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 35/9/79، پذیرش: 36/9/79، اصالح: 38/32/76 دریافت:

 

 خالصه
زیابی یکی از مهمترین بخشهای فرایند اصالح و ارتقای کیفیت در واحدهای آموزشی محسووب موی گوردد ،ایون تحقیوه بوا هودف مقایسوه و بررسوی ار ب سابقه و هدف:

 رویکردهای عمده ارزیابی کیفیت آموزش عالی از دیدگاه خبرگان دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شده است.

تموام آنهوا بوه  بودند کوه نفر 31متشکل از  ارزیابی کیفیت آموزش در دانشگاه علوم پزشکی زابلل کلیه کارشناسان و مسئولین جامعه آماری این تحقیه شام مواد و روشها:

در ایون موورد بوه  .جهت گردآوری اطالعات استفاده گردیود AHPدر این تحقیه از پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی  ند.روش سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شد

جهت اطمینوان از روایوی پرسشونامه، از  برای وزن دهی و رتبه بندی فاکتورها استفاده گردید. Expert choiceمنظور افزایش دقت و سرعت انجام محاسبات از نرم افزار 

بورای  شد.ها اعمال و بررسی در پرسشنامه نظران و تخصص استادان استفاده گردیده است و اصالحات و تغییرات مورد نظر آنها پس از بحثروش کیفی یعنی نظرات صاحب

 بواییی را نشوان  پایوایی( بدسوت آمود کوه 58/1گزینه پرسشونامه ) 31ضریب آلفای کرونباخ برای  که سنجش پایایی پرسشنامه از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده است

 می دهد.

رد لذا براساس معیار انطباق با اهداف اولین رتبه را ارزیابی درونی دارد. پس از آن نظرسنجی با وزن نهایی ( دا16261بیشترین وزن را ارزیابی درونی با وزن نهایی ) یافته ها:

یی ( در رتبه سوم و چهارم قرار دارند. ارزیابی بیرونی با وزن نها16329( و  آزمون عملی با وزن نهایی )16362( در رتبه دوم قرار دارد. تحلیل آماری با وزن نهایی )16287)

 گرفت.( در رتبه آخر قرار 16159)

 باشد. نتایج اولویت بندی نهایی روش های ارزیابی نشان داد ارزیابی درونی مهمترین روش ارزیابی کیفیت آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زابل می نتیجه گیری:

 ارزیابی، کیفیت آموزش، نظام آموزش عالی، خبرگان واژه های کلیدی:   

 

 مقدمه 
ام آموزش عالی به عنوان یك نظام پویا و هوشمند، دارای دو بعد کمی و نظ

کیفی است . رشد موزون، متناسب و متعامل این نظام هم مستلزم رشد هر دو بعد 

کمی و کیفی به موازات یکدیگر است. و یزمه توسعه پایدار و همه جانبه این نظام 

محض به رشد کمی و غفلت از ، رشد متعادل و موزون در این ابعاد است . توجه 

رشد کیفی پیامدهای ناگواری نظیر افت تحصیلی، وابستگی علمی، عدم خالقیت و 

 )کبریایی و کارافرینی ، فرار مغزها و تولید ضعیف علم را برای این نظام در پی دارد

کیفیت در نظام آموزش عالی از جمله مفاهیمی است که بدلیل (. 2118همکاران، 

وتنوع نگاه ذینفعان نسبت ماهیت آن، اتفاق نظر درتعریف آن بدست ابعاد مختلف 

نیامده. از این رو جستجو برای دستیابی به یك تعریف مورد توافه اکثریت از 

کیفیت، کامال بی معنی است. تعاریف متفاوت، جنبه های مختلف کیفیت در 

ی را آموزش عالی و همچنین دیدگاه های متفاوت نسبت به کیفیت آموزش عال

 دانشگاهها  بیان می دارد  (2113دبویس ) (2119مدنظر قرار می دهند. )سانیال ،

ارزشیابی می شوند و خود را ارزشیابی می کنند تا بتوانند بهتر مدیریت کنند. به 

اهداف خود برسند. ماموریت هایشان را تحقه بخشند و به این سوال که چگونه 

 یت را داشته باشند پاسخ دهند. کیفیت در می توانند در اموزش عالی بهترین کیف

 

اموزش عالی حالت ویژه ای از نظام است که نتیجه یك سلسه اقدامات و عملیات 

مشخص برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی معین در یك نقطه زمانی و مکانی 

بنابراین  نظام آموزشی هنگامی می تواند وظایف  (.3158خاص است )محمدیان 

درستی انجام دهد که از نظر کیفیت آموزشی در وضع مطلوب باشد. با خود را به 

توجه به این موضوع یافتن راههایی که بتوان کیفیت آموزشی را افزایش داد، 

از جمله راه های معتبر و  (. 2115)آربونی و همکاران،  ضروری به نظر می رسد

رزیابی  است، که مطالعه شده جهت بهبود و ارتقای  کیفیت آموزش، رویکردهای ا

کیامنش  در ادامه به تعریف ارزیابی و  انواع رویکردهای آن اشاره خواهد شد.

