
اعتبارسنجي مراكز آموزش ضمن خدمت كاركنان منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي

*فرداله دانشكرمدكتر

**ذوالفقار رشيدي

چكيده

خـدمت واحـدهاي   پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجي دروني و بيروني مراكز آمـوزش ضـمن            

 مراحل آمـوزش ضـمن خـدمت    بنديمنطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي انجام شده است كه در آن به رتبه            

بندي واحدهاي منطقه از نظر كفايت      در سطح منطقه و رتبه    ) نيازسنجي، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي     (

روش تحقيق توصيفي است كه از نظر هدف كاربردي و از نظـر             . پردازدخدمت مي مركز آموزش ضمن  

ركنـان، اعـضاي هيـات علمـي و         جامعه آماري شامل كليـه كا     . باشدپيمايشي مي -روش اجرا توصيفي  

 نفـر تـشكيل     2600 را مديران واحدهاي منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي است كه جمعيت آمـاري آنهـا             

نمونـه آمـاري بـر   . گيري طبقه اي استفاده شده است    براي انتخاب نمونه آماري از روش نمونه      . دهدمي

هـا از  بـه منظـور گـردآوري داده   . ت نفر محاسبه شده اسـ 324هاي آماري كوكران تعداد    اساس فرمول 

و % 87پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است كه ضريب پايايي پرسشنامه بر اساس آلفاي كرونباخ               

. بـوده اسـت   % 80و ارزشيابي   % 78، اجرا   %77، برنامه ريزي    %75هاي نيازسنجي   براي هر يك از مولفه    

 L.S.D واريانس يك طرفه و پس آزمـون          و تحليل  Tهاي  هاي جمع آوري شده به كمك آزمون      داده

نتـايج نـشان داد كـه ميـانگين     . تحليل قرار گرفـت  مورد تجزيه و  Excel و   spssرو به كمك نرم افزا    

 تفـاوت معنـي داري وجـود        10نمره كفايت در رعايت اصول اعتبارسنجي به تفكيك واحدهاي منطقه           

حـاظ نمـره كفايـت در رعايـت اصـول           بـه ل  . دارد و مرحله اجـرا داراي بيـشترين كفايـت مـي باشـد             

اعتبارسنجي واحد شاهرود در رتبه اول و واحدهاي گرگـان، مينودشـت بـه ترتيـب در مراحـل دوم و                    

.سوم قرار دارند

خدمت ريزي، اجرا، ارزشيابي، آموزش ضمن اعتبارسنجي، نيازسنجي، برنامه:واژه هاكليد 

مقدمه

 پرورش بيش از پيش مورد توجه و تأكيـد          امروزه رشد نيروي انساني از طريق آموزش و       

شمار هاي مديريت نوين، تحولي چشمگير به     تأكيدي كه در كوشش   . استها قرار گرفته  سازمان

استاديار، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران*

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسارعضو هيات علمي**
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ترين وظايف هر مـدير   اكنون آموزش و پرورش كاركنان در رديف اساسي       ،به بيان ديگر  . آيدمي

هـاي   كه با تدوين مستمر برنامـه      ترين وظيفه مدير آن است    در اين راستا مهم   . قرار گرفته است  

تـرين  آموزش، كاراترين ابزار و قـوي     . آموزشي، راه دگرگون شدن و بهبود كار را هموار نمايد         

نمـودن آنـان بـراي      فرآيند موجود براي انتقال دانش و مهارت به نيروي انساني و آماده تقويت              

اء، رشـد و تـداوم توسـعه،    يافتـه بـراي بقـ   امروزه اغلب كشورهاي توسعه    . استانجام وظايف   

 آمـوزش و تربيـت      بخش قابل توجهي از درآمد ناخالص ملي خود را به طرق مختلـف صـرف              

وري كار را افزايش هاي ضروري به كاركنان، ميزان بهره  و با تعليم مهارت    كنندنيروي انساني مي  

بينـي،  ژرفهـاي آموزشـي در سـازمان، پـرورش اسـتعدادها،         به عالوه، اجراي برنامـه    . دهندمي

).1373بزاز جزايري، (كندهاي سازماني را تقويت مينگري و پايبندي افراد به ارزشجامع

با توجه به گسترده شدن فعاليت واحدهاي دانشگاهي در زمينه آموزش نيـروي انـساني و         

ن  ايجاد مراكز آموزش ضمن خدمت در واحدها و مناطق دانشگاهي و توجـه مـسئوال               ،همچنين

اهميت اين موضوع، محقـق را بـر آن داشـته تـا از طريـق كالبـد شـكافي مفهـوم و                    دانشگاه به   

تاريخچه و مطالعات جهاني در خصوص اعتبارسنجي، الگويي مناسب جهت اعتبارسنجي مراكز           

آيا مراكز آموزش . آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي را ارائه نمايد        

را بـراي برگـزاري دوره هـاي آمـوزش نيـروي انـساني دارا               ضمن خدمت مذكور كفايت الزم      

باشند يا خير؟ تا از اين طريق مراكز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده به بررسـي و                  مي

.كند و كاو وضع موجود خود پرداخته و كاستي ها را به طور روشن و دقيق مشخص نمايند

در آموزش عالي مورد اسـتفاده قـرار        يكي از الگوهايي كه از دير زمان براي بهبود كيفيت           

در خصوص اعتبارسنجي دو تعريف و مفهوم عـام و          .  الگوي اعتبارسنجي است   ،گرفته است مي

 آمـده اسـت كـه      1بـستر صوص مفهوم عـام آن در فرهنـگ لغـت و           در خ  .تخصصي وجود دارد  

ايـن  . باشددادن اعتبار به مجموعه اي كه داراي استانداردهايي مي          : اعتبارسنجي عبارت است از   

در خصوص  ).1378پازارگادي،  (هاي منطقه اي صورت مي گيرد     وسيله انجمن ه  اعتباربخشي ب 

اعتبارسـنجي  : مفهوم تخصصي اعتبارسنجي در دانش سازمان يافته آموزش عالي آمده است كـه            

1-webster
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به معناي فرآيند كنترل كيفيت و ارزشيابي پيشبرد برنامه يك مؤسسه يا اثربخـشي پيـشرفت بـر                  

.عيارهاي از قبل تعيين شده و استاندارد مي باشداساس م

در دايره المعارف آموزش عالي، اعتبارسنجي را فرآيند كنتـرل كيفيـت و             ) 1992 (1آدلمن

به وسيله اعتبارسنجي مي تـوان بـه بـازبيني،    : وزش عالي ذكر مي كند و مي افزايد اطمينان در آم  

