزیابی درونی 
گروه آموزشی 

الملل  روابط بین
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امتیـاز  . نـد ا ا در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کـرده 
بر اساس فرمـول محاسـبه میـانگین    

هـد، ایـن عـدد بـر     د را نشـان مـی  
 1-66/1بین اعـداد  واسطه قرارداشتن 

  .اندك در روش تدریس استادان است
  ؟کنند می متنوع تدریس استفاده 

  فراوانی 

 پاسخ

 8  مک
 5  متوسط
 2  زیاد
 15 مجموع

  کنند؟
بـه   %)40(نفـر   6بـه میـزان کـم،    

هاي تدریس به درك  روش معتقدند که
از ایـن نظـر میانـه فراوانـی افـراد حجـم نمونـه در میـان         

) مـد (نـد و نیـز بـاالترین فراوانـی     
امتیاز این نشـانگر کـه   . ندا نه کم را انتخاب کرده

شده بر اساس فرمول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال     
» معیـار «دهد، این عـدد بـر اسـاس    

کی از حـا  66/1-32/2واسطه قرارداشتن بین اعـداد  
وجود وضعیتی نسبتاً مطلوب است و دانشـجویان بـر ایـن بـاور هسـتند کـه روش       

  .تدریس استادان به طور متوسط در فهم بهتر ایشان از مطالب آموزشی مؤثر است

ا در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کـرده ه پاسخ) مد( فراوانی
بر اساس فرمـول محاسـبه میـانگین    شده  هاي داده پاسخاین نشانگر که همان میانگین 

را نشـان مـی   6/1ربوط است، عدد پس از اعمال وزن عددي م
واسطه قرارداشتن  بهدر پیمایش و شده  درنظرگرفته» معیار«اساس 

اندك در روش تدریس استادان است یحاکی از وجود وضعیتی نامطلوب و تنوع
متنوع تدریس استفاده هاي  روشاز علمی  هیئت ياعضا

فراوانی هاي  پاسخ درصد  درصد 
 تجمعی درصد  صحیح

53.3 53.3 53.3 
33.3 33.3 86.7 
13.3 13.3 100.0 
100.0 100.0  

کنند؟ هاي تدریس به درك بهتر مطلب کمک می روش. 5-5
بـه میـزان کـم،    %) 33.3(نفر  5بر اساس این سؤال از حجم نمونه 

معتقدند که به میزان زیاد%) 26.7(نفر  4میزان متوسط و 
از ایـن نظـر میانـه فراوانـی افـراد حجـم نمونـه در میـان          ،کند مطلب کمک می بهتر

نـد و نیـز بـاالترین فراوانـی     ا گویانی است که گزینه کم را انتخاب کـرده  پاسخ
نه کم را انتخاب کردها در میان کسانی است که گزیه پاسخ

شده بر اساس فرمول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال      هاي داده همان میانگین پاسخ
دهد، این عـدد بـر اسـاس     را نشان می 93/1وزن عددي مربوط است، عدد 

واسطه قرارداشتن بین اعـداد   شده در پیمایش و به درنظرگرفته
وجود وضعیتی نسبتاً مطلوب است و دانشـجویان بـر ایـن بـاور هسـتند کـه روش       

تدریس استادان به طور متوسط در فهم بهتر ایشان از مطالب آموزشی مؤثر است
    



  ؟دنکن هاي تدریس به درك بهتر مطلب کمک می

  فراوانی 

 پاسخ

 5  کم
 6  متوسط
 4  زیاد
 15 مجموع

  علمی از طرح درس مناسب
) رفتاري( در ارائه مطالب به اهداف عملکردي

بـه  %) 46.7(نفـر   7به میـزان کـم،   
علمـی در ارائـه    اعضاي هیئت

از این نظـر میانـه فراوانـی افـراد     
نـد و نیـز   ا گویانی است که گزینه متوسط را انتخاب کـرده 

ا در میان کسانی اسـت کـه گزینـه متوسـط را انتخـاب      
شـده بـر اسـاس فرمـول      هاي داده

دهد،  را نشان می 64/1محاسبه میانگین پس از اعمال وزن عددي مربوط است، عدد 
واسـطه قرارداشـتن بـین     شده در پیمایش و به

حاکی از وجود وضعیتی نامطلوب و کم توجهی اسـتادان بـه اهـداف    

  توجه دارند؟) رفتاري(علمی در ارائه مطالب به اهداف عملکردي 
  فراوانی 

 6  کم پاسخ
 7  متوسط
 1  زیاد

 1  پاسخ  بی 
 15 مجموع 

  شود؟ هاي دانشجویان در ارائه درس در نظر گرفته می
بـه  %) 40(نفـر   6بـه میـزان کـم،    

هاي تدریس به درك بهتر مطلب کمک می روش
هاي  پاسخ درصد  درصد 

 تجمعی درصد  صحیح

33.3 33.3 33.3 
40.0 40.0 73.3 
26.7 26.7 100.0 
100.0 100.0  

علمی از طرح درس مناسب میزان استفاده اعضاي هیئت. 6
در ارائه مطالب به اهداف عملکرديعلمی  اعضاي هیئتتا چه اندازه . 6- 1

  توجه دارند؟
به میـزان کـم،   %) 40(نفر  6بر اساس این سؤال، از حجم نمونه 

اعضاي هیئت معتقدند که به میزان زیاد%) 6.7(نفر  1میزان متوسط، 
از این نظـر میانـه فراوانـی افـراد      ،توجه دارند) رفتاري(مطالب به اهداف عملکردي 

گویانی است که گزینه متوسط را انتخاب کـرده  حجم نمونه در میان پاسخ
ا در میان کسانی اسـت کـه گزینـه متوسـط را انتخـاب      ه پاسخ) مد(باالترین فراوانی 

هاي داده امتیاز این نشانگر که همان میانگین پاسخ. ندا کرده
محاسبه میانگین پس از اعمال وزن عددي مربوط است، عدد 

شده در پیمایش و به نظرگرفتهدر» معیار«این عدد بر اساس 
حاکی از وجود وضعیتی نامطلوب و کم توجهی اسـتادان بـه اهـداف     1-66/1اعداد 

  .در تدریس خود است) رفتاري(عملکردي 
علمی در ارائه مطالب به اهداف عملکردي  تا چه اندازه اعضاي هیئت

فراوانی  درصد  درصد 
هاي  پاسخ

 صحیح

 تجمعی درصد 

40.0 42.9 42.9 
46.7 50.0 92.9 
6.7 7.1 100.0 
6.7    

100.0 100.0  

هاي دانشجویان در ارائه درس در نظر گرفته می تا چه اندازه فعالیت. 2-6
بـه میـزان کـم،    %) 33.3(نفر  5بر اساس این سؤال از حجم نمونه 
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هاي دانشـجویان در   فعالیت د که
از این نظر میانه فراوانی افراد حجم نمونه در میان 

) مـد (ند و نیز باالترین فراوانـی  
امتیاز این نشـانگر  . ندا ا در میان کسانی است که گزینه متوسط را انتخاب کرده

شده بر اساس فرمول محاسبه میانگین پس از اعمـال  
» معیـار «عـدد بـر اسـاس    دهد، این 

حـاکی از   66/1-32/2واسطه قرارداشتن بین اعـداد  
وجود وضعیتی نسبتاً مطلوب و درنظرگرفتن نسبی مشارکت و فعالیـت دانشـجویان   

