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  چكيده
دادن كاربرد روش تحقيق آميخته در تهيه و اعتباريابي  هدف اصلي پژوهش، نشان

مقاله . هاي آموزشي دانشگاه فردوسي بود  ارزشيابي عملكرد مديران گروهنامه پرسش
آمده  دستشده در طراحي و اعتباريابي ابزار، نتايج به كردن مسير طي اضر، ضمن روشنح

جامعه پژوهش، شامل چهار گروه؛ . است داده شده را نيز ارائه هاي تهيهنامه در قالب پرسش
ها و هاي آموزشي، رؤسا و معاونان آموزشي دانشكده اعضاي هيئت علمي، مديران گروه

مك مصاحبه، مذاكره با متخصصان و مرور مستندات، با استفاده از به ك. دانشجويان بود
- ها، پيششد؛ پس از دستيابي به مؤلفه هاي اصلي فرم ارزشيابي تهيهمؤلفه ،دلفيروش 

- نامه پرسش. شد ها در چهار فرم و براي چهار گروه آزمودني تهيهنامه نويس اوليه پرسش

 مدير 56، يس و معاون آموزشي دانشكده رئ24 عضو هيئت علمي، 112هاي اوليه، روي 
هاي آمار توصيفي و  گيري از شاخصبا بهره.  دانشجو به مرحله اجرا درآمد112گروه و 
هاي  ، داده»طرفه ضريب آلفاي كرونباخ و تحليل واريانس يك«هاي استنباطي شامل  آزمون

ضريب آلفاي . گرفت هاي تهيه و اجراشده، مورد اعتباريابي قرارنامه حاصل از پرسش
هاي فني برحسب نظر اعضاي هيئت علمي ها از نظر ويژگي نامه كرونباخ براي پرسش

ارزيابي (ها ، رؤسا و معاونان آموزشي دانشكده96/0برابر با ) ارزيابي توسط همكار(
 و دانشجويان 86/0برابر با )  ارزيابي- خود(، مدير گروه 96/0برابر با ) توسط فرادستان

.   بود كه معتبر و مناسب هستند79/0برابر با ) كنندگان يا مشتريان سط مصرفارزيابي تو(
شده را مناسب  هاي تهيهنامه دهندگان، پرسش درصد از پاسخ70درمجموع، بيش از 

در پايان مقاله حاضر، . نشد دار هم در متوسط نظريات آنها ديدهداده، تفاوتي معني تشخيص
  .است شده شده، ارائه اعتبارسنجيهاي ارزيابي تهيه و نمونه فرم

  
نامه، روش  هاي آموزشي، ارزيابي عملكرد، اعتباريابي پرسش مديران گروه :ها واژه كليد
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  مقدمه
هـا، نقـش    هـاي آموزشـي در دانـشگاه        مديران گروه 

و ] 3 و 2،  1[هاي يادگيري دارند    كليدي در رهبري جريان   
رود تا وظايف نقش خود را بـشناسند و         رمياز آنان انتظا  
هايي اساسي را  كردن آن، تدابيري دقيق و اقدام براي پياده

داليلي زيـاد وجوددارنـد كـه بـه اسـتناد آن            . كنند  ارائه
هاي آموزشـي را در ارتقـا و          توان نقش مديران گروه    مي

ــت    ــي و بااهمي ــالي، اساس ــوزش ع ــت آم ــظ كيفي حف
دهنـد كـه    مي  ها نشان ريهدرنظرگرفت؛ مرور شواهد و نظ    

تواننــد در راهبــري هــاي آموزشــي مــي مــديران گــروه
هاي اصلي آمـوزش و تـدريس، نقـشي محـوري            جريان

؛ مــسئوليت كنتــرل و پاســخگويي دربــاره ]3[ايفاكننــد 
استانداردهاي تدريس و تعيين وظايف آموزشي و مسائل        

عـالوه ايجـاد محـيط يـادگيري          اعضاي هيئت علمي، به   
؛ تعهد  ]4[باشند    داشته   دانشجويان را برعهده   مطلوب براي 

داده، آنها را در كار خود        اعضاي هيئت علمي را پرورش    
؛ اعضاي هيئت علمي را بـراي عملكـرد         ]5[توانمندكنند  

هـاي  نامـه  و در كيفيت راهنمايي پايان     ]6[بهتر برانگيزند   
هاي تحصيالت تكميلي، نقشي نظـارتي      دانشجويان دوره 

 مـديران   ]7[بگيرنـد      مـؤثري برعهـده    كننـدگي و هدايت 
توانند در پيوند ميان اعضاي هيئت      هاي آموزشي مي    گروه

كنند   علمي و مديران اجرايي دانشگاه، نقش ميانجي بازي       
كه اين پيوند، مشاركت اعضاي هيئت علمي را در روند          

بخشد زيرا شـناخت آنـان را از        ها بهبودمي اداره دانشگاه 
ــت ــاي اجراوضــعيت فعالي ــالي و  ه ــشكالت م ــي، م ي

؛ اين در حـالي     ]8[دهد  مي  هاي اداري افزايش  محدوديت
رو است؛  ها با مشكالتي روبه   است كه اداره امور دانشگاه    

دهنـد كـه در ميـان       مي  تحقيق نشان نتايج  عنوان نمونه،     به
دانشجويان  درصد از    40 تنها حدود    هاي دولتي، دانشگاه
از دران، هــاي مختلــف تحــصيلي دانــشگاه مازنــرشــته

و در  ] 9[دارنـد     شـده رضـايت      ارائـه  خدمات آموزشـي  
 دانشجويان از كيفيت خـدمات مراكـز        دانشگاه پيام نور،  

؛ همچنين مديريت آموزشي    ]10[  راضي نيستند  ،يآموزش
دچـار   هاي علوم پزشكي از نظر دانـشجويان در دانشگاه

مـشكالت   تـرين  مهـم . است شده ضعف و مشكل ارزيابي

نظر بيشتر دانـشجويان، عـدم وجـود       آموزش پزشكي از    
نظـم و همـاهنگي در    ريزي صـحيح و  مديريت و برنامه

كنند كه نتايج    ادعامي نژاد  صرافي و   فكري. آموزش است 
هاي ديگر، از ضعف عمومي نظام پژوهش پژوهش آنان و

ــكي  ــوزش پزش ــهآم ــشور درزمين ــديريت و  ك ــاي م ه
، دارند كه نتيجه طبيعـي ايـن وضـع          ريزي حكايت   برنامه

ضعيف تا متوسـط بـودن ميـزان يـادگيري دانـشجويان            
كه درحالي. ]11[ دارد  پزشكي را از برنامه آموزشي درپي     

دهند مـديران دانـشگاهي ازجملـه       مي  نتايج تحقيق نشان  
هـاي    هاي آموزشـي از شـركت در برنامـه          مديران گروه 

 كه يكـي از     رسدنظرمي، به ]12[كنند  نمي  آموزش استقبال 
هـاي    ها براي بهبود عملكرد مديران گروه     ترين راه مناسب

يـك نظـام      ها، طراحـي و اسـتقرار       آموزشي در دانشگاه  
  . ارزيابي عملكرد باشد

هاي نظام مـديريت    ارزشيابي عملكرد، يكي از شاخه    
شود كه هدف از آن، كمك به ارزشيابي        مي  عملكرد تلقي 

. منظور بهبود و توسعه آنهاسـت     عملكرد منابع انساني، به   
هـاي    ر زيادي براي ارزشيابي از عملكرد مديران گروه       آثا

تـوان بـراي    تصورند كه اغلب آنها را مـي        آموزشي قابل 
. تمامي عوامل انساني، اعم از اين مديران، صادق دانست        

 كمك ارزشيابي عملكرد، كار افراد درخصوص نحـوه         به
و ] 14 و13[گيـري   طور سيستماتيك اندازه  انجام وظيفه به  

ــوب  ــي  روش مطل ــن م ــزش، روش ــود انگي و ] 15[ ش
شود تا وي، نقايص كار خـود       مي  بازخوردي به فرد داده   