 آن جهـت كـسب اطمينـان از احـراز     سنجش يا هر دو مقصود و بررسي مؤسسه و برنامه هـاي         

مؤسـسات آمـوزش    (برخي ديگـر از صـاحبنظران     .حداقل استانداردهاي قابل پذيرش پرداخت      

معتقدند كه؛ اعتبارسنجي دانشگاهي به طور اصولي با پيشرفت كيفيت آمـوزش منطقـه و               ) عالي

زارگـادي،  پا(اسـت كيفيت عمومي نهادهاي منطقه اي و مطابقـت آنهـا بـا اسـتانداردها مـرتبط               

1378.(

البتـه مفهـوم   . اسـت آنچه مسلم است اعتبارسنجي در ارتباط تنگاتنگ بـا مفهـوم كيفيـت              

برخي كيفيت را به معناي دارا بودن اسـتاندارد  . كيفيت با توجه به ذهنيت افراد متفاوت مي باشد  

 عالي  به هر تعريف كيفيت در آموزش     . و برخي ديگر به معناي شايستگي و لياقت بيان مي كنند          

به معناي انطبـاق برنامـه هـاي پژوهـشي، مـديريتي، رشـد حرفـه اي و دانـش توليـد شـده بـا              

اسـاس عوامـل     بدين لحاظ كيفيت در آموزش عالي بـر        ؛استاستانداردهايي از قبل تعيين شده      

در واقع فرآيند اعتبارسنجي از طريـق اسـتانداردها،         . درونداد، فرآيند و برونداد بررسي مي شود      

ا و شاخص ها به ارزشيابي عملكرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي پـردازد و             مولفه ه 

مـروري بـر ادبيـات حـوزه تخصـصي      . از اين مسير موجبات ارتقاي كيفيت را فراهم مـي آورد    

آموزش عالي نشان مي دهد كه اعتباربخشي به عنوان فرآيند كنتـرل در نظـام آمـوزش عـالي از                

شكل غير رسـمي خـدمت آن   . به طور رسمي به كار برده شده استاواخر قرن نوزدهم ميالدي  

قـديمي تـرين اسـناد و مـدارك در          . به موازات قدمت تاسيس آكـادمي هـا و دانـشگاه هاسـت            

خصوص اعتباربخشي به شكل جديد و سازمان يافته مربوط به اياالت متحده آمريكـا و سـپس                 

پازارگـادي،  (و جديد تقسيم مـي شـود       تاريخچه اعتباربخشي به دو دوره كالسيك       . استكانادا  

1378.(

1-Adelman
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واقع اعتبارسنجي پاسخگو كردن مراكز آموزش ضمن خدمت و همچنين فرايند كنترل            در

برنامـه آنهـا بـه منظـور كـسب اطمينـان از احـراز حـداقل اسـتانداردها و                   كيفيت مؤسـسات و   

تصر مـي تـوان     الگوي اعتبارسنجي را به طور مخ     . هاي قابل پذيرش و تعيين شده است      شاخص

 ارزشيابي بيروني-2 ارزشيابي دروني -1: به دو بخش كلي تقسيم نمود

 فرآيندي است كه در آن مراكز آموزش ضمن خدمت واحـدها قـضاوت هـاي               :ارزيابي دروني 

قابل مالحظه اي را در خصوص عملكرد خود به عمل مـي آورنـد و تعيـين مـي كننـد كـه در                        

يعني آيا مركز آموزش نيـروي انـساني   .گاهي قرار دارندتفكرات جاري براي كيفيت در چه جاي  

را رعايـت  ) نيازسنجي، برنامه ريزي، اجـرا و ارزشـيابي  ( در برنامه هاي خود معيارهاي    xواحد  

ي براي برنامـه ريـزي در جهـت       يمي كند يا خير؟ و در نهايت از نتايج حاصله به عنوان داده ها             

ارزيابي دروني نه فقـط بـراي تحليـل نقـاط قـوت و            . مكني مي   بهبود فعاليت هاي آينده استفاده    

. هـا نيـز مـسئول اسـت      بلكه براي اصالح مشكالت و اجراي راه حل        ها،ضعف و ارائه پيشنهاد   

ن تـصميم گيـري هـاي    ارزيابي دروني با جمع آوري اطالعات، تحليـل و بـازخورد آن، پـشتيبا           

ـ     ارزيابي دروني فرآينـدي ا     ،به عبارت ديگر  . مديريت مي باشد   وسـيله آن اعـضاي   ه سـت كـه ب

يعنـي دسـت    . تشكيل دهنده نظام، كيفيت نظام از وجوه مختلف مورد ارزيابي قـرار مـي گيـرد               

اندركاران مراكز آموزش ضمن خدمت به قوت ها، ضعف ها، و فرصت ها و تهديدهاي مراكـز                 

. سپس با مشاركت به برنامه ريزي براي بهبود كيفيت مي پردازند؛آموزشي پي مي برند

:از اهداف ارزيابي دروني مي توان به

گسترش فرهنگ ارزشيابي -1

ها و ايجاد شوق و انگيزه در اعـضاي هيـات            در دانشگاه  1ايجاد يك سيستم تضمين كيفيت    -2

. ن انجام فعاليت ها و وظايف آنهاكردعلمي در جهت كارا و اثر بخش تر 

اختيار و تمركـز زدايـي فعاليـت هـاي          ايجاد بستر الزم براي اعتبارسنجي و اعطاي تفويض         -3

).1381محمدي، (نظام آموزش عالي در جهت تحقق رسالت و اهداف محوله 

1-Quality Assurance System
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،به عبارت ديگـر .  فرآيند تسجيل كيفيت با استفاده از گروه هاي بيروني همگن       :ارزيابي بيروني 

وق  كـه در تحقيـق فـ        را در ارزيابي بيروني ما درصدد آن هستيم تا شاخص هـاي اعتبارسـنجي            

عنـوان مثـال    ه  ب. كنيم در مراكز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده بررسي           ،نظر است مد

 مـورد  y را با مركـز آمـوزش   xوضعيت نيازسنجي از برنامه ها در مركز آموزش ضمن خدمت           

سنجش قرار دهيم تا از اين طريق رتبه بندي از مراكز آموزش ضمن خدمت واحـدهاي منطقـه                  

. صورت پذيرداست،ق ده كه هدف اصلي تحقي

ال بـراي محقـق همچنـان    ؤبا توجه به مراتب فوق و بر اساس مطالعات انجام شده اين س         

 دانـشگاه آزاد اسـالمي بـه        10آيا مراكز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقـه         :باقي است كه  