  شود؟ هاي دانشجویان در ارائه درس در نظر گرفته می

  فراوانی 

 پاسخ

 5  کم
 6  متوسط
 4  زیاد
 15 مجموع

علمی در ارائه درس از مواد و ابزار آموزشی 

بـه  %) 33.3(نفـر   5بـه میـزان کـم،    
علمی در ارائـه   اعضاي هیئت

از این نظر میانه فراوانی افـراد  
نـد و نیـز   ا کـم را انتخـاب کـرده   

. ندا ا در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کرده
شـده بـر اسـاس فرمـول محاسـبه      

دهـد، ایـن    را نشـان مـی   46/1
واسطه قرارداشتن بـین اعـداد   
حاکی از وجود وضعیتی نامطلوب و عدم استفاده یا استفاده انـدك اسـتادان   

    

د کهن  به میزان زیاد معتقد%) 26.7(نفر  4میزان متوسط و 
از این نظر میانه فراوانی افراد حجم نمونه در میان  ،شود ارائه درس در نظر گرفته می

ند و نیز باالترین فراوانـی  ا متوسط را انتخاب کردهگویانی است که گزینه  پاسخ
ا در میان کسانی است که گزینه متوسط را انتخاب کردهه پاسخ

شده بر اساس فرمول محاسبه میانگین پس از اعمـال   هاي داده که همان میانگین پاسخ
دهد، این  را نشان می 93/1وزن عددي مربوط است، عدد 

واسطه قرارداشتن بین اعـداد   شده در پیمایش و به درنظرگرفته
وجود وضعیتی نسبتاً مطلوب و درنظرگرفتن نسبی مشارکت و فعالیـت دانشـجویان   

  .در ارائه درس است
هاي دانشجویان در ارائه درس در نظر گرفته می تا چه اندازه فعالیت

فراوانی هاي  پاسخ درصد  درصد 
 تجمعی درصد  صحیح

33.3 33.3 33.3 
40.0 40.0 73.3 
26.7 26.7 100.0 
100.0 100.0  

علمی در ارائه درس از مواد و ابزار آموزشی  تا چه اندازه اعضاي هیئت. 6- 3
  کنند؟ مناسب استفاده می
بـه میـزان کـم،    %) 60(نفر  9از حجم نمونه  بر اساس این سؤال

اعضاي هیئت به میزان زیاد معتقدند که%) 6.7(نفر  1میزان متوسط و 
از این نظر میانه فراوانی افـراد   ،کنند درس از مواد و ابزار مناسب آموزشی استفاده می

کـم را انتخـاب کـرده    گویانی است کـه گزینـه   حجم نمونه در میان پاسخ
ا در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کردهه پاسخ) مد(باالترین فراوانی 

شـده بـر اسـاس فرمـول محاسـبه       هاي داده امتیاز این نشانگر که همان میانگین پاسخ
46میانگین پس از اعمال وزن عددي مربوط است، عدد 

واسطه قرارداشتن بـین اعـداد    شده در پیمایش و به درنظرگرفته» معیار«ر اساس عدد ب
حاکی از وجود وضعیتی نامطلوب و عدم استفاده یا استفاده انـدك اسـتادان    66/1-1

  .از مواد و ابزار مناسب براي تدریس است



  کنند؟ تفاده میعلمی در ارایه درس از مواد و ابزار آموزشی مناسب اس

  فراوانی 

 پاسخ

 9  کم
 5  متوسط
 1  زیاد
 15 مجموع

اي قبلی دانشجویان، 

بـه  %) 46.7(نفـر   7به میـزان کـم،   
قبل از تدریس نحـوه ارزیـابی   

از ایـن نظـر، میانـه     ،علمی مشخص شـده اسـت  
گویانی است کـه گزینـه متوسـط را انتخـاب     
ها در میان کسانی است که گزینـه متوسـط   

شده بر اسـاس   هاي داده امتیاز این نشانگر که همان میانگین پاسخ
را نشـان   64/1وط است، عـدد  

واسـطه   شـده در پیمـایش و بـه   
حاکی از وجود وضعیتی نـامطلوب و ارزیـابی انـدك    

  
علمی بررسی  وسیلۀ اعضاي هیئت هاي قبلی دانشجویان، به

  فراوانی 

 پاسخ
 6  کم
 7  متوسط
 1  زیاد

 1  پاسخ بی 
 15 مجموع 

علمی در ارایه درس از مواد و ابزار آموزشی مناسب اس تا چه اندازه اعضاي هیئت
فراوانی هاي  پاسخ درصد  درصد 

 تجمعی درصد  صحیح

60.0 60.0 60.0 
33.3 33.3 93.3 
6.7 6.7 100.0 

100.0 100.0  

اي قبلی دانشجویان، ه تا چه اندازه قبل از تدریس، ارزیابی از آموخته. 6- 4
  بررسی شده است؟ علمی وسیلۀ اعضاي هیئت به

به میـزان کـم،   %) 40(نفر  6از حجم نمونه  بر اساس این سؤال،
قبل از تدریس نحـوه ارزیـابی    به میزان زیاد معتقدند که%) 6.7(نفر  1میزان متوسط، 

علمی مشخص شـده اسـت   وسیلۀ اعضاي هیئت ا بهه از آموخته
گویانی است کـه گزینـه متوسـط را انتخـاب      ونه در میان پاسخفراوانی افراد حجم نم

ها در میان کسانی است که گزینـه متوسـط    پاسخ) مد(ند و نیز باالترین فراوانی ا کرده
امتیاز این نشانگر که همان میانگین پاسخ. ندا را انتخاب کرده

وط است، عـدد  فرمول محاسبه میانگین پس از اعمال وزن عددي مرب
شـده در پیمـایش و بـه    درنظرگرفتـه » معیـار «دهد، ایـن عـدد بـر اسـاس      می

حاکی از وجود وضعیتی نـامطلوب و ارزیـابی انـدك     1-66/1قرارداشتن بین اعداد 
  .هاي دانشجویان قبل از تدریس است استادان از آموخته

هاي قبلی دانشجویان، به هتا چه اندازه قبل از تدریس، ارزیابی از آموخت
  شده است؟

فراوانی  درصد 
 درصد 

هاي  پاسخ
 صحیح

 تجمعی درصد 

40.0 42.9 42.9 
46.7 50.0 92.9 
6.7 7.1 100.0 
6.7    

100.0 100.0  
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استفاده فناوري اطالعات و ارتباطات توسط اعضاي 

بـه  %) 33.3(نفر  5به میزان کم، 
علمـی   اعضاي هیئت وسیلۀ به

نظـر میانـه فراوانـی افـراد حجـم نمونـه در میـان        
) مـد (نـد و نیـز بـاالترین فراوانـی     

امتیاز این نشـانگر کـه   . ندا ا در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کرده
پـس از اعمـال    شده بر اساس فرمول محاسـبه میـانگین  

» معیـار «دهد، این عـدد بـر اسـاس    
حـاکی از   1-66/1واسـطه قرارداشـتن بـین اعـداد     

هـاي   وجود وضعیتی نامطلوب و عدم استفاده یا اسـتفاده انـدك اسـتادان از فنـاوري    

  علمی در تدریس رضایت دارید؟ تا چه اندازه از استفاده فناوري اطالعات و ارتباطات توسط اعضاي هیئت