هـا از طريـق     طور معمـول، دانـشگاه    به. ]16[را بشناسد   
  و انتخـاب   ريـزي توانند به برنامـه   ارزشيابي عملكرد مي  

تربيـت و    اي معتبـر بـراي      كنند؛ برنامه   منابع انساني اقدام  
راحي نظام جبـران خـدمت      كنند؛ به ط    بهسازي آنان تهيه  

و اسـتعداد   كنند؛     را تعيين  سير پيشرفت شغلي  بپردازند؛ م 
كننـد و بـه       هاي منابع انساني خـود را شناسـايي       توانايي

 18،  17[ارتقاي اعتماد در جو سازماني خـود بپردازنـد          
 ]. 19و

ها، ارزشيابي عملكرد، اقـدامي راهبـردي       در دانشگاه 
ـ   ؛ در ايـن سـازمان     ]20 [است گيـري مـستند    دازههـا، ان

عملكرد، نه يك اقدام يكه و مجزا، بلكه آخرين مرحلـه           
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هـايي اسـت كـه در فراينـد مـديريت             از سلسله اقـدام   
هايي بزرگ  مرور تجربه دانشگاه  . آور است عملكرد، الزام 
 ايـن موضـوع را      3 و كليولنـد   2، ايلينـويز  1مانند كاليفرنيا 

 يدگيهاي آموزشي و پيچ    حساسيت فعاليت  .كندتأييدمي
هايي كه از طـرف اجتمـاع محلـي، نهادهـا و             مأموريت

شوند، انتظارهاي مربوط مي ها تعريفجامعه براي دانشگاه
طبع نظام مديريتي آنهـا       به پاسخگويي اين مؤسسات و به     

. 1: زنددهد و بر دو نتيجه مهم مهر تأييدمي       مي  را افزايش 
و شـده     ها، ابزاري تعريـف   ارزشيابي عملكرد در دانشگاه   

متعارف براي اطمينان از حفظ و ارتقـاي ارزش سـرمايه           
ها به يك نظام فعـال      حتي اگر دانشگاه  . 2انساني است و    
هاي رسـمي، مكتـوب و مـستند، مجهـز          براي ارزشيابي 

باشند، همچنـان بـه بـازخورد مـداوم درخـصوص             شده
عملكرد اعـضا نيازمندنـد؛ درضـمن، ايـن دو نتيجـه را             

كرد كـه ضـرورت        مهم شناسايي  عنوان داليلي توان به  مي
 نظـام ارزشـيابي معتبـر و جـامع از            طراحي و اسـتقرار   

اي ارزشيابي و زمينه  «ازآنجاكه  . دهندمي  عملكرد را نشان  
شود، روي هم اثري سازنده     مي  كه ارزشيابي در آن انجام    

اينچنين نظام ارزشيابي دركل بايد مطابق با  ،]21[» دارند
ها و مراكز آموزش عالي     اههاي دانشگ مختصات و ويژگي  

گيـري  پيشينه استفاده از ابزارهاي ترازشده انـدازه      . باشد
هـاي  آموزشي براي قضاوت دربـاره عملكـرد بـه دهـه          

كه در نظـام    درحالي. ]22 [گرددآغازين قرن بيستم برمي   
هايي پراكنـده و غيرمـستمر      آموزش عالي ايران، كوشش   

نـشگاهي  هـاي دا  براي قضاوت درباره كيفيـت فعاليـت      
ــالي     ــوزش ع ــسات آم ــوم و مؤس ــط وزارت عل توس

داد كـه     است، مرور مـستندات موجـود نـشان         شده  انجام
گيرنـده  رهنمود و ابزاري مشخص ازسوي مراجع تصميم      

هـا  منظور اجراي اين نوع ارزشيابي، در اختيار دانشگاه       به
، دفتـر نظـارت و      1380ندارد؛ البته از اوايـل دهـه          قرار

ــ ــابي وزارت عل ــاوري، وزارت ارزي ــات و فن وم، تحقيق
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سـازمان سـنجش          

                                                 
1. (www.calu.edu)    
2. (www.uillinois.edu)  
3. (http://www.csuohio.edu) 

آموزش كشور با همكـاري مؤسـسات آمـوزش عـالي،           
 را درخـصوص ارزيـابي درونـي و         هـايي ويـژه   فعاليت

هـاي    هـاي دانـشگاهي در سـطح گـروه        بيروني فعاليـت  
هـايي  اند و بـر اسـاس آن، شـاخص          آموزشي آغازكرده 

نتيجـه  . اسـت  شـده  ي مدير گـروه تـدوين  منظور ارزياب   به
هاي اطالعاتي معتبر داخلي براي تأييد      جستجو در پايگاه  

تأمل كافي است كه گويي در نظام آموزش          اين نكته قابل  
عالي ايران و در ميان محققان دانشگاهي، جايگاه كليدي         

هــاي آموزشــي در تحقــق راهكارهــاي  مــديران گــروه
 آنـان در مـديريت      ويـژه نقـش حـساس     ها و به  دانشگاه

هـايي انـدك      تحقيـق . است  كيفيت آموزش، مغفول مانده   
طـور  بـه . انـد   گرفتـه   درباره اين گروه از مديران صورت     

شده درزمينه ارزشيابي مـديران       هاي انجام   خاص، تحقيق 
سنجي از همكـاران و مـديران       هاي آموزشي به نظر     گروه

 . شود درباره عملكرد آنان، محدود مي

 همكاران به بررسي ديدگاه اعـضاي        و اصفهاني نصر
هيئت علمي و مسئوالن دانشگاه اصفهان درباره عملكـرد    

 گروه آموزشي آن دانشگاه پرداختنـد؛ نتـايج         33مديران  
هـا، ميـانگين نمـره      اند كه در برخي دانـشكده       داده  نشان

دارد و    ارزشيابي اعضاي هيئت علمي با مـديران تفـاوت        
مـديران گـروه در سـال       ميانگين نمره ارزشيابي عملكرد     

  .  ]4[ دوم از مديريت آنان از سال نخست، بهتر است
ــق ــان تحقي ــشور   در مي ــارج از ك ــه در خ ــايي ك ه

اند، برخي به ارزيابي عملكرد گروه آموزشي و          شده  انجام
صورت غيرمستقيم به ارزيابي مـديران آن       از طريق آن به   

طـور  و برخي بـه   ) ]23[براي نمونه،   (اند  ها پرداخته   گروه
ها و مشخصات مديران گروه و      مستقيم به بررسي ويژگي   

؛ در دسته دوم    ])6 و 2[مانند،  (اند  كرده  عملكرد آنها توجه  
يـك از مـديران     است كه هيچ    شده  داده  ها، نشان   از تحقيق 

 35گــروه، داراي گواهينامــه معتبــر مــديريتي نيــستند و 
درصد آنـان تـاكنون هـيچ دوره آمـوزش مـديريتي را             

دهند كه مديران   مي  ؛ همچنين، نتايج نشان   ]6 [اندهنگذراند
گروه، توان اثرگـذاري كمـي دارنـد و فاقـد آن دسـته              

هاي مديريتي هستند كه بتواند آنـان را در ارائـه           آموزش
  .]2[كند  مديريتي اثربخش كمك
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 درمجموع و به استناد ادبيات تحقيق، بـا توجـه بـه            
موزشـي در   هاي آ   ضرورت تكرار ارزشيابي مديران گروه    

فواصل زماني معين، تعـداد زيـاد آنـان در ميـان سـاير              
كننـده در   مديران دانشگاهي و لزوم تنوع منابع ارزشيابي      

هر مرحله از ارزشيابي، استفاده از روش كمي در برنامـه           
بـه اسـتناد     . ناپذير است ارزشيابي از اين مديران اجتناب    

ي از  طور خالصه، وقتي بـراي ارزشـياب      منابع علمي و به   
هـايي كـه بايـد      نمونه. 1: كنيم كه مي  روش كمي استفاده  

مقــدار . 2انــد؛  شــوند، بــزرگ آوريهــا از آن جمــعداده
الزم . 3شوند، زياد اسـت و        آوريهايي كه بايد جمع    داده