تحقيق حاضـر   لحاظ برگزاري دوره هاي ضمن خدمت اصول اعتبارسنجي را رعايت مي كنند؟           

.ال انجام مي شودؤتن به اين سيافبراي 

هاي رسمي و نظامداري    اگر چه در بيشتر موارد افراد در هنگام ورود به سازمان، آموزش           

ها يا موسسات آموزش عمومي پشت سرگذاشته اند، به علـت كلـي بـودن               را از طريق دانشگاه   

سـت، در  ها و نيز ماهيت مشاغل كه نوعاً نيازمنـد تخـصص و خبرگـي ويـژه اي ا              نوع آموزش 

 همگام با   ، به عبارت ديگر   ؛هاي خاصي مي باشند   هنگام اشتغال، افراد نيازمند گذراندن آموزش     

استخدام فرد در سازمان، ماهيت مشاغل، وظايفي كه فرد بايد در شغل مورد تصدي انجام دهد،                

هاي انجام دادن امور مـستلزم آن اسـت كـه      ابزارها و وسايل ضروري براي اجراي كار و روش        

.هاي ويژه اي را دريافت نمايدرد در باره نحوه اجراي وظايف محوله، آموزشف

 آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازماني به آن نوع آموزشي اطالق مي شـود كـه     ،بنابراين

با توجـه بـه ايـن واقعيـت، تعـاريف           . عموماً پس از استخدام فرد در سازمان صورت مي پذيرد         

هـا را ذكـر      ارائه شده است كه در زيـر برخـي از آن           مختلفي از آموزش ضمن خدمت كاركنان     

:كنيممي

آموزش ضمن خدمت عبـارت     : تعريف آموزش ضمن خدمت مي گويد      در �جان اف مي  

ها و رفتارهـايي كـه بـه رفـاه          ن از نظر دانش، مهارت    ادار و مداوم مستخدم   است از بهبود نظام   

دف از آموزش ضمن خدمت ايجاد      به اين ترتيب ه   . آنان و سازمان محل خدمتشان كمك نمايد      

1-J.F.May
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توانايي بيشتر توليد، افزايش كارآيي در شغل فعلي و كسب شرايط بهتـر بـراي احـراز مقامـات                   

دار  آموزش ضمن خدمت را نـوعي كوشـش نظـام          �پي ير و گاتر   ). 1375ابطحي،   (استباالتر  

ئـق و  تلقي مي كنند كه هدف اصلي آن عبارت است از هماهنگ و همـسو كـردن آرزوهـا، عال             

، �هـس (رودافراد انتظار مياز نيازهاي آتي افراد با نيازها و اهداف سازمان در قالب كارهايي كه             

1989.(

به آن نوع آمـوزش  از تعاريف ياد شده مي توان نتيجه گرفت آموزش ضمن خدمت در حقيقت       

:اطالق مي شود كه

.پس از استخدام فرد در مؤسسه يا سازمان صورت مي پذيرد-1

هدف و منظـور از ايـن نـوع آمـوزش آمـاده سـازي افـراد بـراي اجـراي بهينـه وظـايف و               -2

.هاي شغلي استمسئوليت

هـا و ايجـاد يـا    ها عمدتاً در سه محور اساسي توسعه دانش، بهبود مهارت   اين نوع آموزش  -3

).11، ص 1999، �فورد( ارائه مي شود �هاتغيير نگرش

فتحي واجارگـاه،   (شاغل يا وظايف مورد تصدي است       ها، م جهت گيري اصلي اين آموزش    -4

1384(.

آموزش ضمن خدمت فرآيندي چهار مرحله اي است كه شامل نيازسنجي، برنامه ريزي، اجرا و               

.ارزشيابي مي باشد

دار بـراي   بورتون و مريل براين باورند كه نيازسنجي به طور كلي عبارت است از فرايندي نظام              

ها براي  ها و در نهايت تعيين اولويت     صله بين وضع موجود و هدف     تعيين اهداف، شناسايي فا   

). 22، ص1977بورتون و مريل،(عمل 

به . در برداشتي ديگر، نيازسنجي عبارت است از فرايند تعيين آنچه بايد آموزش داده شود             

ــود       ــه ش ــد آموخت ــه باي ــت ك ــزي اس ــين آن چي ــنجي تعي ــلي نيازس ــرو اص ــار قلم ــن اعتب اي

).16،ص1994هولت،(

1-Pear and Gutter 3-KSAs(knowledge, skills and attitudes)
2-Hass 4-Ford
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فتحي واجارگاه،  (به طور كلي اهداف نيازسنجي آموزشي را مي توان به شرح زير خالصه نمود             

1384(:

دريافت واقعي نيازهاي آموزشي كاركنان در حال و آينده-1

 حركت نظام دار در جهت بهبود ذهنيت هاي كاركنان سازمان-2

 معقول شناسايي كمبودهاي آموزشي قبلي و تكميل آن در مدت زمان-3

ن توسعه كاركنان كرد كاربردي تر -4

 كمك به اثربخشي آموزش ها -5

كاركنان ايجاد چهارچوب ادراكي در-6

 خلق آينده-7

،1372صـافي،   (فيليپ كومبز . از برنامه ريزي آموزشي نيز تعاريف زيادي ارائه شده است         

آينـد را چنـين تعريـف     ايـن فر ،از انديشمندان پيشرو در قلمرو برنامه ريزي آموزشـي    ) 19ص  

كاربرد تجزيه و تحليل منطقي در آموزش به منظور افزايش كـارآيي و تـاثير آن در                «:كرده است 

 برنامه ريزي آموزشي، شامل كاربرد مـنظم  ،به عبارت ديگر. »رفع نيازهاي كاركنان و دانشجويان 

سـتقرار يـك    هاي تحليلي در مورد هريك از اجزاي نظام آموزشي ذكر شده و هدف آن ا              روش

). 38، ص 1369مشايخ، (د است نظام آموزشي كارآم

هـاي   در تعريف برنامه ريزي آموزشي آمده است كه برنامه ريزي فرصت           ،در جاي ديگر  

پرونـد،  (فـراهم مـي كنـد       هاي كلي و جزيي جمعيت معـين را         يادگيري براي رسيدن به هدف    

هـاي  زي آموزشـي كـه در سـازمان    در جمع بندي فرآيند برنامه ري،به طوركلي .)20، ص 1369