  فراوانی 

 پاسخ

 10  کم
 5  متوسط
 0  زیاد
 15 مجموع

  شود؟ ترم از پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام می
به %) 26.7(نفر  4به میزان کم و 

 همـۀ ترم از پیشرفت تحصـیلی دانشـجویان در   
حجـم نمونـه در میـان    ، از این نظر میانه فراوانی افـراد  

) مـد (نـد و نیـز بـاالترین فراوانـی     
امتیاز این نشـانگر کـه   . ندا ها در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کرده

شده بر اساس فرمول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال     
» معیـار «دهد، این عـدد بـر اسـاس    

حـاکی از   1-66/1واسـطه قرارداشـتن بـین اعـداد     

استفاده فناوري اطالعات و ارتباطات توسط اعضاي تا چه اندازه از . 5-6
  علمی در تدریس رضایت دارید؟ هیئت

به میزان کم، %) 66.7(نفر  10از حجم نمونه  بر اساس این سؤال،
بهاز استفاده فناوري اطالعات و ارتباطات میزان متوسط، 

نظـر میانـه فراوانـی افـراد حجـم نمونـه در میـان         ، از ایندندر تدریس رضایت دار
نـد و نیـز بـاالترین فراوانـی     ا گویانی است که گزینه کم را انتخاب کـرده  پاسخ
ا در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کردهه پاسخ

شده بر اساس فرمول محاسـبه میـانگین   هاي داده همان میانگین پاسخ
دهد، این عـدد بـر اسـاس     را نشان می 33/1وزن عددي مربوط است، عدد 

واسـطه قرارداشـتن بـین اعـداد      شده در پیمایش و بـه  درنظرگرفته
وجود وضعیتی نامطلوب و عدم استفاده یا اسـتفاده انـدك اسـتادان از فنـاوري    

  .اطالعات و ارتباطات در آموزش است
تا چه اندازه از استفاده فناوري اطالعات و ارتباطات توسط اعضاي هیئت

 درصد 
 درصد 

هاي  پاسخ
 صحیح

 تجمعی درصد 

66.7 66.7 66.7 
33.3 33.3 100.0 

0 0 0 
100.0 100.0  

ترم از پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام می میانآیا آزمون . 7
به میزان کم و %) 73.3(نفر  11بر اساس این سؤال از حجم نمونه 

ترم از پیشرفت تحصـیلی دانشـجویان در    آزمون میانمیزان متوسط معتقدند که 
، از این نظر میانه فراوانی افـراد  شود مراحل تدریس انجام می

نـد و نیـز بـاالترین فراوانـی     ا گویانی است که گزینه کم را انتخاب کـرده  پاسخ
ها در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کرده پاسخ

شده بر اساس فرمول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال      هاي داده همان میانگین پاسخ
دهد، این عـدد بـر اسـاس     را نشان می 26/1وزن عددي مربوط است، عدد 

واسـطه قرارداشـتن بـین اعـداد      شده در پیمایش و بـه  درنظرگرفته



و تأکید اندك اسـتادان بـر ارزیـابی دانشـجویان در قالـب      

  شود؟ ترم از پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام می

  فراوانی 

 پاسخ

 11  کم
 4  متوسط
 0  زیاد
 15 مجموع

آیا از ارزشیابی پایانی براي آشنایی دانشجویان با میزان کسب دانش و 

بـه  %) 40(نفـر   6بـه میـزان کـم،    
ی یآشنا برايپایانی  ارزشیابی

، از ایـن نظـر میانـه    شـود  دانشجویان با میزان کسب دانش و معلومـات اسـتفاده مـی   
ند ا گویانی است که گزینه کم را انتخاب کرده

ا در میان کسانی است که گزینـه کـم را انتخـاب    
شـده بـر اسـاس فرمـول      هاي داده

دهد،  را نشان می 57/1محاسبه میانگین پس از اعمال وزن عددي مربوط است، عدد 
واسـطه قرارداشـتن بـین     شده در پیمایش و به

تادان بـر ارزیـابی   حاکی از وجود وضعیتی نامطلوب و تأکید اندك اس

  شود؟ آیا از ارزشیابی پایانی براي آشنایی دانشجویان با میزان کسب دانش و معلومات استفاده می

  فراوانی 

 پاسخ
 7  کم
 6  متوسط
 1  زیاد

 1  پاسخ بی 
 15 مجموع 

و تأکید اندك اسـتادان بـر ارزیـابی دانشـجویان در قالـب       وجود وضعیتی نامطلوب
  .ترم است میان

ترم از پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام می آیا آزمون میان
فراوانی هاي  پاسخ درصد  درصد 

 تجمعی درصد  صحیح

73.3 73.3 73.3 
26.7 26.7 100.0 

0 0 0 
100.0 100.0  

آیا از ارزشیابی پایانی براي آشنایی دانشجویان با میزان کسب دانش و . 7- 1
  شود؟ معلومات استفاده می

بـه میـزان کـم،    %) 46.7(نفر  7بر اساس این سؤال از حجم نمونه 
ارزشیابید که ن  به میزان زیاد معتقد%) 6.7(نفر  1میزان متوسط و 

دانشجویان با میزان کسب دانش و معلومـات اسـتفاده مـی   
گویانی است که گزینه کم را انتخاب کرده فراوانی افراد حجم نمونه در میان پاسخ

ا در میان کسانی است که گزینـه کـم را انتخـاب    ه پاسخ) مد(و نیز باالترین فراوانی 
هاي داده شانگر که همان میانگین پاسخامتیاز این ن. ندا کرده

محاسبه میانگین پس از اعمال وزن عددي مربوط است، عدد 
شده در پیمایش و به درنظرگرفته» معیار«این عدد بر اساس 

حاکی از وجود وضعیتی نامطلوب و تأکید اندك اس 1-66/1اعداد 
  .دانشجویان در قالب آزمون پایان ترم است

آیا از ارزشیابی پایانی براي آشنایی دانشجویان با میزان کسب دانش و معلومات استفاده می
هاي  پاسخ درصد  درصد 

 تجمعی درصد  صحیح

46.7 50.0 50.0 
40.0 42.9 92.9 
6.7 7.1 100.0 
6.7    

100.0 100.0  
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آیا به غیر از آزمون از تکلیف و گزارش در ارزشیابی علمی دانشجویان 

بـه  %) 46.7(نفـر   7به میـزان کـم،   
 و به غیر از آزمون از تکلیـف 

، از ایـن نظـر میانـه فراوانـی     
نـد و  ا یانی است که گزینه متوسط را انتخاب کرده

ها در میان کسانی است که گزینه متوسط را انتخـاب  
شـده بـر اسـاس فرمـول      هاي داده

دهد،  را نشان می 35/2محاسبه میانگین پس از اعمال وزن عددي مربوط است، عدد 
واسـطه قرارداشـتن بـین     شده در پیمایش و به

حاکی از وجود وضعیتی نسبتاً مطلوب و این واقعیـت اسـت کـه    
هایی بـه ارزیـابی    استادان به طور متوسط و نسبتاً مطلوبی در قالب تکالیف و گزارش