هـاي  هاي كمي براي تعيين روايـي داده      است كه از داده   
) 1(كـه در جـدول زيـر     چنـان .  [24]شود كيفي استفاده

گيري نامه ابزاري مهم براي اندازه      شود، پرسش مي  همشاهد
  . آيدشمارميهاي كمي ارزشيابي بهدر روش

        
  فنون رايج در دو شيوه ارزشيابي. 1جدول 

      
        كيفي

  كمي

  مشاهده
  مصاحبه

  هاي كانوني گروه

  نامه پرسش
  هاآزمون

  هاي موجودداده
                  

ها دانشگاه«ترتيب، اين پرسش، مطرح است كه         اين  به
آوري اي معتبـر بـراي جمـع        نامه  توانند پرسش چگونه مي 

؛ »كنند؟  هاي آموزشي تهيه    ها از عملكرد مديران گروه    داده
ــش  ــين پرس ــه چن ــشگاه   نام ــار دان ــا راهك ــد ب اي باي

كند؛ با منابع     باشد؛ انتظارهاي مديران را تأمين      داشته  تطابق
باشـد؛   داشـته   مالي و امكانات اجرايي دانـشگاه تناسـب       

كنـد و درضـمن       پذيرش و اعتماد مديران گروه را جلب      
براساس اصول و فنون طراحي ابزار سنجش عملكرد در         

باشـد؛    شـده   اي مانند دانـشگاه تنظـيم     يك سازمان حرفه  
هاي اساسـي و      گيري، جزو الزام  وجود چنين ابزار اندازه   

تحقيـق  . هاسـت   اي در برنامه ارزشيابي مديران گروه       پايه
فـرض كـه بـراي ارزشـيابي         قبول ايـن پـيش     حاضر، با 

طـور عـام و ارزشـيابي مـديران         عملكرد منابع انساني به   
طور خـاص، روشـي     ها به هاي آموزشي در دانشگاه     گروه

منظـور تهيـه ابـزاري معتبـر بـراي          برتر وجودندارد، بـه   

ــديران  آوري داده جمــع هــاي كمــي در ارزشــيابي از م
  .اجرادرآمد هاي آموزشي به گروه

  پژوهشروش

هـاي    از نظر هدف، اين تحقيق در مجموعـه تحقيـق         
 1دارد و از لحاظ روش، تحقيقـي آميختـه          اي قرار توسعه
هاي كمي و كيفـي     در اين روش، تركيبي از روش     . است

شـود؛  مـي   هـاي تحقيـق اسـتفاده       براي پاسخ به پرسـش    
هاي   تر، روش تحقيق آميخته شامل ديدگاه     روشن  عبارت به

هاي كمي و كيفي است كه در يـك           نظري يا فني تحقيق   
؛ اجـراي ايـن     ]25 [گيرنـد مـي   مطالعه مورد استفاده قرار   

كـــه در پـــژوهش حاضـــر نيـــز از آن روش، چنـــان
 :شد، شامل مراحل زير است گرفته بهره

بررسي پيشينه و مطالعه مقـدماتي وضـعيت موجـود          .  1
  درزمينه پژوهش مورد نظر؛

گيـري  ي انـدازه  اي كه ابزار سنجش برا    تعريف حيطه .  2
 شود؛ آن طرح مي

كـردن نـوع ابـزار و         بيان موارد استفاده و مـشخص     .  3
  افرادي كه ابزار بايد در خدمت آنها باشد؛

  گيري در ابزار؛ هاي مورد اندازهتعريف مقوله.  4
هـاي ابـزار و نـوع پاسـخ و            تعيين الگـوي پرسـش    .  5

  گذاري آن؛ نمره
ه چند نفـري از     آزمايش برگه مقدماتي روي يك گرو     .  6

بودن   فهم  منظور تعيين خوانايي و قابل    جامعه آماري به  
ها، تعيين مدت زمان الزم براي پاسخگويي و          پرسش

  ها؛ مانند اينها درراستاي ضرورت تعديل پرسش
ــه .  7 ــزار ب ــي اب ــه تجرب ــراي برگ ــور انتخــاب اج منظ

  ها در ابزار نهايي؛  ترين پرسش مناسب
منظـور  وتحليل آماري بـه   زيهاجراي برگه نهايي و تج    .  8

  تعيين قابليت اعتماد و اعتبار ابزار سنجش؛
تهيه و تنظيم دستورالعمل و راهنماي اجراي ابـزار و          .  9

  ها؛ گذاري و تفسير دادههاي نمرهروش
  .هاي پژوهشيتدوين گزارش و اشاعه يافته. 10

                                                 
1. mixed method 
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 كاربرد روش آميخته در عمل: هاي آموزشي دانشگاه نامه ارزيابي عملكرد مديران گروهاعتباريابي پرسش ه وتهي

  ابزارهاي پژوهش
پس از بررسي مستندات و سوابق، چارچوب نظري،        

نظـران مـديريت    دبيات تحقيـق، مـشورت بـا صـاحب        ا
هاي آموزشي و اطـالع از انتظارهـاي          آموزشي و تحقيق  

ها و عوامل ارزيـابي مـدير       مديران ارشد دانشگاه، مؤلفه   
  :آمد دستهاي زير بهگروه، مطابق با روش

 هـدف از مـصاحبه در تحقيـق حاضـر،          : مصاحبه
از آنها بتوان  هاي جزئي و غني بود كه       يافتن به داده    دست

هاي اصلي ابـزار و     هاي بعدي در طرح مؤلفه    براي تحليل 
منظور مصاحبه رودررو به  . كرد  نامه استفاده   ساخت پرسش 

هـاي مـديران    ها و نگرش  جستجوي گسترده در قضاوت   
از مـصاحبه عميـق هنگـام پاسـخ بـه           . شـد   گروه انجام 

شود كـه اغلـب، بازپاسـخ       مي  هايي معين استفاده    پرسش
 به همين دليل در تحقيق حاضر، هدف از انجـام           هستند؛

مصاحبه اوليه، كسب اطالعات كلي در پنج مقوله اصلي         
 :شد زير تعيين

هـاي آموزشـي چـه نگـاه و برداشـتي             مديران گروه .  1
  به مديريت گروه دارند؟  نسبت

  تجربه مديران گروه درباره مديريت گروه چيست؟.  2
دها و براينــدهاي مــديران گــروه از عمليــات، فراينــ.  3

  اند؟  مديريت يك گروه آموزشي چقدر آگاه
انتظارهاي مديران گروه از ديگـران، شـامل مـديران          .  4

اجرايي، همكاران عضو هيئت علمـي و دانـشجويان         
  چيست؟

آيا مديران گروه، ارزشـيابي از عملكـرد يـك مـدير         .  5
  دانند؟گروه را الزم مي

ت، بـه   شده از سـه پرسـش نخـس         هاي دريافت پاسخ
محققان، امكان انطباق منطقي ميان شرايط احراز و شرح         

هـا، بـا    نامـه شده در آيـين     تصريح(وظايف مديران گروه    
تــصوير و برداشــتي كــه آنــان در عمــل از وظــايف و 

پرسـش چهـارم،    . دادرا مي ) فرايندهاي كار خود داشتند   
ارزيابي آنان از تأثير نقش ديگران در موفقيت مدير گروه          

ديـدگاه  . گذاشـت مي  نمايش  م وظايف خود را به    در انجا 
گيـري  توانـست در تـصميم    ها در اين باره مـي     آزمودني

ها مؤثر باشد؛ به ايـن معنـي   آوري دادهدرباره منابع جمع 

كه اگر سه گـروه مـديران، همكـاران و دانـشجويان در             
هاي گروه، تأثيرگذارند، پس بـالقوه منبعـي       پيشبرد برنامه 

ــيابي از ــراي ارزشـ ــز بـ ــروه نيـ ــونگي اداره گـ  چگـ
عنـوان يـك    پاسخ به پرسش پـنجم، بـه      . آيند شمارمي  به

نامـه بلكـه درزمينـه        پرسش كليدي، نه در تهيه پرسـش      
ضرورت يا عدم ضرورت ارزشيابي از مديران گـروه از          