فرآیند » ( تعریفی نسبتاً کامل از ارزیابی مطرح نموده است او ارزیابی را 3153)

جمع آوری و تفسیر نظامدار شواهدی که در نهایت به قضاوت ارزشی با 

 دیدگاه چنانچه (.2116میداند) آقاموییی،  چشمداشت به اقدامی معین میانجامد 

 دتوانمی عالی آموزش موردنظر قرار گیرد، ارزیابی عالی آموزش درباره سیستمی

از  شود. نوعی کار برده به دانشگاهی درونداد، فرآیند، برونداد و پیامد نظام درباره

 توانقرار گیرد، می مورد قضاوت هیادشد از عوامل ایمجموعه در آن را که ارزیابی

 نهاد. نام دانشگاهی ارزیابی
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 برای رویکرد عمده ، پنجعالی آموزش از ارزیابی حاصل هایتجربه به باتوجه

 (. این2132گیرد )ایمانی پور، قرار می مورد استفاده عالی آموزش کیفیت ارزیابی

 رویکردها عبارتند از:

 ()خود و ارزیابی درونی یابیو ارز الف

 بیرونی و ارزیابی ب

 عملکرد از نشانگرهای با استفاده عالی آموزش رفتار نظام آماری و تحلیل پ

 تخصصی و نهادهای ، کارفرمایانآموختگان، دانشاز دانشجویان و نظرسنجی ت

 . آموختگاندانش و توانش ، نگرشدانش و آزمودن ث

 به نفعو ذی ربطنیاز افراد ذی بر اساس را که ارزیابی رویکردهای برخی 

نامد. گرا می_کاربرد پردازند را رویکردهایمی آموزشی هایپدیده دربارة قضاوت

، و بیرونی درونی ارزیابی . رویکردهایاست نظری اساسیرویکردها دارای  این

  باشندبرخوردار می نظری اساسی کاربرد و گرا هستند و از

گیرند، های اجرایی مورد قضاوت قرار میها و شیوهدر ارزیابی نه تنها برنامه

در (. 2131شوند )سناگو،بلکه از جمله کارکردهای مدیریت دانشگاهی منظور می

های های مختلفی در خصوص فرایند و میزان موفقیت فعالیتاین راستا، پژوهش

های صورت گرفته در این خصوص ت گرفته است. از جمله پژوهشارزیابی صور

( )دانشگاه علوم پزشکی 3195های موسوی و همکاران )توان به پژوهشمی

( )دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(، 3159سمنان(، کیذوری و همکاران )

( )دانشگاه آزاد اسالمی مهاباد(، حضرتی تپه و 3155محمودی فر و همکاران )

( )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(، صفوی فرخی و همکاران 3157کاران )هم

( )دانشگاه تربیت 3171( )دانشگاه علوم پزشکی( و کریمیان و همکاران )3171)

 معلم( اشاره کرد. 

ها بدین ترتیب، ارزشیابی آموزش عالی عالوه بر این که کیفیت تحقه هدف

 کند. ات و دروندادهای آن نیز قضاوت میدهد، درباره فرایند عملیرا مدنظر قرار می

بنابراین در راستای اهمیت موضوع ارزیابی، این مهم در اکثریت قریب به 

اتفاق نظام های آموزشی جهان مورد توجه قرار گرفته است و در هر دانشگاه یا 

نتایج  (. 2116مرکز آموزشی، سازوکاری جهت ارزیابی آموزشی وجود دارد )جعفری،

 بررسی های انجام شده حاکی از آن است که کیفیت آموزش دانشگاه تحقیقات و

های ایران در سطح مطلوب و قابل قبولی قرار ندارد ، مشکالت یاد شده در حالی 

خود را نشان می دهند که آموزش عالی ایران، چه در پاسخ به تقاضای رو به تزاید 

ه برنامة توسعه به اجتماعی و چه به اقتضای موکول شدن بیش از پیشِ هر گون

 دانایی، به طرز فزاینده ای به سمت گسترش کمی سوق یافته است.

چنانچه فرایندی برای اطمینان از کیفیت نهادینه نشود، در معرض اتالِف 

منابعِ مادی و انسانی، تعویه اهداف توسعة کشوری و درماندگی نظام آموزش عالی 

تی شدن و در نتیجه، عدم احراز ملی از مواجهه با چالشهای جهانی شدن و رقاب

توانایی و اعتبار یزم برای تعامل خلّاق و رضایت بخش در سطح بین المللی 

در سه دهة گذشته نسبت جمعیت دانشجویی . (65: 3159خواهیم بود.)فراستخواه، 

افزایش یافته  % 21به بیش از  %8سال از  28تا  35ایران به افراد گروه سنّی 

زایش سایر عوامل نظام آموزش عالی )از جمله هیئت علمی، است. اما نسبت اف

فضای آموزشی و ...( با رشد جمعیت دانشجویی هماهنگ نبوده است . بنابر این، 

حفظ کیفیت آموزش عالی همزمان با ایجاد فرصتهای بیشتر یادگیری به منظور 

ازرگان های نظام آموزش عالی است ) ب پاسخ دادن به تقاضای اجتماعی، از دغدغه

در رابطه با کوشش آغازین نظام آموزش عالی ایران برای . (92: 3159و اسحاقی، 

دفتر نظارت و ارزیابی وزارت بهداشت،  3198در سال  آشنا شدن با فرآیند ارزیابی،

درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی با مفهوم ارزیابی مستمر جهت بهبود کیفیت 

این دفتر با برگزاری نشستها، گردهمایی ها و در آموزش عالی ایران پیشقدم شد. 