  شود؟ گزارش در ارزشیابی علمی دانشجویان استفاده می

  فراوانی 

 پاسخ
 1  کم
 7  متوسط
 6  زیاد

 1  پاسخ بی 
 15 مجموع 

  هاي آموزشی با نیاز جامعه و تحوالت روز
اي آموزشی متناسب با تحوالت علمی طراحی 

بـه  %) 40(نفـر   6بـه میـزان کـم و    
والت علمـی  اي آموزشی متناسب بـا تحـ  

گویـانی   از این نظر میانه فراوانی افراد حجـم نمونـه در میـان پاسـخ    
ا در میـان  هـ  پاسـخ ) مد(ند و نیز باالترین فراوانی 

امتیاز این نشانگر کـه همـان میـانگین    

آیا به غیر از آزمون از تکلیف و گزارش در ارزشیابی علمی دانشجویان . 2-7
  شود؟ استفاده می

به میـزان کـم،   %) 6.7(نفر  1بر اساس این سؤال از حجم نمونه 
به غیر از آزمون از تکلیـف به میزان زیاد معتقدند که %) 40(نفر  6میزان متوسط و 

، از ایـن نظـر میانـه فراوانـی     شود گزارش در ارزشیابی علمی دانشجویان استفاده می
یانی است که گزینه متوسط را انتخاب کردهگو افراد حجم نمونه در میان پاسخ

ها در میان کسانی است که گزینه متوسط را انتخـاب   پاسخ) مد(نیز باالترین فراوانی 
هاي داده امتیاز این نشانگر که همان میانگین پاسخ. دن  ا کرده

محاسبه میانگین پس از اعمال وزن عددي مربوط است، عدد 
شده در پیمایش و به درنظرگرفته» معیار«این عدد بر اساس 

حاکی از وجود وضعیتی نسبتاً مطلوب و این واقعیـت اسـت کـه     66/1-32/2اعداد 
استادان به طور متوسط و نسبتاً مطلوبی در قالب تکالیف و گزارش

  .پردازند دانشجویان می
گزارش در ارزشیابی علمی دانشجویان استفاده می ،آیا به غیر از آزمون از تکلیف

فراوانی هاي  پاسخ درصد  درصد 
 تجمعی درصد  صحیح

6.7 7.1 7.1 
46.7 50.0 57.1 
40.0 42.9 100.0 
6.7    

100.0 100.0  

هاي آموزشی با نیاز جامعه و تحوالت روز رشتهتناسب . 8
اي آموزشی متناسب با تحوالت علمی طراحی ه ا و دورهه تا چه اندازه رشته. 8- 1

  اند؟ شده
بـه میـزان کـم و    %) 60(نفـر   9بر اساس این سؤال از حجم نمونه 

اي آموزشی متناسب بـا تحـ  ه ا و دورهه رشتهمیزان متوسط معتقدند که 
از این نظر میانه فراوانی افراد حجـم نمونـه در میـان پاسـخ     ،دان طراحی شده

ند و نیز باالترین فراوانی ا است که گزینه کم را انتخاب کرده
امتیاز این نشانگر کـه همـان میـانگین    . ندا کسانی است که گزینه کم را انتخاب کرده



ده بر اساس فرمـول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال وزن عـددي       
شـده   درنظرگرفته» معیار«دهد، این عدد بر اساس 

حـاکی از وجـود وضـعیتی     
اندکی متناسـب  نامطلوب است و اینکه از دیدگاه دانشجویان دوره آموزشی به میزان 

  .؟اند هاي آموزشی متناسب با تحوالت علمی طراحی شده

  فراوانی 

 پاسخ

 9  کم
 6  متوسط
 0  زیاد
 15 مجموع

اي آموزشی متناسب با نیازهاي جامعه طراحی 

بـه  %) 26.7(نفـر   4به میزان کم، 
اي آموزشی ه ها و دوره رشته

، از این نظـر میانـه فراوانـی افـراد حجـم      
نـد و نیـز بـاالترین    ا گویانی است که گزینه کم را انتخـاب کـرده  

امتیـاز  . نـد ا ها در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کـرده 
شده بر اساس فرمـول محاسـبه میـانگین    

دهـد، ایـن عـدد بـر      را نشـان مـی  
 1-66/1واسطه قرارداشتن بین اعـداد  

حاکی از وجود وضعیتی نامطلوب است و اینکه از دیدگاه دانشجویان دوره آموزشی 
  .میزان اندکی متناسب با نیازهاي جامعه طراحی شده است

ده بر اساس فرمـول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال وزن عـددي       ش هاي داده پاسخ
دهد، این عدد بر اساس  را نشان می 4/1مربوط است، عدد 

 1-66/1واسطه قرارداشـتن بـین اعـداد     در پیمایش و به
نامطلوب است و اینکه از دیدگاه دانشجویان دوره آموزشی به میزان 

  .با تحوالت علمی طراحی شده است
هاي آموزشی متناسب با تحوالت علمی طراحی شده ها و دوره تا چه اندازه رشته

هاي  پاسخ درصد  درصد 
 تجمعی درصد  صحیح

60.0 60.0 60.0 
40.0 40.0 40.0 

0 0 0 
100.0 100.0  

اي آموزشی متناسب با نیازهاي جامعه طراحی ه ا و دورهه تا چه اندازه رشته. 2-8
  اند؟ شده

به میزان کم، %) 66.7(نفر  10بر اساس این سؤال از حجم نمونه 
رشتهبه میزان زیاد معتقدند که %) 6.7(نفر  1میزان متوسط و 

، از این نظـر میانـه فراوانـی افـراد حجـم      ندا ابزارهاي جامعه طراحی شدهمتناسب با 
گویانی است که گزینه کم را انتخـاب کـرده   نمونه در میان پاسخ

ها در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کـرده  پاسخ) مد(فراوانی 
شده بر اساس فرمـول محاسـبه میـانگین     دادههاي  این نشانگر که همان میانگین پاسخ

را نشـان مـی   4/1پس از اعمال وزن عددي مربوط است، عدد 
واسطه قرارداشتن بین اعـداد   شده در پیمایش و به درنظرگرفته» معیار«اساس 

حاکی از وجود وضعیتی نامطلوب است و اینکه از دیدگاه دانشجویان دوره آموزشی 
میزان اندکی متناسب با نیازهاي جامعه طراحی شده استبه 
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  ؟اند هاي آموزشی متناسب با نیازهاي جامعه طراحی شده

  فراوانی 

 پاسخ

 10  کم
 4  متوسط
 1  زیاد
 15 مجموع

  اي آموزشی در گروه، دقیق و مدون هستند؟
بـه  %) 46.7(نفـر   7به میزان کـم،  

اي آموزشـی  هـ  اهـداف دوره 
از این نظر میانه فراوانی افراد حجـم نمونـه در میـان    

) مـد (ند و نیز باالترین فراوانـی  
امتیاز این نشـانگر کـه   . ندا ا در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کرده
ه میـانگین پـس از اعمـال    شده بر اساس فرمول محاسـب 

» معیـار «دهـد، ایـن عـدد بـر اسـاس      
حـاکی از   1-66/1واسـطه قرارداشـتن بـین اعـداد     

هـاي   وجود وضعیتی نامطلوب اسـت و اینکـه از دیـدگاه دانشـجویان اهـداف دوره     

  هاي آموزشی در گروه دقیق و مدون هستند؟

  فراوانی 

 پاسخ

 7  کم
 7  متوسط
 1  زیاد
 15 مجموع

  کند؟ برنامه درسی فعلی به افزایش اطالعات من کمک می
بـه  %) 60(نفـر   9بـه میـزان کـم،    