هايي بود كـه بـراي        دهنده اقدام ديدگاه خود آنان، جهت   
ـ          آماده ديران ساختن زمينه اجـراي برنامـه ارزشـيابي از م

اگر از نگاه مديران گـروه، عملكـرد        . گروه الزامي هستند  
باشـد، معتبرتـرين نتـايج        نداشـته   آنان به ارزشيابي نيازي   

معنـا و   ارزشيابي نيز چيزي جز تعدادي عدد و رقـم بـي          
در تحقيق حاضر،   . اثر نخواهدبود تحليل و تفسيرهاي كم   

هاي عميق به چنـد دليـل، حـائز اهميـت           انجام مصاحبه 
  :شد داده يصتشخ
هاي پنهـان در    نياز به آشكارشدن و دريافت داده     .  1

تجربـه،  . شـده   مطالعات اوليه پيشينه و مستندات بررسـي      
اي مساعد براي     هاي مديران گروه، زمينه   شناخت و تحليل  

احتمال زيـاد     طرح معاني، مفاهيم يا مباحثي داشت كه به       
  .دستيابي نبودند در منابع قابل

ازخوردهاي اوليه از مديران گروه، ضرورت اخذ ب .  2
بـه    ويژه با تأكيد بر دريافت بازخوردهاي منفي نـسبت          به

هاي آموزشـي؛ ايـن       اصل برنامه ارزيابي از مديران گروه     
بازخوردهاي منفي در تعميق مطالعات نظـري، بازشـدن         

سوي متغيرهـاي ناشـناخته در حـوزه         به هايي تازه دريچه
شدن براي مواجهه درست      عملكرد مديران گروه، و آماده    

 دليـل مقاومـت بعـضي       شد به مي  با انتقادهايي كه فرض   
  .داشت خواهدگرفت، اهميت مديران با اين اقدام صورت

هاي اوليه از ذهـن محققـان و          ضرورت رفع ابهام  .  3
تر از آن، پيشگيري از ايـن تـصور كـه يـك گـروه               مهم

، هاي آموزشي   تحقيقي بدون آگاهي از جزئيات كار گروه      
هاي بردن صالحيت   هاي دربسته درصدد زيرسؤال   در اتاق 

مديران گروه و تهديد اعتبار علمـي و اجرايـي آنـان از             
  . دادن به آنان هستند طريق ارزيابي و نمره

هاي   شدن ساير مديران گروه     سازي براي آگاه  زمينه.  4
آموزشي كه جزو مديران نمونه تحقيـق بـراي مـصاحبه           
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بودن فرصت كافي براي توجيـه   فراهم. بودند  نشده  انتخاب
هـاي احتمـالي ناشـي از قرارگـرفتن در          طرح، واكـنش  

دهـد و از طريـق طـرح        مـي   معرض ارزشيابي را كاهش   
زدايي از اجراي برنامه    هاي غيررسمي، در حساسيت     انتقاد

 .جديد، مؤثر است

هاي آموزشي     تن از مديران گروه    10در اين مرحله با     
، بهداشــت و  اقتــصاد،بيقــيديــان و عرفــان تطشــامل ا

ــاري  ــشگيري از بيم ــي، پي ــاي دام ــ تربه ــدنيي ، ت ب
ــاك ــي خ ــيير، شناس ــان، اض ــ ادبو زب ــسهي ، ات فران

 مـصاحبه   مييي شـ  مهندسـ و   تربيتـي ، علوم شناسي نيزم
گيـري هدفمنـد در واحـد       از طريـق نمونـه    . آمد  عمل  به

دانشكده، ترتيبي اتخاذشـد كـه از چهـار گـروه اصـلي             
پايـه، مهندسـي و     نـساني، علـوم     ا آموزش شامل علـوم   
ــده ــشاورزي، نماين ــصاحبهك ــان م ــوندگان اي در مي ش

باشد؛ در مرحله بعـد، يعنـي بـراي انتخـاب             وجودداشته
هـاي آموزشـي هـر        كم، يك نماينده از ميان گروه       دست

گيـري تـصادفي    گروه اصلي، با استفاده از روش نمونـه       
ه با  شدند كه پس از مصاحب       مدير گروه انتخاب   15ساده،  

طـور  بـه . شـد    تن، اشباع اطالعات و نمونـه حاصـل        10
 تحقيق كيفي نتيجه تعامل ميان  1ماهيت ظهوريابند منطقي،  

  اطالعات است؛ عنـصر اساسـي در       آوري و تحليل  جمع
عنـوان  در مصاحبه بـه   . آوري اطالعات، نمونه است   جمع

ــي از روش ــع يك ــارف جم ــاي متع ــاي آوري دادهه ه
شـود   تأكيدمي 2گيري هدفمند نههاي كيفي، بر نمو     تحقيق

هاي غني و   دنبال انتخاب نمونه  كه از طريق آن، محقق به     
-توانند مـشاركت  ها مي پرمايه اطالعاتي است؛ اين نمونه    

طـور مكـرر بـه      محقق بـه  . ها باشند   كنندگان يا موقعيت  
كند تا براي غنابخـشيدن بـه آنهـا از          مي  اطالعات رجوع 

كنـد؛    اطالعات اسـتفاده  منظور كسب     هاي جديد به  نمونه
حقق از رسـيدن اطالعـات بـه حـد          اين امر تا اطمينان م    

 . ]26[يابد مي  ادامه 3اشباع

 شـده و مـدون       سند هر نوع مادة ثبـت     : مستندات

                                                 
1 . emergent 
2 . purposeful sampling 
3 . saturation 

است كه در اصل با هدف ارزشيابي يـا بـه درخواسـت             
منـابع موثـق را بـه دو دسـته          . است  نشده  ارزشياب تهيه 

سـوابق عمـومي و مـدارك       : انـد كـرده   بندي طبقهبزرگ  
شـوند  ؛ سوابق عمومي، موادي را شامل مي      ]25[شخصي  

منظور كه مقصود از آنان، تأييد يك واقعه يا تهيه سند به          
دو صـورت  تواننـد بـه   پاسخگويي است؛ اين سوابق مي 

به ميـداني كـه ارزشـيابي در آن     بيروني يا دروني، نسبت 
 سـوابق بيرونـي     اي از باشند؛ نمونه   شده  شود تهيه مي  انجام

شـده محلـي و ماننـد اينهـا           هاي ثبت ها، گزارش روزنامه
تر را در اختيار      هستند كه اطالعاتي درباره اجتماع بزرگ     

دهنـد؛ در تحقيـق حاضـر،       مـي   محققان و ارزشيابان قرار   
شـوندگان و     چنين اطالعاتي به شناخت بهتـر ارزشـيابي       

ـ   ، كمـك    شـود مي  ميداني كه ارزشيابي در آن انجام      . ردك
داشـتن     دليل اشتغال محققان در دانشگاه و قرار       هرچند به 

به اين قبيـل اطالعـات، طـرح          و حساسيت مداوم نسبت   
ــروري     ــه، ضـ ــن زمينـ ــشخص در ايـ ــدامي مـ اقـ

 .  نشد داده تشخيص

هـا،  جلـسه سوابق دروني، مـواردي ماننـد صـورت       
هـا و   نامـه   هاي سازماني، آيين  هاي مالي، سياست  گزارش

هاي نامهدر اين تحقيق، آيين   . شوندشامل مي مانند آنها را    
سازي، ارزيابي و كنترل كيفيت       وزارتي مرتبط با شاخص   

كه اغلب آنان ازسوي دفتر نظارت و ارزيـابي آمـوزش           
عالوه كارنامه دانـشگاه فردوسـي،      به اند،  عالي صادرشده 
هـاي مـرتبط اجرايـي    هـا و دسـتورالعمل    ساير گـزارش  

ين منظور، امكان استفاده بدون     شدند؛ به ا    دانشگاه بررسي 
محدوديت و كامل از اسـناد موجـود در بايگـاني دفتـر             
نظارت و ارزيابي دانشگاه فردوسي وجودداشت؛ هـدف        
مراجعه به  اين سوابق، دستيابي به تـصويري درسـت از            