کارگاه های آموزشی درباره ارزیابی آموزشی و کاربرد آن برای بهبود کیفیت 

درمانی،  اشتیاق برخی اعضای  -تدریس، یادگیری و عرضه خدمات بهداشتی

هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی را نسبت به استفاده از ارزیابی برانگیخت. 

ارگاه ها مدیران گروه های آموزشی و برخی مسؤوین دانشگاهی شرکت در این ک

پژوهش ارزیابی  -می کردند . حاصل اجرای کارگاههای یاد شده تدوین طرح پیش

و اجرای آن در شش گروه آموزشی دانشگاه های علوم  3198درونی در سال 

نامه های اگرچه اقدامات در سال های اخیر و در پی بر (.2115پزشکی بود)تئو، 

چهارم و پنجم توسعه اجتماعی کشور صورت گرفت ولی هنوز در ابتدای راه می 

باشد به همین جهت پژوهشگر با توجه به عالقه چندین ساله و مطالعه انجام انجام 

 داده درصدد برا آمد تا مشخص نماید که 

 مهمترین روش ارزیابی کیفیت آموزش کدام است؟ -3

 همیت کدامند؟روش های ارزیابی به ترتیب ا -2

این تحقیه از نظر هدف تحقیه از نوع تحقیه کاربردی به روش شناسی پژوهش: 

های آزموده شده در جوامع دیگر را در جامعه آماری آید. زیرا اویً تئوریحساب می

خود مورد بررسی قرار داده و ثانیاً علت ها را کمتر مورد توجه قرار داده است. این 

ای تحلیل اطالعات توصیفی و از لحاظ روش های جمع تحقیه، از لحاظ روش ه

 آوری اطالعات پیمایشی است. 

از آنجائیکه پاسخهای افراد به سوایت مطرح جامعه، نمونه و روش نمونه گیری: 

و درجه روش های ارزیابی کیفیت آموزش شده در پرسشنامه ها در رابطه با 

اهمیت می باشد، زیرا عدم استفاده اهمیت هر یك از آنها می باشد ، انتخاب آنها با 

از افراد خبره و کاردان باعث تقلیل کارائی می گردد. بهمین دلیل جامعه آماری این 

ارزیابی کیفیت آموزش در دانشگاه علوم تحقیه شامل کلیه کارشناسان و مسئولین 

 باشد و تمام آنها به روش سرشمارینفر می 31ها هستند که تعداد آنپزشکی زابل 

 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ا همه شماریی

در این تحقیه از پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی آوری اطالعات:  ابزار های جمع

AHP  )جهت گردآوری اطالعات استفاده گردید. پرسشنامه تعیین وزن )اهمیت

، که براساس مقایسات زوجی AHPبا روش روش های ارزیابی کیفیت آموزش 

ش ها بر مبنای روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی تنظیم گردید. این بین رو

دو روش های ارزیابی کیفیت آموزش پرسشنامه دارای ده معیار اصلی می باشد که 

به دو با هم مقایسه و رتبه بندی گردیدند. جهت اطمینان از روایی پرسشنامه، از 

استفاده گردیده است و  نظران و تخصص استادانروش کیفی یعنی نظرات صاحب

ها اعمال اصالحات و تغییرات مورد نظر آنها پس از بحث و بررسی در پرسشنامه

شده است و از آنجا که تك تك سؤایت پرسشنامه مبتنی بر ادبیات تحقیه می 

توان گفت که پرسشنامه ها دارای روایی است. برای سنجش پایایی باشد، می

باخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه از فرمول آلفای کرون

 ( بدست آمد که روایی باییی را نشان می دهد.58/1گزینه پرسشنامه ) 31

برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیه همانطور که در تحقیه حاضر 

قبالً هم توضیح داده شد از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردیده 

مورد به منظور افزایش دقت و سرعت انجام محاسبات از نرم افزار  است. در این

Expert choice .برای وزن دهی و رتبه بندی فاکتورها استفاده گردید 
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 همکاران زیرک ومهدی ؛  رویکردهای عمده ارزیابی کیفیت آموزش عالی

 

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از : AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

معروفترین فنون تصمیم گیری چند شاخصه است که توسط توماس اِل ساعتی در 

(. این روش هنگامی که عمل تصمیم 3195ساعتی، ابداع گردید ) 3791ه ده

گیری روبرو است، میتواند مفید باشد.  گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم

شاخصها میتوانند کمی و یا کیفی باشند. اساس این روش بر مقایسات زوجی نهفته 

دربرگیرنده  AHPاست. فرآیند رتبه بندی و اولویت بندی گزینه ها در روش 

 مراحلی به شرح زیر می باشد.