برنامـه درسـی فعلـی بـه     به میزان زیـاد معتقدنـد کـه    
افـراد حجـم نمونـه در    ، از این نظر میانه فراوانی 

هاي آموزشی متناسب با نیازهاي جامعه طراحی شده ها و دوره تا چه اندازه رشته
هاي  پاسخ درصد  درصد 

 تجمعی درصد  صحیح

66.7 66.7 66.7 
26.7 26.7 93.3 
6.7 6.7 100.0 

100.0 100.0  

اي آموزشی در گروه، دقیق و مدون هستند؟ه آیا اهداف دوره. 9
به میزان کـم،  %) 46.7(نفر  7بر اساس این سؤال از حجم نمونه 

اهـداف دوره به میزان زیاد معتقدند که %) 6.7(نفر  1میزان متوسط و 
از این نظر میانه فراوانی افراد حجـم نمونـه در میـان    ، در گروه دقیق و مدون هستند

ند و نیز باالترین فراوانـی  ا گویانی است که گزینه متوسط را انتخاب کرده پاسخ
ا در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کردهه پاسخ

شده بر اساس فرمول محاسـب  هاي داده همان میانگین پاسخ
دهـد، ایـن عـدد بـر اسـاس       را نشان می 6/1وزن عددي مربوط است، عدد 

واسـطه قرارداشـتن بـین اعـداد      شده در پیمایش و بـه  درنظرگرفته
وجود وضعیتی نامطلوب اسـت و اینکـه از دیـدگاه دانشـجویان اهـداف دوره     

  .ی مشخص هستندآموزشی در گروه به میزان اندک
هاي آموزشی در گروه دقیق و مدون هستند؟ آیا اهداف دوره

فراوانی هاي  پاسخ درصد  درصد 
 تجمعی درصد  صحیح

46.7 46.7 46.7 
46.7 46.7 93.3 
6.7 6.7 100.0 

100.0 100.0  

  تناسب برنامه درسی با نیازهاي دانشجویان. 10
برنامه درسی فعلی به افزایش اطالعات من کمک می. 10- 1

بـه میـزان کـم،    %) 33.3(نفر  5بر اساس این سؤال از حجم نمونه 
به میزان زیـاد معتقدنـد کـه    %) 6.7(نفر  1میزان متوسط و 

، از این نظر میانه فراوانی کند افزایش اطالعات من کمک می



ند و نیز بـاالترین فراوانـی   ا گویانی است که گزینه متوسط را انتخاب کرده
امتیـاز ایـن   . نـد ا ها در میان کسانی است که گزینه متوسط را انتخاب کرده

شده بر اساس فرمول محاسبه میـانگین پـس   
دهد، این عـدد بـر اسـاس     را نشان می

 66/1-32/2واسـطه قرارداشـتن بـین اعـداد     
حاکی از وجود وضعیتی نسبتاً مطلوب است و اینکه دانشـجویان معتقدنـد بـه طـور     

  . کند می متوسطی برنامه درسی موجود به افزایش اطالعات آنان کمک
  ؟کند برنامه درسی فعلی به افزایش اطالعات من کمک می

  فراوانی 

 پاسخ

 5  کم
 9  متوسط
 1  زیاد
 15 مجموع

  تحوالت آن طراحی شده است؟
بـه  %) 13.3(نفـر   2به میزان کم، 

برنامـه درسـی بـا توجـه بـه      
از ایـن نظـر میانـه فراوانـی افـراد      

نـد و نیـز   ا گویانی است کـه گزینـه کـم را انتخـاب کـرده     
. ندا ها در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کرده

شـده بـر اسـاس فرمـول محاسـبه      
دهـد، ایـن    را نشـان مـی   28/1

واسطه قرارداشتن بـین اعـداد   
حاکی از وجود وضعیتی نامطلوب است و اینکه برنامـه درسـی موجـود از    
دیدگاه دانشجویان به میزان اندکی متناسب نیاز جامعه و تحـوالت آن طراحـی شـده    

گویانی است که گزینه متوسط را انتخاب کرده میان پاسخ
ها در میان کسانی است که گزینه متوسط را انتخاب کرده پاسخ) مد(

شده بر اساس فرمول محاسبه میـانگین پـس    هاي داده نشانگر که همان میانگین پاسخ
را نشان می 73/1وزن عددي مربوط است، عدد از اعمال 

واسـطه قرارداشـتن بـین اعـداد      شده در پیمایش و به درنظرگرفته» معیار«
حاکی از وجود وضعیتی نسبتاً مطلوب است و اینکه دانشـجویان معتقدنـد بـه طـور     

متوسطی برنامه درسی موجود به افزایش اطالعات آنان کمک
برنامه درسی فعلی به افزایش اطالعات من کمک می
فراوانی هاي  پاسخ درصد  درصد 

 تجمعی درصد  صحیح

33.3 33.3 33.3 
60.0 60.0 93.3 
6.7 6.7 100.0 

100.0 100.0  

تحوالت آن طراحی شده است؟برنامه درسی با توجه به نیازهاي جامعه و . 2-10
به میزان کم، %) 73.3(نفر  11بر اساس این سؤال از حجم نمونه 

برنامـه درسـی بـا توجـه بـه       به میـزان زیـاد معتقدنـد   %) 6.7(نفر  1میزان متوسط و 
از ایـن نظـر میانـه فراوانـی افـراد       .تنیازهاي جامعه و تحوالت آن طراحی شده اس

گویانی است کـه گزینـه کـم را انتخـاب کـرده      میان پاسخ حجم نمونه در
ها در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کرده پاسخ) مد(باالترین فراوانی 

شـده بـر اسـاس فرمـول محاسـبه       هاي داده امتیاز این نشانگر که همان میانگین پاسخ
28میانگین پس از اعمال وزن عددي مربوط است، عدد 

واسطه قرارداشتن بـین اعـداد    شده در پیمایش و به درنظرگرفته» معیار«عدد بر اساس 
حاکی از وجود وضعیتی نامطلوب است و اینکه برنامـه درسـی موجـود از     66/1-1

دیدگاه دانشجویان به میزان اندکی متناسب نیاز جامعه و تحـوالت آن طراحـی شـده    
  .است

    

ارزیابی درونی 
گروه آموزشی 

الملل  روابط بین
دانشگاه تهران 
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  ؟درسی با توجه به نیازهاي جامعه و تحوالت آن طراحی شده است

  فراوانی 

 پاسخ
 11  کم
 2  متوسط
 1  زیاد

 1  پاسخ بی 
 15 مجموع 

  نیازهاي دانشجو
م و ا ام از رشته شود تا آگاهی

بـه  ) %33.3( نفـر  5، به میزان کـم 
اي هـ  دورهو  هـا  ستنـوع در 

از . دهـم و نیازهاي جامعه را افزایش 
است که گزینه متوسـط  گویانی 

در میـان کسـانی اسـت کـه     هـا  
شـده   هاي داده پاسخامتیاز این نشانگر که همان میانگین 

 73/1بر اساس فرمول محاسبه میانگین پس از اعمال وزن عددي مربوط است، عـدد  
واسـطه   بـه در پیمایش و شده 
مطلـوب اسـت و   نسـبتاً  یتی 