فرد دانشگاه فردوسي مانند سـوابق      هاي منحصربه ويژگي
ط قـوت و    عملكردي استادان و دانشجويان و تعيين نقـا       

كرد تـا     ضعف دانشگاه بود؛ اين سوابق به محققان كمك       
هـا،  هـا، فراينـد   به دركي بهتر درخصوص منـابع، ارزش      

اي هـاي اداري، آموزشـي و توسـعه       ها و مـشغله   اولويت
براين آنهـا،     هاي آموزشي نايل شوند؛ عالوه      مديران گروه 

دادنـد كـه      مـي   اي را نشان  خود، سابقه يا تاريخچه     خودبه
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اپيش در معرض سوگيري پيشين ارزشياب يا محقـق         پيش
 . بودند  شده نداشتند، زيرا ازاساس با هدفي ديگر تهيه قرار

 نامه، كـاربردي     در اين تحقيق، پرسش   : نامه  پرسش
در اينجـا   . اي دارد هـاي غيرتوسـعه     متفاوت بـا تحقيـق    

ها و پاسـخ بـه      آوري داده نامه، ابزاري براي جمع     پرسش
نامه   آيد، بلكه تهيه پرسش   شمارنمي به هاي پژوهش   پرسش

هـاي    منظوراستفاده در برنامه ارزشيابي از مديران گروه      به
هـاي  فرض  پيش. آموزشي، يك هدف اصلي تحقيق است     

  :]23[اند از  نامه ارزيابي عبارت تهيه يك پرسش

 هـاي   پرسـش دهنده قـادر بـه درك و خوانـدن           پاسخ -
  .نامه است پرسش

  .ه پاسخ داردئات الزم را براي ارا اطالعهدهند پاسخ-
  .دارد گويي تمايلپاسخبه دهنده  پاسخ-

مفــاهيم و فهرســت در ايــن تحقيــق، پــس از تهيــه 
 كمك مصاحبه و بررسي مـستندات،       هاي اصلي به   مؤلفه

دلفـي توسـط اعـضاي      اين فهرست با استفاده از روش       
هـا و مـديران     ، رؤسـا و معاونـان دانـشكده       ت علمي ئهي

شد؛ بدين صورت كه نقطه        اعتباريابي آموزشيهاي    گروه
گرفـت و     اشتراك نظر افراد يادشـده مـورد توجـه قـرار          

در ايـن پـژوهش براسـاس       . شد  ها تهيه فهرست شاخص 
شـد    عمل] 27 [ روش دلفي  مراحلدرباره   1فاولپيشنهاد  

  :بودند از گانه عبارتكه اين مراحل ده
   ؛ اجرا و نظارت بر انجام دلفيگروهتشكيل .  1
متخصـصان و   متـشكل از    ت  ئانتخاب يك يا چند هي    .  2

   ؛ها شركت در فعاليتمنظور به ،خبرگان حوزه تحقيق
   ؛نامه دور اول هاي تنظيم پرسشاندازي فعاليتراه.  3
 هـاي   رفع ابهام (نامه از نظر نوشتاري      بررسي پرسش .  4

   ؛)استنباطي
   ؛هاتئ هيينامه به اعضا ارسال اولين پرسش.  5
   ؛هاي رسيده در دور اول وتحليل پاسخ تجزيه  .6
هـاي    بـا بـازنگري   (نامـه دور دوم      كردن پرسش  آماده.  7

   ؛)الزم
   ؛هاتئ هيينامه دور دوم براي اعضا ارسال پرسش.  8
مراحل (هاي رسيده در دور دوم        وتحليل پاسخ  تجزيه.  9

                                                 
1 . Fawle 

هـاي دريـافتي      حصول پايـداري در پاسـخ       تا 9 تا 7
   ؛)يابد مي ادامه

   . تحليلگرگروهسازي گزارش توسط آماده.  10
نـشد    عنوان فهرست نهايي درنظرگرفته   اين فهرست به  

اي از  زمان با پيشرفت تحقيق، اجراي مرحله تازه      زيرا هم 
روش دلفي و بسط دانـش نظـري و مطالعـات پيـشينه،             

 هاي مـورد  براساس شاخص . دادمي  تغييرهايي در آن رخ   
 و  گيـري فنون سنجش و انـدازه     اصول و نظر با توجه به     

 يهـا نامـه  نويس اوليـه پرسـش     پيش ارزشيابي عملكرد، 
بـه اسـتناد مطالعـات      . شـد    تهيـه   مديران گروه  يابيشارز

هـاي معتبـر    نظري، پيشينه تجربي، عملكرد ساير دانشگاه     
 تن از مـديران     10شده با     هاي عميق انجام  دنيا و مصاحبه  

گروه از منـابع در     چهار  هاي آموزشي، مقرر شد تا        گروه
باشند؛ به ايـن معنـي كـه          داشته  ارزشيابي از مديران نقش   

 .شود تهيه  جداگانهيابيش ارزهاينامه پرسشبراي آنان 

  : اند از ها عبارتنامه اين پرسش
 رئـيس   هاي  مقامكه  يابي مدير گروه    شنامه ارز  پرسش.  1

ــشكده   ــي دان ــاون آموزش ــا مع ــافوق (ي  ، آن را)م
  .كنندمي تكميل

اعـضاي گـروه    كـه   يابي مدير گروه    شنامه ارز  پرسش.  2
  . كنندمي تكميل ، آن را)رديف مه(آموزشي 

، مدير گروه كه خود   يابي مدير گروه    شنامه ارز  پرسش.  3
  .كنندمي تكميل آن را

، آن  دانـشجويان كه  يابي مدير گروه    شنامه ارز  پرسش.  4
 .كنندمي تكميل را

نظور اعتبارسـنجي و    م  نويس اوليه به  پس از تهيه پيش   
 براساس اصول   هانامه  فرم نهايي، پرسش    چهار نمونه  تهيه
ـ    سـنجش و انـدازه      فنون و صـورت آزمايـشي    هگيـري ب
 هـاي مـورد   نامه  اعتبار و پايايي پرسش    مدند تا اجرادرآ به

محاسبه و مشخص شود؛ نتيجـه ايـن محاسـبات در           نظر  
هـا  مهنا  پرسش .است  شده  هاي اين مقاله ارائه   قسمت يافته 

نظـر و     تجديـد  ،بررسـي مورد   ي، از اجراي آزمايش   پس
-بهـره  گرفتنـد و بـراي      هاي ضروري قرار    اصالحاعمال  

هـاي   برداري در برنامه ارزشيابي از عملكرد مديران گروه  
گيـري  منظور تفسير و نتيجه     به. شدند  سازي  آموزشي آماده 
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ها متوسط نتـايج هـر چهـار        نامه  هاي پرسش كلي از داده  
نامـه در پيوسـتار ارزيـابي، مطلـوب،        برگه پرسش نمونه  

شد؛ به اين طريـق،       داده  نسبت مطلوب و نامطلوب قرار      به
عملكرد كلي مدير گروه مشخص شد؛ در مرحلـه بعـد،           

طور ويـژه   ها به نامه  ها در پرسش    تك پرسش وضعيت تك 
  . شد تفسير و بررسي

   جامعـه  .گيري و حجـم نمونـه     نمونه، روش نمونه 
در پـژوهش حاضـر، شـامل تمـامي رؤسـا و            مورد نظر   

هاي دانشگاه، اعـضاي هيئـت      معاونان آموزشي دانشكده  
هاي آموزشي و همچنـين همـه         علمي، كليه مديران گروه   

 دليـل   بـه . دانشجويان دانشگاه فردوسـي مـشهد اسـت       
صـورت  گيري بـه  گستردگي و تنوع جامعه آماري، نمونه     

  : شد زير انجام
صـورت  بـه (هاي دانشگاه   كده رئيس و معاونان دانش     .1

 ؛ )سرشماري

  ؛ )صورت سرشماريبه(هاي آموزشي  مديران گروه . 2
صـورت  بـه (دو تن از اعضاي هيئت علمي هر گروه          . 3