 ساخت سلسله مراتبی -زیرمعیارها  –معیارها 

در این مرحله مساله تعریف می شود و هدف از تصمیم گیری به صورت 

سلسله مراتبی از عوامل و عناصر تشکیل دهنده تصمیم ترسیم میشود. فرایند 

چندین شاخص به سلسله تحلیل سلسله مراتبی، نیازمند شکستن مساله تصمیم با 

مراتبی از سطوح است. بدین منظور از درخت تصمیم استفاده می شود که از سه 

 سطح تشکیل شده است: 

سطح اول شامل هدف کلی از تصمیم گیری می باشد. )انتخاب بهترین روش 

سطح دوم معیارهای کلی قرار دارند که تصمیم گیری بر  .ارزیابی کیفیت آموزش(

جامعیت،  -2انطباق با اهداف،  -3رت می گیرد. که عبارتند از: اساس آن ها صو

اعتبار  -6از نظر ابزار مورد استفاده،  -8اجرایی بودن ،  -8انعطاف پذیری،  -1

 -7تعامل گروهی و مشارکت،  -5به روز بودن،  -9سنجی و قابلیت اطمینان، 

 قابلیت تفسیر و پیگیری -31توجه به محدودیت ها و 

روش های ارزیابی سطح نیز گزینه های تصمیم که در اینجا  و در آخرین

نشان دهنده ساختار سلسله  3هستند، مطرح می شوند. شکل کیفیت آموزش 

 می باشد.روش های ارزیابی کیفیت آموزش مراتبی اولویت بندی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زشروش های ارزیابی کیفیت آمو. ساخت سلسله مراتبی اولویت بندی 3شکل 

 

در این مرحله خبرگان مقایسه هایی را بین معیارها و : مقایسه های زوجی

زیرمعیارهای تصمیم گیری انجام داده و امتیاز آن ها را نسبت به یکدیگر تعیین 

(. 1می کنند. این مقایسه ها بر اساس جدول نه کمیتی انجام می شود )جدول 

یك است، لذا اصل  ارجحیت یك گزینه یا عامل نسبت به خودش مساوی با

معکوس بودن یك عامل نسبت به دیگری و ارجحیت یك برای یك عامل یا 

گزینه نسبت به خودش، دو خاصیت اصلی ماتریس مقایسه ای دو به دویی در 

 هستند.  AHP معیار یا گزینه، فرآیند 

تصمیم گیرنده تنها به  nاین دو خاصیت باعث می شود که برای مقایسه 

 سوال پاسخ دهد .  

 

 . جدول نه کمیتی مقایسه دودویی شاخص ها3جدول 

 توضیح تعریف امتیاز

 در تحقه هدف، دو شاخص اهمیت مساوی دارند. اهمیت مساوی 3

اندکی  i  تجربه نشان می دهد که برای تحقه هدف، اهمیت اهمیت اندکی بیشتر 1

 است. jبیشتر از 

بیشتر  iکه برای تحقه هدف، اهمیت  تجربه نشان می دهد اهمیت بیشتر 8

 است. jاز 

خیلی  iتجربه نشان می دهد که برای تحقه هدف، اهمیت  اهمیت خیلی بیشتر 9

 است. jبیشتر از 

به طور قطعی به اثبات  jنسبت به  i  اهمیت خیلی بیشتر اهمیت مطله 7

 رسیده است.

2 ،8 ،6 

 5و 

 جود دارد.ترجیحات بینابین هنگامی که حالت میانه و 
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در این بخش با توجه به ادبیات و چهارچوبهای نظری موجود در زمینه 

از دیدگاه  روش های ارزیابی کیفیت آموزشموضوع مقاله، معیارهای اولویت بندی 

روش صاحبنظران شناسایی و سپس شاخصها و معیارهای نهایی اولویت بندی 

 رگان گزینش شدند.با استفاده از دیدگاه خب های ارزیابی کیفیت آموزش

برای اولویت بندی روشهای ارزیابی کیفیت آموزش، براساس هر : های تحقیهیافته

معیار، هر پنج روش ارزیابی، دوبه دو مقایسه گردیدند. پس ازانجام مقایسات زوجی 

 وزن هرکدام براساس هر معیار محاسبه و براساس وزن نهایی اولویت بندی گردید.

 دهی و اولویت وزن: وش های ارزیابی کیفیت آموزشمحاسبه وزنهای نسبی ر

 

هایی صورت گیرد بندی روش های ارزیابی کیفیت آموزش، باید بر اساس روش

باشند و همچنین قابلیت تبدیل متغیرهای بیانی که مبتنی بر اصول علمی می

های ذهنی تصمیم گیرندگان به مقادیر کمی را به بهترین نحو دارا باشند. قضاوت

های محاسبه شده برای معیارهای اولویت بندی روش های ارزیابی موعه وزنمج

اند لذا از فازی محاسبه گشته AHPکیفیت آموزش در این تحقیه، با استفاده از 

برای اولویت بندی روش های  باشند.صحت و دقت قابل قبولی برخوردار می

ام مقایسات زوجی، ، پس از انجهای دهگانهارزیابی کیفیت آموزش براساس معیار

وزن نهایی روشهای ارزیابی محاسبه و براساس وزن نهایی اولویت بندی گردیدند.