معتقدند برنامه دروس تنوع دارد و منجر به افزایش 

  ؟ام و نیازهاي جامعه افزایش دهم شود تا آگاهی خود را از رشته

  فراوانی 

 پاسخ

 7  کم
 5  متوسط
 3  زیاد
 15 مجموع

درسی با توجه به نیازهاي جامعه و تحوالت آن طراحی شده استبرنامه 
فراوانی هاي  پاسخ درصد  درصد 

 تجمعی درصد  صحیح

73.3 78.6 78.6 
13.3 14.3 92.9 
6.7 7.1 100.0 
6.7    

100.0   

نیازهاي دانشجوهاي آموزشی با توجه به  تنوع دوره. 11
شود تا آگاهی اي آموزشی باعث میه تنوع دروس و دوره. 11- 1

 نیازهاي جامعه را افزایش دهم؟
به میزان کـم ) %46.7( نفر 7از حجم نمونه سؤال بر اساس این 

تنـوع در  :معتقدند کهبه میزان زیاد ) %20( نفر 3میزان متوسط و 
و نیازهاي جامعه را افزایش   ام از رشته منتا آگاهی  شود میآموزشی باعث 

گویانی  پاسخاین نظر میانه فراوانی افراد حجم نمونه در میان 
هـا   پاسخ) مد( ند و نیز باالترین فراوانیا را انتخاب کرده

امتیاز این نشانگر که همان میانگین . ندا ب کردهگزینه کم را انتخا
بر اساس فرمول محاسبه میانگین پس از اعمال وزن عددي مربوط است، عـدد  

شده  درنظرگرفته» معیار«هد، این عدد بر اساس د می را نشان
یتی حاکی از وجود وضـع  66/1-32/2بین اعداد قرارداشتن 

معتقدند برنامه دروس تنوع دارد و منجر به افزایش  دانشجویان به طور متوسطاینکه 
  .شود میآگاهی از جامعه 
شود تا آگاهی خود را از رشته هاي آموزشی باعث می تنوع دروس و دوره

 درصد 
 درصد 

هاي  پاسخ
 صحیح

 تجمعی درصد 

46.7 46.7 4 
33.3 33.3 80.0 
20.0 20.0 100.0 
100.0 100.0  

  



م ا اي آموزشی باعث ایجاد عالقه در من نسبت به رشته

بـه  ) %53.3( نفـر  8، بـه میـزان کـم   
اي هـ  دورهو تنـوع دروس   :معتقدند که

از ایـن نظـر میانـه     ؛شـود  مـی 
است کـه گزینـه متوسـط را انتخـاب     
در میان کسانی است که گزینـه متوسـط   

بر اسـاس  شده  هاي داده پاسخ
را نشـان   06/2فرمول محاسبه میانگین پس از اعمال وزن عددي مربوط است، عـدد  

واسـطه   بـه مـایش و  در پیشـده  
مطلـوب اسـت و   نسـبتاً  حاکی از وجود وضـعیتی  

دانشجویان معتقدند به طور متوسـطی تنـوع دروس دوره آموزشـی منجـر بـه      

  ؟شود ام می هاي آموزشی باعث ایجاد عالقه در من نسبت به رشته

  فراوانی 

 پاسخ

 3  کم
 8  متوسط
 4  زیاد
 15 مجموع

  هاي درسی

واحدهاي عملی به مرحله اجرا 

) %86.7( نفـر 13و » بلـه « به گزینه
ند، از این نظر، میانه فراوانی افـراد حجـم نمونـه در میـان     

) مـد ( فراوانـی نـد و نیـز بـاالترین    
» معیـار «بـر اسـاس   . نـد ا در میان کسانی است که گزینه خیر را انتخاب کرده

پاسخ » بله«به گزینه  درصد 70

اي آموزشی باعث ایجاد عالقه در من نسبت به رشتهه تنوع دروس دوره. 2-11
  شود؟ می

بـه میـزان کـم   ) %20( نفر 3از حجم نمونه سؤال بر اساس این 
معتقدند کهبه میزان زیاد ) %26.7( نفر 4میزان متوسط و 

مـی م ا آموزشی باعث ایجاد عالقه در من نسبت بـه رشـته  
است کـه گزینـه متوسـط را انتخـاب     گویانی  پاسخفراوانی افراد حجم نمونه در میان 

در میان کسانی است که گزینـه متوسـط   ها  پاسخ) مد( فراوانیند و نیز باالترین ا کرده
پاسخامتیاز این نشانگر که همان میانگین . ندا را انتخاب کرده

فرمول محاسبه میانگین پس از اعمال وزن عددي مربوط است، عـدد  
شـده   درنظرگرفتـه » معیـار «هد، ایـن عـدد بـر اسـاس     د می

حاکی از وجود وضـعیتی   66/1-32/2بین اعداد قرارداشتن 
دانشجویان معتقدند به طور متوسـطی تنـوع دروس دوره آموزشـی منجـر بـه      اینکه 

  .شود میعالقمندي آنها نسبت به رشته 
هاي آموزشی باعث ایجاد عالقه در من نسبت به رشته تنوع دروس دوره

فراوانی هاي  پاسخ درصد  درصد 
 تجمعی درصد  صحیح

20.0 20.0 20.0 
53.3 53.3 73.3 
26.7 26.7 100.0 
100.0 100.0  

هاي درسی تناسب بین دروس نظري و عملی در برنامه. 12

واحدهاي عملی به مرحله اجرا گیرم در قالب  آنچه را به صورت نظري یاد می. 12- 1
  آورم؟ درمی

به گزینه) %3،13( نفر 2از حجم نمونه سؤال بر اساس این 
ند، از این نظر، میانه فراوانی افـراد حجـم نمونـه در میـان     ا پاسخ داده» خیر«به گزینه 

نـد و نیـز بـاالترین    ا است که گزینه خیر را انتخاب کردهگویانی  پاسخ
در میان کسانی است که گزینه خیر را انتخاب کردهها  پاسخ

70کمتر از واسطه اینکه  بهدر پیمایش و شده  درنظرگرفته

ارزیابی درونی 
گروه آموزشی 
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اکثریت دانشـجویان از  درواقع 

  ؟آورم گیرم در قالب واحدهاي عملی به مرحله اجرا در می

  فراوانی 

 پاسخ
 2  بله
 13  خیر
 15 مجموع

هاي  منظور بازدید از فعالیت

بـه  ) %6.7( نفـر  1 ،به میـزان کـم  
زمان الزم در برنامـه درسـی   

از این نظر میانـه فراوانـی    ،شده است
نـد و نیـز   ا است که گزینه کم را انتخاب کرده

. ندا در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کرده
بـر اسـاس فرمـول محاسـبه     

هـد، ایـن   د را نشـان مـی   21/1
بـین اعـداد   واسطه قرارداشتن 

ب اسـت و دانشـجویان زمـان انـدکی در     

  بینی شده است؟ هاي مرتبط پیش

  فراوانی 

 پاسخ
 12  کم
 1  متوسط
 1  زیاد

 1  پاسخ بی 
 15 مجموع 

درواقع و  شود میند وضعیت این نشانگر نامطلوب تلقی ا داده
  .عملی ناراضی هستند کاربردي و مفیدنبود دروس 