: به اين شرح مي باشد،مختلف تقريباً همه گير است و جامعيت دارد

 تشخيص نيازهاي آموزشي -1

هاي برنامه آموزشي تدوين هدف-2

 تعيين منابع مورد نياز برنامه آموزشي -3

اجراي برنامه آموزشي-4

)1384فتحي واجارگاه، ( ارزيابي برنامه آموزشي -5
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اجراي برنامه آموزش ضـمن     ،س از نيازسنجي و تدوين برنامه هاي آموزشي، گام بعدي         پ

 گذاشـتن يـك     منظور از اجراي اين برنامه عبارت است از فرايند بـه بوتـه عمـل              . خدمت است 

نحوه اجراي برنامه از فرايند تهيه و تـدوين  ، قاد برخيعتبه ا).1991فالن، (طرح يا برنامه معين 

 تا هنگامي كه يك برنامه بـه مرحلـه اجـرا در نيامـده اسـت،         ، از يك سو   ، زيرا تر است؛ آن مهم 

.هنوز نتيجه معيني را براي سازمان و كاركنان به همراه ندارد

 بهترين برنامه ها مي تواند با اجراي نادرست، نتايج نامطلوبي را به همـراه               ،از سوي ديگر  

ار اثر بخش   ت اجراي صحيح مي تواند بسي      يك برنامه ناقص در صور     ، در حالي كه   .داشته باشد 

).1378، گروه مشاوران يونسكو، 1997شوآرتز و ديگران، (باشد 

االت در حوزه آموزش ضمن خدمت اين پرسش اساسي اسـت كـه             سؤترين  يكي از مهم  

ارزشيابي از دوره هاي آموزش ضمن خدمت در فرايند برنامه ريزي دوره ها از چـه جايگـاهي                  

ال بنيادي الگوهـا و  ؤ براي پاسخ به اين س؟در چه مرحله اي بايد انجام پذيرد  برخوردار است و    

هـا را در قالـب      هاي متعددي مطرح شده است كه در يك جمع بندي كلي مي توان آن             ديدگاه

:كرددو الگوي زير طبقه بندي 

 در برداشـت سـنتي      ؛برداشت سنتي از جايگاه ارزشيابي در برنامه ريزي دوره هاي آموزشي          

ه هم اكنون در بسياري از كشورهاي جهان به تاريخ پيوسته است، ارزشيابي در پايـان چرخـه                  ك

ريواس، (آموزش ضمن خدمت، يعني بعد از تدوين و اجراي دوره هاي آموزشي اجرا مي شود          

هـاي   شناسـايي تـاثير دوره     :در چنين وضعيتي هدف اصـلي ارزشـيابي عبـارت بـود از            ). 1988

 براي دستيابي به چنين نتيجه اي بيشتر از طريق نظرسنجي           .فرايند آموزش آموزشي بعد از پايان     

. و بررسي نظريات شركت كنندگان اقدام مي شد

 ارزشـيابي در    برداشت جديد از جايگاه ارزشيابي در برنامـه ريـزي دوره هـاي آموزشـي؛              

برداشت جديد در هر يك از مراحل مختلف فرآيند آموزش ضـمن خـدمت مـي توانـد انجـام                    

هاي آموزشـي بـر     ناظر بر تشخيص و تعيين اولويت      ،ارزشيابي در مرحله سنجش نيازها    . پذيرد

،ارزشـيابي در مرحلـه تـدوين و اجـراي برنامـه     . هاي واقعي استمشغولياساس مسائل و دل  

. ناظر بر شناسايي انحرافات و سنجش ميزان حركت صحيح در مسير از پيش تعيين شده اسـت                

 ارزشيابي در پايان دوره ناظر بر تصريح و قضاوت در خصوص            ، سرانجام و) ارزشيابي تكويني (
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،و ارزشـيابي پـي گيـري      ) ارزشيابي پايـاني  (اثر بخشي و ميزان توفيق دوره هاي آموزشي است          

.مدتي پس از اتمام دوره براي سنجش نتايج واقعي برنامه در دستور كار قرار مي گيرد

 پژوهشپيشينه

دانشگاه ها و مراكز آموزش عـالي در جهـان فعاليـت هـاي زيـادي             در زمينه اعتبارسنجي    

500انجام شده كه ماحصل آن ايجاد سيستم رتبه بندي دانشگاه هـاي جهـان و انتـشار ليـست                    

كـشورهايي از قبيـل آمريكـا، فرانـسه، آلمـان،      . دانشگاه برتر جهان به صورت ساليانه مي باشـد        

 داشته اند كـه      هايي در اين زمينه تحقيقات و پژوهش     .. . ژاپن، كره جنوبي و    ،انگلستان، استراليا 

 هـم اكنـون بـه    .منجر به ايجاد نظام هاي اعتبارسنجي و رتبه بندي در اين كشورها شـده اسـت          

منظور افزايش سطح خدمات آموزشي در دانشگاه هاي اين كشورها از ابزارهـا و تكنيـك هـاي     

ان، ارزيابي مستمر برنامه هاي آمـوزش عـالي        در كشور ما، اير   . مختلف ارزيابي استفاده مي كنند    

 ولي طي دو دهه اخير چند پايـان نامـه در مقطـع تحـصيلي           ؛از قدمت چنداني برخوردار نيست    

. در موضوعات مرتبط با اعتبارسنجي تعريف و به انجام رسيده استيدكتر

 غيـر از چنـد فعاليـت جـسته و          ،هاي مربوط به آمـوزش عـالي كـشور        در سطح سازمان  

تحقيقاتي و پژوهشي در دسـترس       سوابق ديگري از اقدامات      ،يخته در مورد سنجش عملكرد    گر

 شايان توجه است كه هيچ يك از فعاليت هاي انجام شده نيز با نگرش به ارزيـابي                  ،البته. نيست

مراكز آموزشي ضمن خدمت انجام نشده است و موضوع اين تحقيق از اين لحاظ ناب و جديد            

فنـاوري و  ال اخيـر دو دسـته فعاليـت در وزارت علـوم و تحقيقـات و             طي چنـد سـ    . مي باشد 

. بهداشت درمان و آموزش پزشكي در خصوص اعتبارسنجي انجام شده است

بررسـي و طراحـي الگـوي ارزيـابي         « پژوهـشي تحـت عنـوان        1374در سال   بقايي  شيوا  

هدف از  . ه است انجام داد » هاي نظام جديد آموزش متوسط    مناسب براي اعتباربخشي دبيرستان   

هاي نظام جديد بر اسـاس اسـتانداردهايي        انجام آن ارائه الگوي مناسب براي ارزيابي دبيرستان       

طراحـي  ) ه الـف ــــ اين تحقيـق در دو مرحل  .  است ن كرده ــاست كه محقق بدين منظور تدوي     