 دهگانه هایوزن نهائی و اولویت بندی روش های ارزیابی براساس معیار -2جدول 

روش های 

ارزیابی 

کیفیت 

 آموزش

 فادهابزار مورد است اجرایی بودن انعطاف پذیری جامعیتمعیار  انطباق با اهداف
اعتبار سنجی و 

 قابلیت اطمینان
 به روز بودن

تعامل گروهی و 

 مشارکت

توجه به محدودیت 

 ها

قابلیت تفسیر و 

 پیگیری

ی
هائ

ن ن
وز

 

ت
لوی

او
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ارزیابی 

 درونی
16198 3 16297 2 16289 3 16123 3 16218 1 16373 1 16112 3 16378 1 16271 3 16355 2 

ارزیابی 

 بیرونی
16159 8 16322 8 16321 8 16382 8 16386 8 16381 8 16318 8 16391 8 16366 8 16397 1 

 8 16362 8 16381 2 16219 2 16235 8 16387 8 16313 8 16389 2 16288 8 16318 8 16329 آزمون عملی

 8 16389 1 16353 8 16361 1 16367 2 16286 3 16296 1 16393 8 16392 1 16399 1 16362 تحلیل آماری

 3 16138 2 16219 3 16267 8 16389 3 16288 2 16218 2 16217 1 16371 3 16255 2 16287 نظرسنجی

 

 فانطباق با اهدامعیار 

 

 

 

 

 

 نمودار وزن نهائی و اولویت بندی روش های ارزیابی براساس معیار انطباق با اهداف -2شکل 

 

بای وزن نهائی و اولویت روش های ارزیابی را براساس معیار انطباق با  نمودار

اهداف نشان می دهد. مشاهده می شود که بیشترین وزن را ارزیابی درونی با وزن 

د لذا براساس معیار انطباق با اهداف اولین رتبه را ارزیابی درونی ( دار16198نهایی )

 ( در رتبه دوم قرار دارد. تحلیل 16287دارد. پس از آن نظرسنجی با وزن نهایی )

 

 

( در رتبه سوم 16329( و  آزمون عملی با وزن نهایی )16362آماری با وزن نهایی )

( در رتبه آخر قرار می 16159هایی )و چهارم قرار دارند. ارزیابی بیرونی با وزن ن

 گیرد.

 جامعیتمعیار 

 

 

 

 نمودار وزن نهائی و اولویت بندی روش های ارزیابی براساس معیار جامعیت -1شکل 

 

جامعیت بای وزن نهائی و اولویت روش های ارزیابی را براساس معیار  نمودار

با وزن نهایی نشان می دهد. مشاهده می شود که بیشترین وزن را نظرسنجی 

 اولین رتبه را نظرسنجی دارد. پس از آن جامعیت ( دارد لذا براساس معیار 16255)

 

( در رتبه دوم قرار دارد. تحلیل آماری با وزن 16297ارزیابی درونی با وزن نهایی )

( در رتبه سوم و چهارم قرار 16318( و  آزمون عملی با وزن نهایی )16399نهایی )

 ( در رتبه آخر قرار می گیرد.16322یرونی با وزن نهایی )دارند. ارزیابی ب
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 انعطاف پذیریمعیار 

 

 

 

 

 نمودار وزن نهائی و اولویت بندی روش های ارزیابی براساس معیار انعطاف پذیری -8شکل 

 

بای وزن نهائی و اولویت روش های ارزیابی را براساس معیار انعطاف  نمودار

می شود که بیشترین وزن را ارزیابی درونی با وزن پذیری نشان می دهد. مشاهده 

( دارد لذا براساس معیار انعطاف پذیری اولین رتبه را ارزیابی درونی 16289نهایی )

 ( در رتبه دوم قرار دارد. 16288دارد. پس از آن آزمون عملی با وزن نهایی )

 

 

( در رتبه 16392( و  تحلیل آماری با وزن نهایی )16362نظرسنجی با وزن نهایی )

( در رتبه آخر قرار 16321سوم و چهارم قرار دارند. ارزیابی بیرونی با وزن نهایی )

 می گیرد.

 اجرایی بودنمعیار 

 

 

 

 

 نمودار وزن نهائی و اولویت بندی روش های ارزیابی براساس معیار انطباق با اهداف -8شکل 

 

ا براساس معیار اجرایی بای وزن نهائی و اولویت روش های ارزیابی ر نمودار

بودن نشان می دهد. مشاهده می شود که بیشترین وزن را ارزیابی درونی با وزن 

( دارد لذا براساس معیار اجرایی بودن اولین رتبه را ارزیابی درونی 16123نهایی )

 ( در رتبه دوم قرار دارد. تحلیل 16217دارد. پس از آن نظرسنجی با وزن نهایی )

 

( در رتبه 16382( و  ارزیابی بیرونی با وزن نهایی )16393نهایی ) آماری با وزن

در رتبه آخر قرار  16159389سوم و چهارم قرار دارند. آزمون عملی با وزن نهایی )

 می گیرد.

 ابزار مورد استفادهمعیار 

 

 

 

 

 

 استفادهنمودار وزن نهائی و اولویت بندی روش های ارزیابی براساس معیار ابزار مورد  -6شکل 

 

بای وزن نهائی و اولویت روش های ارزیابی را براساس معیار ابزار  نمودار

مورد استفاده نشان می دهد. مشاهده می شود که بیشترین وزن را تحلیل آماری 

( دارد لذا براساس معیار ابزار مورد استفاده اولین رتبه را 16218با وزن نهایی )

 ( در رتبه دوم قرار 16296نجی با وزن نهایی )تحلیل آماری دارد. پس از آن نظرس

 

( و  ارزیابی بیرونی با وزن نهایی 16218دارد. ارزیابی درونی با وزن نهایی )

( در 16313( در رتبه سوم و چهارم قرار دارند. آزمون عملی با وزن نهایی )16386)

 رتبه آخر قرار می گیرد.