گیرم در قالب واحدهاي عملی به مرحله اجرا در می آنچه را به صورت نظري یاد می

 درصد 
 درصد 

هاي  پاسخ
 صحیح

 تجمعی درصد 

13.3 13.3 13.3 
86.7 86.7 100.0 
100.0 100.0  

  فوق برنامههاي  فعالیت. 13
منظور بازدید از فعالیت تا چه اندازه زمان الزم در برنامه درسی به. 13- 1

  بینی شده است؟ مرتبط پیش
به میـزان کـم  ) %80( نفر 12از حجم نمونه  ،سؤالبر اساس این 

زمان الزم در برنامـه درسـی   معتقدند که به میزان زیاد ) %6.7( نفر 1میزان متوسط و 
شده استبینی  پیشمرتبط هاي  فعالیتبازدید از منظور  به

است که گزینه کم را انتخاب کردهگویانی  پاسخافراد حجم نمونه در میان 
در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کردهها  پاسخ) مد( باالترین فراوانی

بـر اسـاس فرمـول محاسـبه     شـده   هاي داده پاسخامتیاز این نشانگر که همان میانگین 
21 میانگین پس از اعمال وزن عددي مربوط است، عدد

واسطه قرارداشتن  بهدر پیمایش و شده  درنظرگرفته» معیار«عدد بر اساس 
ب اسـت و دانشـجویان زمـان انـدکی در     حاکی از وجود وضـعیتی نـامطلو   66/1-1

  .مرتبط دارندهاي  فعالیتبرنامه درسی براي بازدید از 
هاي مرتبط پیش منظور بازدید از فعالیت تا چه اندازه زمان الزم در برنامه درسی به

فراوانی هاي  پاسخ درصد  درصد 
 تجمعی درصد  صحیح

80.0 85.7 85.7 
6.7 7.1 92.9 
6.7 7.1 100.0 
6.7    

100.0   

  



نظران مرتبط براي سخنرانی دعوت به 

بـه  ) %6.7( نفـر 1 ،بـه میـزان کـم   
سـخنرانی   بـراي مـرتبط  نظـران  

از ایـن نظـر میانـه فراوانـی افـراد حجـم نمونـه در میـان         
) مـد ( نـد و نیـز بـاالترین فراوانـی    

امتیاز این نشـانگر کـه   . ندا انتخاب کرده
بر اساس فرمول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال     

» معیـار «هد، این عـدد بـر اسـاس    
حـاکی از   1-66/1بـین اعـداد   

از کارشناسان براي   کمضعیتی نامطلوب است، این وضعیت ناشی از دعوت 

  آید؟ سخنرانی دعوت به عمل می

  فراوانی 

 پاسخ

 14  کم
 1  متوسط
 0  زیاد
 15 مجموع

  شود؟ وسیلۀ گروه برگزار می
بـه  ) %13.3( نفـر  2، به میـزان کـم  

هـاي   کنفـرانس که سـمینارها و  
از این نظر میانه فراوانـی افـراد حجـم نمونـه در     

) مـد ( ند و نیز باالترین فراوانی
امتیاز این نشـانگر کـه   . ندا ا در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کرده

بر اساس فرمول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال     
» معیـار «هد، این عـدد بـر اسـاس    

حـاکی از   1-66/1بـین اعـداد   

نظران مرتبط براي سخنرانی دعوت به  تا چه اندازه از کارشناسان و صاحب. 2-13
  آید؟ عمل می

بـه میـزان کـم   ) %93.3( نفر14از حجم نمونه سؤال بر اساس این 
نظـران   صـاحب از کارشناسـان و  میزان متوسط معتقدند که 

از ایـن نظـر میانـه فراوانـی افـراد حجـم نمونـه در میـان         . آیـد  مـی عمـل  ه دعوت ب
نـد و نیـز بـاالترین فراوانـی    ا است که گزینه کم را انتخاب کـرده گویانی  پاسخ
انتخاب کردهرا  ا در میان کسانی است که گزینه کمه پاسخ

بر اساس فرمول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال     شده  هاي داده پاسخهمان میانگین 
هد، این عـدد بـر اسـاس    د را نشان می 06/1وزن عددي مربوط است، عدد 

بـین اعـداد   واسـطه قرارداشـتن    بـه در پیمایش و شده  درنظرگرفته
ضعیتی نامطلوب است، این وضعیت ناشی از دعوت وجود و

  .سخنرانی است
سخنرانی دعوت به عمل می براينظران مرتبط  تا چه اندازه از کارشناسان و صاحب

فراوانی  درصد 
 درصد 

هاي  پاسخ
 صحیح

 تجمعی درصد 

93.3 93.3 93.3 
6.7 6.7 100.0 
0 0 0 

100.0 100.0  

وسیلۀ گروه برگزار می هاي علمی به تا چه اندازه سمینارها و کنفرانس. 13- 3
به میـزان کـم  ) %80( نفر 12از حجم نمونه سؤال بر اساس این 

که سـمینارها و  معتقدند به میزان زیاد ) %6.7( نفر 1میزان متوسط و 
از این نظر میانه فراوانـی افـراد حجـم نمونـه در     . شود میعلمی توسط گروه برگزار 

ند و نیز باالترین فراوانیا است که گزینه کم را انتخاب کردهگویانی  پاسخمیان 
ا در میان کسانی است که گزینه کم را انتخاب کردهه پاسخ

بر اساس فرمول محاسـبه میـانگین پـس از اعمـال     شده  هاي داده پاسخهمان میانگین 
هد، این عـدد بـر اسـاس    د را نشان می 26/1وزن عددي مربوط است، عدد 

بـین اعـداد   واسـطه قرارداشـتن    بـه در پیمایش و شده  درنظرگرفته
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به میزان اندکی سمینار و کنفرانس علمـی  

  شود؟ هاي علمی توسط گروه برگزار می

  فراوانی 

 پاسخ

 12  کم
 2  متوسط
 1  زیاد
 15 مجموع

تهران به توصـیف نقـاط    لملل دانشگاه
در  يا لملل بـر اسـاس دیـدگاه نمونـه    

تهـران در   لملـل دختـر و پسـر دانشـگاه    
ــه اســت ــل نشــانگرهاي . پرداخت تحلی

در پرسشنامه نتایج جالب توجهی را در بـر داشـت کـه در ارزیـابی     
و شناسـایی نقـاط قـوت و     در دانشـگاه تهـران  

شده براي ارزیابی درونی گـروه، حـاکی از تناسـب انـدك     
اهداف گروه با نیازهاي جامعه، تقویت اندك انگیزه یادگیري در دانشجویان با اسـتفاده از  
هاي تـدریس اسـتادان بـا محتـوي درسـی،      

ان، تنـوع انـدك در   هاي تدریس استادان با معلومات قبلـی دانشـجوی  
در تـدریس،  ) رفتـاري (توجهی استادان به اهـداف عملکـردي   

عدم استفاده یا استفاده اندك استادان از مواد و ابزار مناسب براي تدریس، ارزیـابی انـدك   
هاي دانشجویان قبل از تدریس، عدم استفاده یا استفاده انـدك اسـتادان   
هــاي اطالعــات و ارتباطــات، بــرآورد انــدك اســتادان از ســطح و وضــعیت  
دانشجویان در ابتداي کـالس، تأکیـد انـدك اسـتادان بـر ارزیـابی دانشـجویان در قالـب         