نـش  در مرحلـه اول بـا اسـتفاده از دا   . پياده سازي الگوي مورد نظر انجام شده است  ) بو  الگو  

موجود در خصوص مساله، به مرور الگوهاي ارزيابي پرداختـه، از ميـان ايـن الگوهـا يكـي بـه                
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اين الگو، الگوي اعتباربخشي اسـت و اسـتانداردهاي         . عنوان الگوي مناسب برگزيده شده است     

ات كارشناسان متعدد و مديران آموزشـي  يالزم براي استفاده از اين پژوهش با بهره گيري از نظر 

. ده استتهيه ش

نيـز  ) 1376(پايان نامه كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي آموزشي توسط ميرزا محمدي             

محقـق بعـد از تعيـين       . به موضوع ارزيابي دروني كيفيت آموزشي وزارت نيرو پرداختـه اسـت           

هاي مربوط به هر كدام از اين عوامل پرداخته و در گـام بعـد   عوامل، به مشخص ساختن مالك 

.تعريف و تـدوين شـده انـد       ) هاي مربوط مالك(بوط به هركدام از اين عوامل       هاي مر شاخص

انتظـارات اعـضاي    ) هـاي آموزشـي و ب     هـدف ) بدين صورت وضعيت مطلوب با توجه الف      

پس از اين مرحله تا جمع آوري داده هاي مورد نيـاز و اسـتفاده               . هيات علمي معين گرديده اند    

ود را به تـصوير كـشيده و بـا مقايـسه بـا آن وضـع        وضعيت موجود خ،از مصاحبه و پرسشنامه  

. مطلوب به ميزان مطلوبيت وضع موجود پي برده و مورد قضاوت قرار داده است

در رسـاله دكتـري خـود زيـر عنـوان الگـويي جهـت اعتبـار بخـشي                   ) 1377(پازارگادي  

عمـل  سعي داشته است الگوي اعتباربخـشي را در         ها و موسسات آموزش عالي كشور،     دانشگاه

:ال عمده زير استؤاين پژوهش در پي پاسخگويي به دو س. پياده سازد

؟كرد كدام الگويي را مي توان براي آموزش عالي كشور در امر اعتبار بخشي طرح -1

 آيا الگوي پيشنهادي از اعتبار ملي برخوردار است؟-2

كز آمـوزش عـالي     محقق براي تعيين عوامل مورد ارزيابي به عواملي كه در اعتباربخشي مرا           

در تعيـين  .  توجـه و تمركـز كـرده اسـت    ،كشورهاي مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته اند  

:ها نيز دو دسته كلي مورد نظر بوده اندشاخص

؛هاي ساختيشاخص) 1

.هاي بازدهيشاخص) 2
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االت پژوهشسؤ

 كفايـت و اعتبـار الزم   آيا مراكز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي      

را براي نيازسنجي، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزش ضمن خدمت دارند؟

:سئواالت فرعي

 آيا مراكز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از كفايت الزم در                 -1

نيازسنجي آموزشي برخوردارند؟

اي منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از كفايت الزم در           آيا مراكز آموزش ضمن خدمت واحده      -2

برنامه ريزي آموزشي برخوردارند؟

 آيا مراكز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از كفايت الزم در                 -3

اجرا برخوردارند؟

م در   آيا مراكز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از كفايت الز              -4

ارزشيابي و سنجش اثربخشي برخوردارند؟

يازسـنجي، برنامـه   ن آيا بين اعتبار مراكز آموزش ضمن خدمت واحـدهاي منطقـه ده از نظـر     -5

ريزي، اجرا و ارزشيابي تفاوت معناداري وجود دارد؟

اهداف پژوهش

 اعتبارسنجي دروني و بيروني مراكـز آمـوزش ضـمن خـدمت كاركنـان واحـدهاي                :هدف كلي 

طقه ده دانشگاه آزاد اسالميمن

: اهداف جزيي

نيازسنجي ( مقايسه و سنجش اعتبار مراكز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده از نظر            -1

)آموزشي، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي

در درون هـر    ) نيازسنجي آموزشي، برنامه ريزي، اجرا، ارزشيابي     (رتبه بندي مراحل آموزش     -2

طقه ده دانشگاه آزاد اسالمييك از واحدهاي من
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 دانـشگاه آزاد   ارزيابي و رتبه بندي اعتبار مراكز آموزش نيروي انساني واحـدهاي منطقـه ده             -3

اسالمي

شناسايي نقاط قوت و ضعف مراكز آموزش نيروي انساني منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي-4

روش

ايـن  . في قابل بررسي اسـت روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش از جنبه هاي مختل  

-تحقيق از نظر هدف، تحقيق كاربردي است و از لحاظ جمع آوري اطالعات از نوع توصـيفي                 

.پيمايشي مي باشد

آزمودني ها 

جامعه آماري تحقيق، شامل كليه كاركنان، اعضاي هيات علمي و مديران واحدهاي منطقه             

 شـامل    و را تـشكيل مـي دهـد       نفـر    2600ده دانشگاه آزاد اسالمي است كه جمعيت آماري آنها        

:واحدهاي

،انـگرگـ -7، ولـــ علي آبـاد كت  -6،  شاهرود-5،  سمنان-4،  دامغان-3،بندرگز-2،  آزادشهر-1

.مينودشت، مي شود-10، گنبد-9، گرمسار-8

براي انتخاب نمونه آماري از روش نمونه گيري طبقه اي استفاده شده است كه بر اسـاس               

)  دوره هـاي آموزشـي     تادانن در دوره، مديران اجرايي دوره هـا و اسـ          شركت كنندگا (سه گروه   

 از  ،اما براي انتخاب تعداد افرادي كه بايد به آنها پرسشنامه داده مي شـد             . طبقه بندي شده است   

 نفـر   209تعداد نمونه براي گروه شركت كنندگان       . ونه گيري اتفاقي استفاده شده است     روش نم 

 براي تعيين حجم    ضمناً.  نفر مي باشد   10نفر و براي مديران اجرايي    70 دوره ها    تادانو براي اس  

.از فرمول كوكران استفاده شده استنمونه 
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ابزار

االت تحقيق از طريق پرسشنامه جمـع آوري شـده          ؤاطالعات الزم براي پاسخگويي به س     

ه و   دور تادانشـركت كننـدگان، اسـ     (در اين تحقيق سه نوع پرسـشنامه بـراي سـه گـروه              . است

. تهيه شده است)مديران اجرايي

، تادانبه منظور تعيين روايي پرسـشنامه، چنـدين نـسخه از آن در اختيـار تعـدادي از اسـ                   