  ؛)تصادفي ساده
صـورت تـصادفي    به(دو تن از دانشجويان هر گروه        . 4

  ).ساده
          

 حجم جامعه و نمونه آماري. 2جدول 
      

  رديف
      

  دانشجويان  اعضاي هيئت علمي  ها مديران گروه  رؤسا ومعاونان

  18746  658  56  24  حجم جامعه
  112  112  56  24  حجم نمونه

  
  ها شيوه تحليل داده

هـا و   نامـه   در اين پژوهش پـس از تكميـل پرسـش         
 spss.13افـزار     هـا بـا كمـك نـرم       كدگذاري آنهـا، داده   

حقيـق، در   هـاي ت    با توجه به پرسش   . شدند  وتحليل  تجزيه
ها از روشهاي آمار توصـيفي، شـامل        تحليل آماري داده  

هاي پراكنـدگي و    هاي مركزي، شاخص  درصد، شاخص 
درضمن از آمار اسـتنباطي ضـريب آلفـاي كرونبـاخ و            

  .شد استفاده) ANOVA(طرفه  تحليل واريانس يك

 هايافته

هاي كيفي كـه    هاي حاصل از اجراي روش    ابتدا يافته 
هاي عميق با مـديران     ات و مصاحبه  شامل بررسي مستند  

هـاي حاصـل از     هاي آموزشي است و سپس يافتـه        گروه
هـاي  نامـه   هاي كمي نظير اعتباريابي پرسش    اجراي روش 

نتايج ضـريب آلفـاي     (هاي فني   ارزيابي براساس ويژگي  
  .شودمي ها ارائهو نظر آزمودني) كرونباخ
 پـس  : هاي كيفي هاي حاصل از اجراي روش    يافته

هاي   بررسي مستندات و مصاحبه عميق با مديران گروه       از  
هايي كـه از نظـر      عنوان مؤلفه هاي زير به  آموزشي، مؤلفه 

هـا و   ، رؤسـا و معاونـان دانـشكده       ت علمي ئاعضاي هي 
هاي آموزشي بايد در ارزيابي مديران گـروه     مديران گروه 

  :بگيرند شناسايي و احصاشدند مورد توجه قرار
   ؛)ها و اداري حقيقآموزشي، ت(رهبري  
   ؛)زمان، وظايف، طرح و مالي(مديريت  
   ؛ )محوريها و مشتريكيفيت، برنامه(بهبود مستمر  
  هـاي   اي، مهـارت اخالق حرفه(هاي شخصيتي   ويژگي

  ؛)ارتباطي، رفتار و يادگيري
  آشنايي و كاربست فناوري؛  
   خالقيت؛  
  كارآفريني. 

 توسط اعضاي   ،دلفيوش  اين فهرست با استفاده از ر     
هـا و مـديران     ، رؤسـا و معاونـان دانـشكده       ت علمي ئهي

شد؛ بدين صورت كه نقطه        اعتباريابي هاي آموزشي   گروه
عنـوان فهرسـت نهـايي در    اشتراك نظر افراد يادشده بـه    

نامه توزيع شد و مورد اعتباريابي فنـي      چهار برگه پرسش  
  .گرفت قرار
 اعتبار : اي كمي ههاي حاصل از اجراي روش    يافته
هاي ارزيـابي در پـژوهش حاضـر بـا روش           نامه  پرسش
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محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ براي هر چهار برگه مورد         
ــزان      ــق مي ــا از آن طري ــت ت ــي قرارگرف ــابي فن ارزي

ــك ــديت ــرش  بع ــد و نگ ــودن عقاي ــا  ب ــراد ي ــاي اف ه

بودن برداشت پاسخگويان از  ميزان يكسان ديگر، عبارتبه
گيرد؛ نتـايج در      ها مورد آزمون قرار   هنام  هاي پرسش گويه

  .است شده  ارائه3جدول 
  

  نتايج ضريب آلفاي كرونباخ براي چهار برگه ارزيابي. 3جدول 
      

  
      

  تعداد پرسش  ضريب استانداردشده آلفاي كرونباخ  ضريب آلفاي كرونباخ

  13  968/0  966/0  اعضاي هيئت علمي
  13  962/0  957/0  رؤسا ومعاونان آموزشي دانشكده

  12  855/0  860/0  )ارزيابيخود( ها مديران گروه
  5  797/0  793/0  دانشجويان

  
با توجه به معيار قضاوت درخصوص نتـايج آزمـون          

متوســـط، و =75/0كـــم ، =45/0(آلفـــاي كرونبـــاخ 
آمـده بـراي هـر        دسـت ، چون آلفاي به   ]28 [)زياد=95/0

 اسـت، بنـابراين   75/0تر از  نامه بزرگ چهار برگه پرسش
هاي يادشده، پايـايي درونـي   نامه  گفت كه پرسش    توانمي

كرد كه  قبول توانبااليي دارند؛ بنابراين با اطميناني باال مي 
ها يكسان  نامه  هاي پرسش   برداشت پاسخگويان از پرسش   

  .است بوده
آمـده    دسـت هـاي بـه   وتحليل آماري داده  براي تجزيه 

اي ارزيـابي  ها بر  نامه  منظور آزمون ميزان تناسب پرسش    به
هاي آموزشي از منظر پاسـخگويان از آمـار           مديران گروه 

 و از آمـار اسـتنباطي       )ميانگين و انحراف معيار   (توصيفي  
نتايج . شد  استفاده) ANOVA(طرفه     يك تحليل واريانس (

  .است  آمده5 و 4هاي  در جدول
  

  هاي آموزشي هاي ارزيابي مديران گروهنامه ها درخصوص پرسشميانگين، انحراف معيار و توزيع پاسخ آزمودني. 4جدول 

بسيار   ضعيف  تاحدودي  خوب  بسيارخوب  
انحراف   ميانگين بدون پاسخ  ضعيف

  استاندارد
  12/1  39/3  ___  %7/8  %13  %4/17  %2/52  %7/8اعضاي هيئت علمي

  35/1  40/3  %10  ___  ___  %30  %50  %10  رؤسا و معاونان
  120/1  11/3  %4/7  %7/3  ___  %1/48  %7/40  ___  ها  گروهمديران

  96/0  07/3  ___  %9/5  %8/17  %5/46  8/22  %9/6  دانشجويان
  

 درصد اعـضاي  78دهد كه بيش از     مي   نشان 4جدول  
 درصد رؤسا و معاونان     90طور تقريبي،     هيئت علمي و به   

) »ب«برگـه   (نامه ارزيابي مدير گروه       ها، پرسش دانشكده
 درصـد مـدير     88. انـد   كـرده   را متوسط به باال ارزيـابي     

نامه خودارزيابي مديران گروه را متوسـط         ها پرسش   گروه
انـد كـه ايـن شـاخص در نظـر             كـرده   به بـاال ارزيـابي    

 درصد آنها   74دانشجويان، كمتر است بدين صورت كه       
ــش ــده  پرسـ ــه يادشـ ــه (نامـ ــب ) »ج«برگـ را مناسـ

  . اند داده تشخيص
دو ستون آخر جدول باال، ميانگين و انحراف نظرهاي      

هاي مـورد   ها و گويه  نامه  سخگويان درخصوص پرسش  پا
هــاي آموزشــي را  نظــر بــراي ارزيــابي مــديران گــروه

، )40/3(متوسـط نظـر رؤسـا و معاونـان          . دهـد  مي  نشان
، )07/3(بــاالترين و متوســط نظرهــاي دانــشجويان    

هـا  نامـه و گويـه      ترين ميزان موافقت را با پرسـش       پايين
 معاونـان، بيـشترين     دهند؛ همچنين نظر رؤسـا و     مي  نشان
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 و نظر دانشجويان، كمتـرين پراكنـدگي        35/1پراكندگي  
 -نوعي مبـين ميـزان توافـق نيـز هـست        كه به - را   96/0