تـرم، تناسـب    ترم، تأکید اندك استادان بر ارزیابی دانشجویان در قالـب آزمـون پایـان   
  .لمی و نیازهاي جامعه است

به میزان اندکی سمینار و کنفرانس علمـی  به عبارتی است،  وجود وضعیتی نامطلوب
  .شود میتوسط گروه برگزار 

هاي علمی توسط گروه برگزار می تا چه اندازه سمینارها و کنفرانس

فراوانی  درصد 
 درصد 

هاي  پاسخ
 صحیح

 تجمعی درصد 

80.0 80.0 80.0 
13.3 13.3 93.3 
6.7 6.7 100.0 

100.0 100.0  

  گیري نتیجه
لملل دانشگاها روابط بین با هدف ارزیابی درونی گروه مقاله

لملل بـر اسـاس دیـدگاه نمونـه    ا قوت و ضعف شیوه سنتی آموزش روابط بین
لملـل دختـر و پسـر دانشـگاه    ا از دانشجویان دکتري روابـط بـین   دسترس

ــیم ــه اســت 1390-1391ســال اول ســال تحصــیلی  ن پرداخت
در پرسشنامه نتایج جالب توجهی را در بـر داشـت کـه در ارزیـابی     شده  درنظرگرفته

در دانشـگاه تهـران   لمللا روش سنتی آموزش روابط بین
  .ضعف آن قابل استفاده است

شده براي ارزیابی درونی گـروه، حـاکی از تناسـب انـدك      یهاي طراح تحلیل گویه
اهداف گروه با نیازهاي جامعه، تقویت اندك انگیزه یادگیري در دانشجویان با اسـتفاده از  

هاي تـدریس اسـتادان بـا محتـوي درسـی،       هاي فعلی تدریس، تناسب اندك روش روش
هاي تدریس استادان با معلومات قبلـی دانشـجوی   تناسب اندك روش

توجهی استادان به اهـداف عملکـردي    روش تدریس استادان، کم
عدم استفاده یا استفاده اندك استادان از مواد و ابزار مناسب براي تدریس، ارزیـابی انـدك   

هاي دانشجویان قبل از تدریس، عدم استفاده یا استفاده انـدك اسـتادان    استادان از آموخته
هــاي اطالعــات و ارتباطــات، بــرآورد انــدك اســتادان از ســطح و وضــعیت   فنــاوري از

دانشجویان در ابتداي کـالس، تأکیـد انـدك اسـتادان بـر ارزیـابی دانشـجویان در قالـب         
ترم، تأکید اندك استادان بر ارزیابی دانشجویان در قالـب آزمـون پایـان    میان

لمی و نیازهاي جامعه استاندك طراحی دوره آموزشی با تحوالت ع



اي آموزشی در گروه به میزان اندکی مشخص 
هستند، برنامه درسی موجود تحلیل انـدکی از وضـعت رشـته در جامعـه در اختیـار      
نیاز جامعه و تحوالت آن طراحـی  

عملـی   و مفیـد کـاربردي   هاي
بر این باورند که زمـان انـدکی در برنامـه درسـی بـراي بازدیـد از       
دعوت اندك از کارشناسان براي سخنرانی، اسـتفاده انـدك   

اسب بـا نیـاز   تقسیم نامناسب فضاي آموزشی متن
  .رشته از دیگر نظراتی است که توسط دانشجویان منعکس شده است

مطلـوبی  نسـبتاً  شده بر اساس نظر دانشجویان وضعیت 

هـاي گـروه، انطبـاق اهـداف گـروه بـا       
دانشجویان در رشته، عملکرد مدیر گروه، متناسـب بـودن   

هـاي تـدریس    علمی با محتواي درسی، نقـش روش 
استادان در درك بهتر مطالـب آموزشـی، درنظرگـرفتن اطالعـات قبلـی دانشـجویان       
علمی در ارائه مطالب، تناسـب محتـواي دروس بـا نـوع درس،     
هاي دانشجویان در ارائه درس، استفاده از تکلیف و گـزارش در  

واسـطه برنامـه درسـی     ارزشیابی علمی دانشجویان، افزایش اطالعات دانشجویان بـه 
اي آموزشی و نقـش آن در ایجـاد عالقـه دانشـجویان بـه      

. یش آگـاهی از رشـته  اي آموزشـی و نقـش آن در افـزا   
تحلیل نشانگرها همچنین گویاي این بود که سـطح علمـی دانشـجویان، عالقمنـدي     
دانشجویان به رشته تحصیلی خود، آشنایی ایشان با محتوي رشته و وضـعیت بـازار   

اي آموزشی در گروه به میزان اندکی مشخص ه به باور دانشجویان اهداف دوره
هستند، برنامه درسی موجود تحلیل انـدکی از وضـعت رشـته در جامعـه در اختیـار      

نیاز جامعه و تحوالت آن طراحـی  با هد و به میزان اندکی متناسب د دانشجو قرار می
هاي سنبود درریت دانشجویان از همچنین اکث. شده است

بر این باورند که زمـان انـدکی در برنامـه درسـی بـراي بازدیـد از        ناراضی هستند و
دعوت اندك از کارشناسان براي سخنرانی، اسـتفاده انـدك   . مرتبط دارندهاي  فعالیت

تقسیم نامناسب فضاي آموزشی متن از فضاي آموزشی و اداري گروه و
رشته از دیگر نظراتی است که توسط دانشجویان منعکس شده است

شده بر اساس نظر دانشجویان وضعیت  هاي طراحی تحلیل گویه
  :هدد را در موارد زیر نشان می

هـاي گـروه، انطبـاق اهـداف گـروه بـا        آشنایی دانشجویان از اهداف و رسالت
دانشجویان در رشته، عملکرد مدیر گروه، متناسـب بـودن   نیازهاي فردي و انتظارات 

علمی با محتواي درسی، نقـش روش  هاي تدریس اعضاي هیئت روش
استادان در درك بهتر مطالـب آموزشـی، درنظرگـرفتن اطالعـات قبلـی دانشـجویان       

علمی در ارائه مطالب، تناسـب محتـواي دروس بـا نـوع درس،      توسط اعضاي هیئت
هاي دانشجویان در ارائه درس، استفاده از تکلیف و گـزارش در   تن فعالیتدرنظرگرف

ارزشیابی علمی دانشجویان، افزایش اطالعات دانشجویان بـه 
اي آموزشی و نقـش آن در ایجـاد عالقـه دانشـجویان بـه      ه فعلی، تنوع دروس دوره

اي آموزشـی و نقـش آن در افـزا   ه رشته، تنوع دروس و دوره
تحلیل نشانگرها همچنین گویاي این بود که سـطح علمـی دانشـجویان، عالقمنـدي     
دانشجویان به رشته تحصیلی خود، آشنایی ایشان با محتوي رشته و وضـعیت بـازار   

  .کار در وضعیت مطلوبی قرار دارد
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سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب     

گـام ارزیـابی درونـی     بـه  راهنمـاي گـام  
  .دانشگاه تهران

هاي  جراي ارزیابی درونی در گروه

تجربـه  : تأثیر ارزیـابی درونـی در بهبـود کیفیـت دانشـگاهی     
سومین مجموعه مقاالت همایش ارزیابی درونـی کیفیـت در   

، 1386رکـز ارزیـابی کیفیـت دانشـگاه تهـران،      

مؤسسـه پـژوهش و   : ، چاپ اول، تهـران 
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