متخصصان و كارشناسان آموزش نيروي انساني واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي قرار گرفت و از       

پـس از   . دكننـ يـان   در ارتبـاط بـا پرسـشنامه ب       را  ات اصالحي خـود     يآنها درخواست شد تا نظر    

ات و اصالح پرسشنامه، براي اصالح نهـايي، پرسـشنامه مزبـور در اختيـار اسـتاد                 يدريافت نظر 

.ات آنان براي اصالحات نهايي پرسشنامه استفاده شديراهنما و مشاور قرار داده شد و از نظر

 و  مـديران اجرايـي    نفـر از شـركت كننـدگان،         40ذكور، از   براي تعيين پايايي پرسشنامه م    

 دوره هاي آموزش ضمن خـدمت واحـدهاي منطقـه ده دانـشگاه آزاد اسـالمي آزمـون                   تاداناس

پس از استخراج داده ها، ضـريب آلفـاي كرونبـاخ محاسـبه             . مقدماتي يا پيش آزمون گرفته شد     

 در مقياس ليكرت انجام شـده و نتـايج آن در جـدول ذيـل                ومي باشد   % 87گرديد كه عدد آن     

:آمده است

ايج ضريب آلفاي كرونباخ در مورد بخش هاي مختلف پرسشنامه نت.1جدول

ضريب آلفاي كرونباختعداد گويهبخش هاي پرسشنامه

%575نيازسنجي

%877برنامه ريزي

%878اجرا

%680ارزشيابي
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شيوه تحليل داده ها

 جهـت   پس از جمع آوري و دسته بندي داده ها، از دو روش آمار توصـيفي و اسـتنباطي                 

از روش آمـار توصـيفي بـه منظـور دسـته بنـدي              .  اسـت  شـده تجزيه و تحليل داده ها استفاده       

هاي آزمودني از نظر صفات مختلف و توصيف ويژگـي هـاي جامعـه آمـاري از جـداول                   گروه

توزيع فراواني، درصد فراواني، درصد، ميانگين، ميانه، مد، نمودار هيستوگرام و ميله اي، كمينـه               

و آزمـون تحليـل    t در بخش آمار استنباطي از آزمون هاي. تفاده به عمل آمده استو بيشينه اس

 بـا توجـه بـه مفروضـه هـاي اسـتفاده از آن بهـره                 L.S.Dواريانس يك طرفه و پـس آزمـون         

هـاي  همچنين داده هاي جمع آوري شده حاصل از اسـتخراج پرسـشنامه و جـواب              . يميجومي

مـورد تجزيـه   Excel وspssر با بهره گيري از نرم افزار مربوط به آن با استفاده از روش مذكو       

.و تحليل قرار گرفته است

يافته هاي تحقيق

آيا مراكز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي كفايـت             : ال اصلي ؤس

و اعتبار الزم را براي نيازسنجي، برنامـه ريـزي، اجـرا و ارزشـيابي دوره هـاي آمـوزش ضـمن                 

خدمت را دارند؟

 منظـور نمـود   5 الي 1ها نمره ال، سه گروه آزمودني به هر يك از پرسش  ؤبراي پاسخ به اين س    

كفايـت  «پـايين تـرين نمـره     : ت بعد از تجزيه و تحليل داده ها مشخص گرديـد كـه            كه در نهاي  

.  مي باشد  95برابر با   »كفايت مديريت «بيشترين نمره .  است 120 و باال ترين نمره      65»مديريت

 ميـانگين  .است و نيمي ديگر بيش از آن     101مساوي يا كمتر از     » كفايت مديريت «نيمي از نمره  

.  مي باشد100»تكفايت مديري«نمره

سنجياعتباراصولدركفايت سنجش .2جدول 

انحراف معيار از ميانگينانحراف معيارميانگينتعداد

1900158/10013656/1288048/0اعتبارسنجياصولدركفايت
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 استيودنتtآزمون .3جدول 

Test Value = 72

 درصد95فاصله اطمينان 
tمقدار

درجه 

آزادي

معني سطح 

داري

تفاوت 

حد باالحد پايينميانگين

دركفايت

اصول

اعتبارسنجي
819/31189000/00158/282790/267526/29

05/0 و آلفـاي     189بـا درجـه آزادي      ) 82/31( محاسبه شده    t نشان مي دهد كه      3جدول

ت آزمودني ها   لذا فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين ميانگين نمرا         .  است tتر از بحراني  بزرگ

مي توان گفـت كـه بـين ميـانگين          % 95رد مي شود و با اطمينان       ) 72(با ميانگين جامعه    ) 100(

كه ميانگين نمونه باالتر از ميانگين      طوريه  ب. نمونه و ميانگين جامعه تفاوت معنادار وجود دارد       

اصـول   وضعيت جامعه مـورد بررسـي از لحـاظ برخـورداري از رعايـت           ،بنابراين. استجامعه  

. اعتبارسنجي باالتر از متوسط است

االت فرعي ؤس

آيا مراكز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده دانـشگاه آزاد اسـالمي از كفايـت                -1

الزم در نيازسنجي آموزشي برخوردارند؟

االت شماره  ؤبراي جمع آوري اطالعات مورد نياز براي تجزيه و تحليل اين پرسش، از س             

 در 5 الــي 1االت شـماره  ؤ دوره هـا و سـ  تادانمه شـركت كننـدگان و اسـ    در پرسـشنا 4 الـي  1

. پرسشنامه مديران اجرايي را مورد پرسش قرار داده اند

 سنجش اعتبار نيازسنجي.4جدول

انحراف معيار از ميانگينانحراف معيارميانگينتعداد

2081683/1677942/219272/0نيازسنجي
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ت استيودنt آزمون .5جدول

Test Value = 12

 درصد95فاصله اطمينان 
tمقدار

درجه 

آزادي
سطح معني داري

تفاوت 

حد باالحد پايينميانگين نيازسنجي

629/21207000/01683/47883/35482/4

05/0 و آلفـاي  189بـا درجـه آزادي   ) 82/31( محاسبه شده t نشان مي دهد كه    5جدول  

 فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين ميانگين نمرات آزمودني ها ،لذا.  است tتر از بحراني  بزرگ

مي توان گفـت كـه بـين ميـانگين          % 95رد مي شود و با اطمينان       ) 72(با ميانگين جامعه    ) 100(

ـ . نمونه و ميانگين جامعه تفاوت معنادار وجـود دارد          ميـانگين نمونـه بـاالتر از        ،كـه طـوري ه  ب