  .دهدمي نشان
منظــور مقايــسه متوســط نظرهــاي چهــار گــروه  بــه
هاي ارزيابي مـديران    نامه  دهنده درخصوص پرسش   پاسخ
طرفــه  هــاي آموزشــي از تحليــل واريــانس يــك گــروه
 Fدهنـد،     مـي   كـه نتـايج نـشان     ) 5جـدول   (شد    دهاستفا

ــشاهده ــده  م ــطح35/2ش ــدول، F  از  a=0/5 در س  ج

تر است؛ اين بدين معني است كه ميـان متوسـط             كوچك
شـود؛  نمـي   دار ديـده  هـا تفـاوتي معنـي       نظرهاي گـروه  

صـورت    ديگر، پاسخگويان در چهار گـروه بـه         عبارت به
ده بـراي  شـ  هـاي تـدوين  نامه مشترك معتقدند كه پرسش  

انـــد و اختالفـــي  ارزيـــابي مـــدير گـــروه مناســـب
شده در    ديگر، اختالف مشاهده    عبارتشود؛ به  نمي  مشاهده

گيري يا خطـاي    احتمال ناشي از خطاي اندازه      ميانگين به 
  .گيري و درنتيجه ناشي از تصادف استنمونه

          
 )ANOVA(ي ارزيابي ها ها درخصوص برگهنتايج حاصل از مقايسه نظرهاي آزمودني. 5جدول 

      
  

      
 sigداري  معني ms Fميانگين مجذورهاي  dfدرجه آزادي   ssمجموع مجذورهاي 

  گروهي ميان
      

  گروهي درون
      

 جمع كل

21/6  
31/135  
52/141  

3  
154  
157  

07/2  
87/0  

  

35/2  
  
  

07/0  
  
  

                
  گيريبحث و نتيجه

 اي بـود كـه    مقاله حاضر، نتيجه انجام تحقيقي توسعه     
منظور تهيه و     در چارچوب طرح ارزيابي از عملكرد و به       

هـاي    نامه ويژه مديران گـروه      اعتبارسنجي از يك پرسش   
. پـذيرفت   آموزشي، در دانشگاه فردوسي مشهد، صورت     

اي شد تا وجود پـاره      هاي پيشين كوشش    به استناد تحقيق  
ها و تحقق اهداف آمـوزش و       مشكالت در اجراي برنامه   

ها، به اهميـت نقـشي كـه مـديران          گاهيادگيري در دانش  
. ها قادرند تا در اين زمينه ايفاكننـد، مـرتبط شـود             گروه

اين معنا كه اهتمام در راه بهبود عملكرد مديران گروه،           به
راهي براي كمـك بـه حـل مـشكالت آمـوزش عـالي              

داد كه مديران گروه      شد؛ همچنين مرور پيشينه نشان      فرض
ونـد ميـان اعـضاي هيئـت     عنوان مديران ميانجي در پي     به

گذاران و مديران ارشد دانـشگاه، كمتـر          علمي و سياست  
انـد؛  داشته  مورد توجه پژوهشگران در آموزش عالي قرار      

اي معتبـر بــراي   نامــه اي، تهيــه پرسـش در چنـين زمينـه  
هاي آموزشي،    ها از عملكرد مديران گروه    آوري داده  جمع

 رفــت كــه ايــنانتظــارمي. گرفــت هــدف تحقيــق قــرار
باشـد؛    داشـته   نامـه بـا راهكـار دانـشگاه تطـابق           پرسش

كند؛ با منابع مالي و امكانـات         انتظارهاي مديران را تأمين   
باشـد؛ پـذيرش و اعتمـاد         داشـته   اجرايي دانشگاه توافق  

كند و درضمن بـا اصـول و فنـون        مديران گروه را جلب   
اي طراحي ابزار سنجش عملكرد در يك سـازمان حرفـه         

 . باشد طابقمانند دانشگاه م

هاي تحقيق به روش آميخته، يعني با تركيبي از روش        
هـا از   آوري داده شـد؛ بـراي جمـع       كمي و كيفي انجـام    

نامـه اسـتفاده      مصاحبه عميق، بررسي مستندات و پرسش     
 56هـا،   تن از رؤسا و معاونـان دانـشكده   24. آمد  عملبه

 تـن دانـشجو   112 عضو هيئت علمي و 112مدير گروه،  
هـا بـا اسـتفاده از       داده. شـدند    آزمودني انتخاب  عنوانبه

طرفـه  ضريب آلفاي كرونبـاخ و تحليـل واريـانس يـك          
هـاي  عنـوان مؤلفـه   هفت مؤلفه بـه   . تحليل آماري شدند  

هـاي آموزشـي    گيري عملكرد مديران گـروه  اصلي اندازه 
هـا،  نامه  اجراي آزمايشي پرسش  .  شناسايي و احصاشدند  

نتايج ناشي  . داد  مينان باال نشان  پايايي دروني آنها را با اط     
داد كـه     طرفه در چهار گروه نشان      از تحليل واريانس يك   

شده بـراي ارزيـابي مـدير گـروه           هاي تدوين نامه  پرسش
ديگر، ميانگين نظريات رؤسا، مديران      عبارتاند؛ به   مناسب

گروه، اعضاي هيئت علمي و دانشجويان با هـم مـساوي         
احتمال، ناشي از خطـاي      شده به   است و اختالف مشاهده   

در پيوست مقاله،   . گيري است گيري يا خطاي نمونه   اندازه
  . اند شده شده، ارائه هاي تهيه نمونه برگه
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 پيوست

  )ه و معاونانرئيس دانشكد(ارزيابي مدير گروه آموزش از نظر مسئوالن . 1نامه  پرسش
منظور ارزيابي مـديران    نامه حاضر به    با سالم و احترام، پرسش    : معاون محترم آموزشي دانشكده   /رئيس محترم دانشكده  

  . است شده هاي آموزشي درراستاي بهبودبخشيدن به كيفيت نظام آموزشي دانشگاه تهيه گروه
 مورد نظرتان هاي گروه آموزشي خود، گزينهو فعاليتها خواهشمند است با عنايت به اهميت ارزيابي از كيفيت برنامه

  .طور كامل محرمانه است، لذا خواهشمند است صادق و صريح باشيد نامه به چون اطالعات اين پرسش. بزنيد را عالمت
                                                                                             

  دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه: با تشكر                                                                                       
        

 خيلي كم كمتاحدودي زيادخيلي زياد گويه

كند و به مي هنگام و با دقت تهيههاي درسي و امتحاني را به برنامه-1
 .دهد مي آموزش دانشكده ارائه

 استادان هر درس را متناسب با رشته تحصيلي و توانايي آنها -2
 .كندمي انتخاب

 .دهد مي  به پيشرفت تحصيلي دانشجويان اهميت-3

 .دهدمي  به نتايج ارزشيابي كيفيت تدريس استادان اهميت-4

 . از قوانين و استانداردهاي آموزشي دانشگاه و وزارت علوم آگاهي دارد-5

هاي هاي آموزشي مشابه در دانشگاه  براي گسترش ارتباط با گروه-6
 .كندمي معتبر داخلي و خارجي كوشش

هاي علمي و آموزشي گروه به جامعه و  براي شناساندن توانايي-7
 .كندمي ها تالشساير سازمان

 .كند مي هاي تحقيقاتي گروه تالش براي توسعه آزمايشگاه-8

 .كند مي ريزي هاي تحقيقات گروه برنامه جهت ارتقاي شاخص-9

 اداري - پژوهشي-هاي منظم و دقيق از وضعيت آموزشي گزارش-10
 .دهدمي و مالي گروه به دانشكده ارائه

 .شودطور مستمر در طول هفته در دفتر گروه حاضر مي به-11

  .دهدمي ه مالي گروه انجامها را براساس برنام هزينه-12
 .دهدمي  گزارش مالي گروه را دقيق و شفاف ارائه-13

     

 كند؟  خوبي مدير گروه را ارزيابي تواند به نامه مي به نظر شما تا چه اندازه عبارت اين پرسش

  □   خيلي كم□   كم□    تاحدوددي□    زياد□خيلي زياد 
  . فرماييد نامه داريد مرقوم  جهت بهبود پرسشلطفاً چنانچه نظر و پيشنهادي در

.......................................................................................................................................................
.............................  