 اعتبار سنجی و قابلیت اطمینانمعیار 

 

 

 

 

 

 نمودار وزن نهائی و اولویت بندی روش های ارزیابی براساس معیار اعتبار سنجی و قابلیت اطمینان -9شکل 

 

بای وزن نهائی و اولویت روش های ارزیابی را براساس معیار اعتبار  نمودار

سنجی و قابلیت اطمینان نشان می دهد. مشاهده می شود که بیشترین وزن را 

( دارد لذا براساس معیار اعتبار سنجی و قابلیت 16288)نظرسنجی با وزن نهایی 

 اطمینان اولین رتبه را نظرسنجی دارد. پس از آن تحلیل آماری با وزن نهایی 

 

( و  آزمون 16373( در رتبه دوم قرار دارد. ارزیابی درونی با وزن نهایی )16286)

ارزیابی بیرونی با ( در رتبه سوم و چهارم قرار دارند. 16387عملی با وزن نهایی )

 ( در رتبه آخر قرار می گیرد.16381وزن نهایی )

 به روز بودنمعیار 
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 نمودار وزن نهائی و اولویت بندی روش های ارزیابی براساس معیار به روز بودن -5شکل 

 

بای وزن نهائی و اولویت روش های ارزیابی را براساس معیار به روز  نمودار

مشاهده می شود که بیشترین وزن را ارزیابی درونی با وزن بودن نشان می دهد. 

 ( دارد لذا براساس معیار به روز بودن اولین رتبه را ارزیابی درونی 1126198نهایی )

 

 

( در رتبه دوم قرار دارد. تحلیل 16235دارد. پس از آن آزمون عملی با وزن نهایی )

( در رتبه سوم و 16389هایی )( و  نظرسنجی با وزن ن16367آماری با وزن نهایی )

 ( در رتبه آخر قرار می گیرد.16318چهارم قرار دارند. ارزیابی بیرونی با وزن نهایی )

 تعامل گروهی و مشارکتمعیار 

 

 

 

 

 

 نمودار وزن نهائی و اولویت بندی روش های ارزیابی براساس معیار تعامل گروهی و مشارکت -7شکل 

 

ولویت روش های ارزیابی را براساس معیار تعامل بای وزن نهائی و ا نمودار

گروهی و مشارکت نشان می دهد. مشاهده می شود که بیشترین وزن را 

( دارد لذا براساس معیار تعامل گروهی و مشارکت 16267نظرسنجی با وزن نهایی )

 ( در 16219اولین رتبه را نظرسنجی دارد. پس از آن آزمون عملی با وزن نهایی )

 

( و  ارزیابی بیرونی با وزن 16378وم قرار دارد. ارزیابی درونی با وزن نهایی )رتبه د

( در رتبه سوم و چهارم قرار دارند. تحلیل آماری با وزن نهایی 16391نهایی )

 ( در رتبه آخر قرار می گیرد.16361)

 توجه به محدودیت هامعیار 

 

 

 

 

 

 ی ارزیابی براساس معیار توجه به محدودیت هانمودار وزن نهائی و اولویت بندی روش ها -31شکل 

 

بای وزن نهائی و اولویت روش های ارزیابی را براساس معیار توجه به  نمودار

محدودیت ها نشان می دهد. مشاهده می شود که بیشترین وزن را ارزیابی درونی 

ه را ( دارد لذا براساس معیار توجه به محدودیت ها اولین رتب16271با وزن نهایی )

 ( در رتبه دوم قرار 16219ارزیابی درونی دارد. پس از آن نظرسنجی با وزن نهایی )

 

( 16366( و  ارزیابی بیرونی با وزن نهایی )16353دارد. تحلیل آماری با وزن نهایی )

( در رتبه آخر 16381در رتبه سوم و چهارم قرار دارند. آزمون عملی با وزن نهایی )

 قرار می گیرد.

 قابلیت تفسیر و پیگیریمعیار 

 

 

 

 

 

نمودار وزن نهائی و اولویت بندی روش های ارزیابی براساس معیار قابلیت تفسیر و پیگیری -33شکل 

 

بای وزن نهائی و اولویت روش های ارزیابی را براساس معیار قابلیت  نمودار

( 16138تفسیر و پیگیری نشان میدهد. بیشترین وزن را نظرسنجی با وزن نهایی )

 دارد لذا براساس معیار قابلیت تفسیر و پیگیری اولین رتبه را نظرسنجی دارد. پس 

 

( در رتبه دوم قرار دارد. ارزیابی بیرونی 16355از آن ارزیابی درونی با وزن نهایی )

( در رتبه سوم و چهارم 16362( و آزمون عملی با وزن نهایی )16397با وزن نهایی )

 ( در رتبه آخر قرار می گیرد.16389اری با وزن نهایی )قرار دارند. تحلیل آم
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در این قسمت برای اولویت بندی : وزن نهائی و اولویت بندی روش های ارزیابی

نهایی روش های ارزیابی پس از انجام مقایسات زوجی وزن نهایی روش های 

 ارزیابی محاسبه و براساس وزن نهایی اولویت بندی گردیدند. رتبه بندی نهایی

 بصورت زیر می باشد. 