وضعيت جامعه مورد بررسـي از لحـاظ برخـورداري از رعايـت             ،بنابراين. استميانگين جامعه   

. اصول اعتبارسنجي باالتر از متوسط است

 و مديران تاداناس،ا بين سه گروه شركت كنندگان براي مشخص شدن ميزان تفاوت ميانگين ه L.S.D.6جدول 

اجرايي از حيث نيازسنجي

95فاصله اطمينان 

درصد (I)
گروه

(J)
گروه ها

تفاوت ميانگين ها  

 (I-J) 

راف انح

استاندارد

سطح معني 

داري
حد باالحد پايين

شركت

كنندگان
-44/4-8580/0000/082/7-13/6(*) مديران

45/0-3660/0454/000/1-27/0استادان

مديران

شركت

كنندگان
 (*)13/68580/0000/044/482/7

86/58960/00000/009/462/7(*)استادان

استادان
شركت

كنندگان
270/03660/04540/045/0-00/1

-09/4-0000/062/7-86/58960/0(*)مديران
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 نيز حاكي از اين است كه ميانگين نمره نيازسنجي در رعايت اصـول  L.S.Dنتايج آزمون  

 دهـد    و مـديران اجرايـي نـشان مـي         تاداناعتبارسنجي به تفكيك سه گروه شركت كنندگان، اس       

≥0,05P(، و گـروه اسـتادان       )=6,13MD و ≥0,05P(گروه مديران از گروه شركت كنندگان       

هاي ذكر شده به همـان انـدازه از گـروه        تر است و برعكس ساير گروه     ، بزرگ )=5,86MDو

. تر استمديران كوچك

 منطقه دهبراي مشخص شدن وضعيت نيازسنجي به تفكيك واحدهاي(Anova)  آناليز واريانس.7جدول 

مجموع منابع تغيير

مجذورات

ميانگين درجه آزادي

مجذورات

F سطح معني

داري

178,847919,8722,7700,004بين گروهي

1420,2641987,173درون گروهي

1599,111207جمع

مي توان نتيجه گرفت كـه      ) 0,004(و سطح معني داري   ) 2,77( محاسبه شده  Fبا توجه به    

.  تفاوت معني داري وجود دارد10نگين نمره نيازسنجي به تفكيك واحدهاي منطقه بين ميا

 به لحاظ نيازسنجي واحد شاهرود در رتبه اول و واحـدهاي آزادشـهر، گرمـسار،      ،بنابراين

.كتول، سمنان، دامغان، گرگان، مينودشت به ترتيب در مراحل بعدي هستندعلي آباد



89898989تابستان تابستان تابستان تابستان ----چهارمچهارمچهارمچهارم شماره  شماره  شماره  شماره ----مديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيتحقيقات تحقيقات تحقيقات تحقيقات  پژوهشي  پژوهشي  پژوهشي  پژوهشي –علمي علمي علمي علمي فصلنامة فصلنامة فصلنامة فصلنامة  44

 آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقـه ده دانـشگاه آزاد اسـالمي از              آيا مراكز ): 2ال فرعي ؤس

كفايت الزم در برنامه ريزي آموزشي برخوردارند؟

ال تالش كرديم وضعيت واحدهاي منطقه ده را از نظر برنامه ريـزي آموزشـي               ؤدر اين س  

د برنامـه درسـي مـدون و    ووجود امكانات رفاهي براي مربيان و شركت كنندگان، وج    : كه شامل 

طرح درس، اطالع رساني در مـورد دفترچـه برنامـه درسـي و فهرسـت و محتـواي آن قبـل از                     

برگزاري دوره، مطابقت محتواي برنامه درسي بـا اهـداف كارگـاه، ارتبـاط محتـواي كارگـاه بـا               

وظايف كاركنان، وجود بانك اطالعاتي كامل از مدرسـان و شـركت كننـدگان وسيـستم اطـالع                  

.اي آموزشي ساالنه بود، مورد بررسي قرار دهيمره هورساني براي تقويم د

االت شـماره  ؤبراي جمع آوري اطالعات مورد نياز براي تجزيه و تحليل اين پرسش از س       

 در 13 الـي  6االت شـماره  ؤ دوره هـا و سـ   تاداناسـ  در پرسشنامه شركت كننـدگان و      10 الي   5

.پرسشنامه مديران اجرايي را مورد پرسش قرار داده اند

 سنجش اعتبار برنامه ريزي.8جدول 

انحراف معيار از ميانگينانحراف معيارميانگينتعداد

1990603/2541955/324241/0ريزيبرنامه

 استيودنتtآزمون .9جدول 

Test Value = 18

 درصد95فاصله اطمينان 
درجه آزاديtمقدار

سطح معني 

داري
تفاوت ميانگين

حد بااليينحد پا
برنامه

ريزي
126/29198000/00603/75823/65383/7

05/0 و آلفـاي     198با درجه آزادي    ) 100/29( محاسبه شده    t نشان مي دهد كه      9جدول  

 فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين ميانگين نمرات آزمودني ها ،لذا.  است tتر از بحراني  بزرگ

مي توان گفت كه بين ميانگين نمونه % 95مينان رد مي شود و با اط    ) 18(با ميانگين جامعه    ) 25(

كـه ميـانگين نمونـه بـاالتر از ميـانگين           طـوري ه  ب. و ميانگين جامعه تفاوت معنادار وجود دارد      
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 وضعيت جامعه مورد بررسي از لحاظ برخورداري از رعايـت اصـول             ،بنابراين. مي باشد جامعه

. ريزي باالتر از متوسط استبرنامه

 و مديران تادان براي مشخص شدن ميزان تفاوت ميانگين ها بين سه گروه شركت كنندگان، اس L.S.D.10جدول 

اجرايي از حيث برنامه ريزي

(I)
گروه

(J)
هاگروه

هاتفاوت ميانگين

(I-J) 

انحراف 

استاندارد

سطح 

معني داري

95فاصله اطمينان 

درصد

حد باالحد پايين

شركت

كنندگان

مديران
(*)84/10-

045/1000/090/12-78/8-

-/24-448/0013/001/2-13/1(*)استادان

شركتمديران

كنندگان

(*)84/10045/1000/078/890/12

71/9090/1000/057/786/11(*)استادان

شركتاستادان

كنندگان

(*)13/1448/0013/024/001/2

-57/7-090/1000/086/11-71/9(*)مديران

 و مـديران اجرايـي،      تادان به تفكيك سه گروه شركت كننـدگان، اسـ         L.S.Dنتايج آزمون   