.......................................................................................................................................................
.............................    
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  ارزيابي مدير گروه -خود. 2نامه  پرسش
     

در هر گويـه، كارهـا،      . است  شده  شي تهيه هاي آموز   نامه حاضر براي خودسنجي مديران گروه       با سالم و احترام، پرسش    
اسـت    شده  هاي مختلف فعاليت مدير گروه مطرح شده و از شما خواسته          ها و برخوردها و تدابيري درزمينه       ها، نگرش   اقدام

نامـه   اطالعـات منـدرج در ايـن پرسـش    . كنيدمي شده، عمل   كنيد كه در مديريت خود تا چه اندازه طبق آنچه گفته            تا بيان 
  . كامل، محرمانه است؛ لذا خواهشمند است صادق و صريح باشيدطور  به

 دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه :                                                      با تشكر                                
  

 خيلي كم كمتاحدودي زيادخيلي زياد گويه

 .كنممي  تحصيلي آنها انتخاب استادان هر درس را متناسب با رشته-1

 .شوم براي پيشرفت تحصيلي دانشجويان اهميت قائل مي-2

 . شوم براي نتايج ارزشيابي كيفيت تدريس استادان اهميت قائل مي-3

 .  از قوانين و استانداردهاي آموزشي دانشگاه و وزارت علوم آگاهي دارم-4

 و هدايت مؤثر جلسات شوراي آموزشي گروه اندازه در تشكيل به-5
 .  دارماهتمامي ويژه

هاي هاي آموزشي مشابه در دانشگاه  براي گسترش ارتباط با گروه-6
 .كنممي معتبر داخلي و خارجي كوشش

هاي علمي و آموزشي گروه به جامعه و ساير براي شناساندن توانايي-7
 . كنم مي ها تالشسازمان

 . كنممي هاي تحقيقاتي گروه تالش براي توسعه آزمايشگاه-8

گروهي و   اعضاي گروه را به مشاركت در تحقيقات درون-9
 .  كنممي گروهي و گروهي تشويق ميان

 .كنممي ريزي جهت ارتقاي شاخص تحقيقات گروه برنامه-10

بود و تسريع در ارائه منظور به  در گسترش فناوري اطالعات به-11
 .كنممي خدمات آموزشي تالش

 . دهممي هاي مالي گروه را براساس برنامه مالي انجام هزينه-12

     

        
 كند؟  خوبي مدير گروه را ارزيابي تواند به نامه مي به نظر شما تا چه اندازه عبارت اين پرسش

  □يلي كم   خ□   كم□    تا حدوددي□    زياد□زياد  خيلي
                  

  . فرماييد نامه داريد مرقوم لطفاً چنانچه نظر و پيشنهادي در جهت بهبود پرسش
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 كاربرد روش آميخته در عمل: هاي آموزشي دانشگاه نامه ارزيابي عملكرد مديران گروهاعتباريابي پرسش ه وتهي

 )همكاران(ه ارزيابي مدير گروه آموزش از نظر اعضاي گرو. 3نامه  پرسش

  سركار خانم /جناب آقاي
  عضو محترم هيئت علمي گروه

هاي آموزشي درراستاي بهبودبخشيدن بـه كيفيـت          منظور ارزيابي مديران گروه   نامه حاضر به    با سالم و احترام، پرسش    
هاي گروه  فعاليتها و   خواهشمند است با عنايت به اهميت ارزيابي از كيفيت برنامه         . است  شده  نظام آموزشي دانشگاه تهيه   

طـور كامـل، محرمانـه اسـت، لـذا          نامه بـه    چون اطالعات اين پرسش   . بزنيد   مورد نظرتان را عالمت    آموزشي خود، گزينه  
 . خواهشمند است صادق و صريح باشيد

  ت و ارزيابي دانشگاه دفتر نظار:    با تشكر                                                                                   

 خيلي كم كمتاحدودي زيادخيلي زياد گويه

 .  كندمي بخش تنظيم طور رضايتسال تحصيلي را به برنامه نيم-1

 استادان هر درس را متناسب با رشته تحصيلي و توانايي آنها -2
 .كندمي انتخاب

 .دهديم  به نتايج ارزشيابي كيفيت تدريس استادان اهميت-3

هاي هاي آموزشي مشابه در دانشگاه  براي گسترش ارتباط با گروه-4
 . كند مي معتبر داخلي و خارجي كوشش

هاي علمي و آموزشي گروه به جامعه و ساير  براي شناساندن توانايي-5
 .كند مي ها تالشسازمان

 .كندمي هاي تحقيقاتي گروه تالش براي توسعه آزمايشگاه-6

گروهي و  هاي درون  اعضاي گروه را به مشاركت در تحقيق-7
 . كند مي گروهي تشويق ميان

 . كند مي ريزيهاي پژوهشي گروه برنامهمنظور ارتقاي شاخص به-8

 . كندمي هاي علمي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي گروه نظارت بر فعاليت-9

 . يابدطور مستمر حضور مي طول هفته به در دفتر گروه در-10

 اداري – پژوهشي–هاي منظم و دقيق از وضعيت آموزشي گزارش-11
 .دهدمي و مالي گروه به دانشكده ارائه

 به فناوري اطالعات جهت بهبود و تسريع ارائه خدمات آموزشي -12
 . دهدمي اهميت

هاي علمي آموزشي و اداري  عاليت با اعضاي گروه در ارتباط با ف-13
 .  كندمي گروه همكاري و مشورت

     

        
 كند؟  خوبي مدير گروه را ارزيابي تواند بهنامه مي به نظر شما تا چه اندازه عبارت اين پرسش

  □   خيلي كم□   كم□    تاحدوددي□    زياد□خيلي زياد 
  . فرماييد امه داريد مرقومن لطفاً چنانچه نظر و پيشنهادي در جهت بهبود پرسش
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  3شماره /دوره جديد/بيستمسال /1392پائيز و زمستان/دانشگاه شاهد /هاي آموزش و يادگيري پژوهش
Training & Learning Researches / Shahed University / 20th Year / Autumn & Winter 2013-14 / No.3

 برگه ارزيابي مدير گروه از نظر دانشجويان. 4نامه  پرسش

 راميگدانشجوي 

هاي آموزشي درراستاي بهبودبخشيدن بـه كيفيـت          گروهمنظور ارزيابي مديران    نامه حاضر به    با سالم و احترام، پرسش    
هاي گروه  ها و فعاليت  خواهشمند است با عنايت به اهميت ارزيابي از كيفيت برنامه         . است  شده  نظام آموزشي دانشگاه تهيه   

ـ         نامه بـه    چون اطالعات اين پرسش   . بزنيد   مورد نظرتان را عالمت    آموزشي خود، گزينه   ذا طـور كامـل، محرمانـه اسـت، ل
 . خواهشمند است صادق و صريح باشيد

  دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه :  با تشكر                                                                                  
        

 خيلي كم كمتاحدودي زيادخيلي زياد گويه

شده  ارائه) بندي و تنظيم دروساستادان، زمان(هاي  كيفيت برنامه-1
 دانيد؟بخش مي گروه را به چه ميزان رضايت

شده از جانب گروه تا چه  بندي برنامه امتحانات ارائه جدول زمان-2
 حد نظم منطقي دارد؟

-مي  مدير گروه به چه ميزان به پيشرفت تحصيلي دانشجويان اهميت-3

 دهد؟

هاي آموزشي، پژوهشي و نهرساني به دانشجويان در زمي ميزان اطالع-4
 ابالغ مقررات چقدر است؟

 ميزان حضور در دفتر گروه در طول هفته جهت پاسخگويي به -5
 مراجعات دانشجويان چقدر است؟

     

            
  كند؟  خوبي مدير گروه را ارزيابي تواند بهنامه مي نظر شما تا چه اندازه عبارت اين پرسشبه

  □   خيلي كم□   كم□    تاحدودي□    زياد□خيلي زياد 
            

  . نامه داريد بنويسيد لطفاً چنانچه نظر و پيشنهادي در جهت بهبود پرسش
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