 رتبه بندی نهایی روش های ارزیابی -1جدول 

 

 اولویت وزن نهائی روش های ارزیابی کیفیت آموزش

 3 16261 ارزیابی درونی

 8 16388 ارزیابی بیرونی

 8 16367 آزمون عملی

 1 16359 تحلیل آماری

 2 16219 نظرسنجی

 

زیابی را نشان می دهد. جدول بای وزن اولویت بندی نهایی روش های ار

( دارد لذا 16261مشاهده می شود که بیشترین وزن را ارزیابی درونی با وزن نهایی )

( در 16219اولین رتبه را ارزیابی درونی دارد. پس از آن نظرسنجی با وزن نهایی )

 رتبه دوم قرار دارد. 

( 16367( و  آزمون عملی با وزن نهایی )16359تحلیل آماری با وزن نهایی )

( در رتبه آخر 16388در رتبه سوم و چهارم قرار دارند. ارزیابی بیرونی با وزن نهایی )

 قرار می گیرد.

 

 
 بحث و نتیجه گیری

کردة آن بیش از افراد  تحصیلدارد که افراد  نیاز فرهیخته جمعیتیجامعه به 

شی را در عامی باشند. دانشگاهها برای برآوردن این تقاضا ، باید برنامه های آموز

مقیاس وسیع تری سازمان دهند. در این میان، کیفیت به عنوان یکی از مهم ترین 

 های مختلف مطرح است.  مسائل در نظام

متأسفانه در جامعة ما نقش دانشگاه در پیشرفت و توسعه، فراموش شده ؛ به 

طوری که عمده ترین مشخصة آموزش عالی در سالهای اخیر، سیر نزولی 

خارجی فرا روی  ی آن بوده است. با در نظر گرفتن مسائل داخلی وشاخصهای کیف

، مسئلة کاهش کیفیت و لزوم توجه به آن باید از نگرانی های عالیسیستم آموزش 

، مستلزم باز اندیشی عالیجدی جامعه به حساب آید. اصالح و بهبود نظام آموزش 

لی و استفاده از نگرش و بازسازی در ساختارها، کارکردها و برنامه های آموزش عا

  سیستمی در تحلیل دانشگاهی، تعهد و مسئولیت پذیری همة مسئوین است.

 ارزیابی درونینشان داد اولویت بندی نهایی روش های ارزیابی نتایج 

کیفیت آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشد.  ارزیابیمهمترین روش 

در رتبه های بعدی قرار  یابی بیرونیارزو  آزمون عملی، تحلیل آماری، نظرسنجی

 قوت نقاط درونی ارزیابی مدد با است و سنجی خود حکم درونی داشتند. ارزیابی

  تعیین دانشگاه و کارکنان علمی هیات اعضا سوی از آموزشی سیستم وضعف

 . گردد می

 بالندگی و در علمی هیات اعضا و همداستانی همراهی درونی ارزیابی در

  نوید را دانشگاهی وکمی کیفی وتوسعه کمال و دانشگاه خود هایفعالیت آییش

 برای نیل به کیفیت آموزشی مطلوب در نظام آموزش عالی یزم است:. دهند می

. آموزشها متناسب با نیازهای جامعه و منطبه با اهداف ملی برنامه ریزی 3

یس برای استاد شو د تا عالوه بر ایجاد رغبت و انگیزه در فراگیران، آموزش و تدر

 و فراگیر، هدفدار شده و یادگیری پایدارتر و عمیه تری فراهم شود.

. استقرار یك سیستم کارامد ارزشیابی که به وسیلة آن بتوان ضمن بهبود و 2

ارتقای کیفیت علمی، بهبودی کلی نظام دانشگاهی را مد نظر قرار داد و در عین 

ی آن برخاسته و منطبه بر ویژگ ی حال در متن نظام دانشگاهی بوده و ضرورتها

 های آن نظام باشد، ضرورت دارد.

. در زمینة گزینش فراگیران و استادان، صالحیتها ، مهارتها ، دانایی و 1

توانایی های یزم با توجه به فلسفة مسلط اجتماعی در نظر گرفته شده تا ساختار 

رد و از حمایتهای وجودی مراکز آموزشی متناسب با سیستم ارزشی جامعه شکل گی

 اجتماعی یزم برخوردار شود.

. از ابتکارات خلّاقانة گروههای دانشگاهی در تعامالت اجتماعی، در سطوح 8

ملی، منطقه ای و بین المللی حمایت شود . این گونه تعامالت خودجوش و درونزا 

و آزادانه، بهترین زمینه ساز و بستر طبیعی برای احساس نیاز به کیفیت و 

خود را در معرض »و  « خود ارزیابی کردن» رترین محرک برای ضرورتِمؤثّ

 است. «  ارزیابی قرار دادن

. تجهیزات، امکانات و ملزومات مورد نیاز برای اجرای برنامة آموزشی کامل 8

با عنایت بهشرایط جامعة در حال رشد، به گونه ای گردآوری شود که برای تعالی 

 نسل جوان مؤثّر باشد.

چه از مطالعة شواهد و تجربیات حاصل از کاربرد ارزیابی درونی به دست . آن6

می آید،حاکی از این امر است که بهبود کیفیت تنها از طریه ایجاد یك فرهنگ 

رشد مداوم و خود ارزشیاب نهادینه ای حاصل خواهد شد؛ چرا که خود ارزشیابی 

فاهم در هدف و فرایندی است که در آن مؤسسات بر یك مبنای مشارکتی و ت

فرایند انجام، قضاوتهای قابل مالحظه ای را بر روی عملکرد خود انجام داده، از 

آنها به عنوان داده ها و بازخوردهایی برای افزایش خدمات و بهبود وضعیت موجود 

 در جهت کم کردن فاصلة آن با وضعیت مطلوب استفاده می کنند.

ن ارزیابی کیفی قرار بگیرد و . سیاست آموزش عالی کشور بر نهادمند شد9

 ساختارهای پشتیبان یزم برای آن را که ناتمام مانده است، حمایت و تقویت کرد.

. گرایش بیشتر به فر ایند به جای توجه به محصول نهایی، رایج شود. توجه 5

به فرایند در آموزش عالی؛ یعنی توجه به ساز و کارهای رسیدن به شرایط مطلوب؛ 

ردهای کیفیت در آموزش و پژوهش که برونداد آن پرورش نیروی یعنی استاندا

 انسانی مؤثّر در امر توسعه است. 

. یکی از متداول ترین روش هایی که در بیش تر کشورها و از جمله ایران 7

جهت تعیین میزان موفقیت یك استاد در رسیدن به اهداف آموزشی صورت می 

است. از آنجایی که شناخت نقاط قوت و  گیرد ارزشیابی اساتید از دید دانشجویان

ضعف این نوع ارزشیابی از دید مشتریان اصلی آن یعنی اساتید و دانشجویان نقش 

ارزشیابی مداوم دانشجویان از اساتید و اعمال  مهمی در ارتقاء کیفیت آموزشی دارد،

 نتایج این ارزشیابی در برنامه های آتی لحاظ شود.

یتهای دانشگاهی با تدوین آیین نامه هایی، پایة . هیئتهای امنا و مدیر 31

 اولیة ارزیابی را بر ارزیابی کیفی قرار دهند.

. با توجه به ارتباط بسیار نزدیك فعالیتهای دانشگاهی با کیفیت فعالیتهای  33

گروههای آموزشی، مناسب ترین حالت برای ارزشیابی کیفیت دانشگاهی، شروع 

زشی دانشگاهی است . از سوی دیگر با توجه به ارزشیابی در سطح گروههای آمو
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سطح اشتغال ذهنی و علمی اعضای گروههای آموزشی با فعالیتهای آموزشی و 

پژوهشی و ضرورت تغییر دیدگاه و نگرش آنها به امر ارزشیابی و نقش آن در 

بهبود کیفیت فعالیتهای مذکور، شروع آن از این سطح ضمن در پی داشتن 

رفیت سازی و فرهنگ سازی برای بهبود کیفیت و خود پیامدهای ملموس ظ

 انتقادی و انتقادپذیری، موفقیت در اجرا و پذیرش را به دنبال خواهد داشت.

. نتایج ارزیابی های کیفی هر دانشگاه، الزاماً به عنوان یکی از مستندات  32

 برنامه ریزی های دانشگاهی اعالم شود.

 

 تشکر تقدیر و 
 کلیه عزیزانی که در این امر ما را یاری نمودند. با تشکر و سپاس از
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Evaluation is one of the most important parts of the process of improving and 

improving the quality of education in educational units. The aim of this study was to compare and review the main 

approaches to assessing the quality of higher education from the perspective of experts in Zabol University of Medical 

Sciences. 

METHODS: The statistical population of this study consisted of all the experts and authorities responsible for 

assessing the quality of education in Zabol University of Medical Sciences. A total of 10 people were selected by 

census method as a statistical sample. In this research, AHP hierarchical analysis questionnaire was used for data 

collection. In order to increase the accuracy and speed of calculations, expert selection software was used for weighting 

and ranking of factors. In order to ensure the validity of the questionnaire, the qualitative method, ie, the viewpoints of 

the experts and professors have been used and the amendments and their changes have been applied to the 

questionnaires after the discussion. Cronbach's alpha formula was used to measure the reliability of the questionnaire. 

Cronbach's alpha coefficient for the 10 items of the questionnaire (0.85) was obtained which shows a high reliability. 

FINDINGS: The highest weight is the internal evaluation with the final weight (0.263). Therefore, according to the 

criterion of compliance with the goals, the first rank has internal evaluation. After that, the final weighting (0.249) is 

ranked second. The statistical analysis with the final weight (0.162) and the practical test with the final weight (0.127) 

are in the third and fourth rank. The external evaluation with the final weight (0.087) was ranked last. 

CONCLUSION: The results of the prioritization of the evaluation methods showed that internal evaluation is the most 

important method for evaluating educational quality in Zabol University of Medical Sciences. 
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