≥0,05P(نــشان مــي دهــد ميــانگين كفايــت برنامــه ريــزي از نظــر گــروه مــديران اجرايــي  

تر ، بزرگ )=9,71MD و ≥0,05P(از گروه شركت كنندگان و گروه استادان        ) =10,84MDو

.تر استشده به همان اندازه از گروه مديران كوچكهاي ذكر است و برعكس ساير گروه
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 براي مشخص شدن وضعيت برنامه ريزي به تفكيك واحدهاي منطقه ده(Anova) آناليز واريانس .11جدول 

مجموع منابع تغيير

مجذورات

ميانگين درجه آزادي

مجذورات

Fسطح معني داري

269,891929,9882,7710,005بين گروهي

2045,38518910,822ن گروهيدرو

2315,276198جمع

مي توان قضاوت كرد كـه      ) 0,005(و سطح معني داري   ) 2,77( محاسبه شده  Fبا توجه به    

. تفـاوت معنـي داري وجـود دارد       10بين ميانگين نمره برنامه ريزي به تفكيك واحدهاي منطقه          

 اول و واحدهاي گرگـان و مينودشـت بـه       به لحاظ برنامه ريزي واحد شاهرود در رتبه        ،بنابراين

.ترتيب در مراحل دوم و سوم قرار دارند

آيا مراكز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده دانـشگاه آزاد اسـالمي از              ): 3ال فرعي   ؤس

كفايت الزم در اجرا برخوردارند؟

ال تالش كرديم وضعيت واحدهاي منطقـه ده را از نظـر اجـراي برنامـه هـاي                  ؤدر اين س  

برگزاري دوره ها طبق تقويم زماني، وجود نـور و دمـاي مناسـب در محـل                 : موزشي كه شامل  آ

برگزاري كارگاه، دادن كتاب و جزوه به شركت كنندگان و دسترسي آنـان بـه اينترنـت، صـدور                   

نامه براي شركت كنندگان، وجود وسايل كمك آموزشي در كارگاه، حضور مرتب مـدير           گواهي

 سازي دوره هاي آموزشي و در دسترس بودن تقويم ساالنه دوره ها بـه               دوره در كارگاه، مستند   

.مقدار كافي بود، مورد بررسي قرار دهيم 

االت شـماره  ؤبراي جمع آوري اطالعات مورد نياز براي تجزيه و تحليل اين پرسش از س       

ر  د21 الـي    14االت شـماره    ؤ دوره ها و سـ     تاداناس در پرسشنامه شركت كنندگان و     18 الي   11

. پرسشنامه مديران اجرايي را مورد پرسش قرار داده اند

 سنجش اعتبار اجراي برنامه هاي آموزشي.12جدول 

انحراف معيار از ميانگينانحراف معيارميانگينتعداد

1988788/3251005/432052/0اجرا
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 استيودنتtآزمون .13جدول 

Test Value = 24
 درصد95فاصله اطمينان 

tمقدار
درجه 

آزادي
 معني داريسطح

تفاوت 

حد باالحد پايينميانگين اجرا

702/27197000/08788/82467/85109/9

05/0 و آلفـاي     197با درجه آزادي    ) 70/27( محاسبه شده    t نشان مي دهد كه      13جدول  

ات آزمودني ها  فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين ميانگين نمر،لذا.  است tتر از بحراني  بزرگ

مي توان گفت كه بـين ميـانگين        % 95رد مي شود و با اطمينان       ) 24(با ميانگين جامعه    ) 32,87(

ـ . نمونه و ميانگين جامعه تفاوت معنادار وجـود دارد          ميـانگين نمونـه بـاالتر از        ،كـه طـوري ه  ب

ايـت   وضعيت جامعه مورد بررسـي از لحـاظ برخـورداري از رع            ،بنابراين. استميانگين جامعه   

. اصول اجرا باالتر از متوسط است

 و مديران تاداناس براي مشخص شدن ميزان تفاوت ميانگين ها بين سه گروه شركت كنندگان، L.S.D.14جدول 

اجرايي دوره ها از حيث اجرا

 درصد95فاصله اطمينان 
(I) 
گروه

(J) 
هاگروه

تفاوت 

هاميانگين

(I-J) 

انحراف 

استاندارد

سطح 

حد باالحد پايينمعني داري

-41/0-326/1023/063/5-02/3(*)مديران شركت

-22/2-569/0000/046/4-34/3(*)استادانكنندگان

326/1023/041/063/5-02/3(*(كنندگانشركتمديران

41/2-383/1820/004/3-31/0استادان

34/3569/0000/022/246/4(*)كنندگانشركتاستادان

04/3-31/0383/1820/041/2مديران

 و مديران اجرايـي،  تادان نيز به تفكيك سه گروه شركت كنندگان، اس        L.S.Dنتايج آزمون   

از ) =3,02MD و ≥0,05P(نشان مي دهد ميانگين كفايت اجرا از نظر گـروه مـديران اجرايـي               
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 گـروه شـركت كننـدگان     ازتادان گـروه اسـ   ، همچنـين  .تـر اسـت   گروه شركت كنندگان بـزرگ    

)0,05P≤3,34 وMD=(تر است، بزرگ.

 براي مشخص شدن وضعيت اجراي دوره هاي آموزشي به تفكيك  (Anova) آناليز واريانس.15جدول 

واحدهاي منطقه ده

منابع تغيير
مجموع 

مجذورات
درجه آزادي

ميانگين 

مجذورات
F

سطح معني 

داري

452,438950,2712,6590,006بين گروهي

554,65318818,908درون گروهي

4007,091197جمع

مي توان قضاوت كرد كه     ) 0,006(و سطح معني داري   ) 2,659( محاسبه شده  Fبا توجه به    

،بنـابراين .تفاوت معني داري وجـود دارد     10بين ميانگين نمره اجرا به تفكيك واحدهاي منطقه         

ب در مراحـل   واحدهاي مينودشت و شاهرود به ترتيـ به لحاظ اجرا واحد گرگان در رتبه اول و    

.دوم و سوم قرار دارند

آيا مراكز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده دانـشگاه آزاد اسـالمي از              ): 4فرضيه فرعي 

كفايت الزم در ارزشيابي و سنجش اثربخشي برخوردارند؟

يابي برنامه هاي آموزشي ال تالش كرديم وضعيت واحدهاي منطقه ده را از نظر ارزش      ؤدر اين س  

هاي تعيين شده در برنامه درسـي، تـاثير برنامـه هـاي آموزشـي در                دستيابي به هدف  : كه شامل 

بهبود عملكرد كاركنان، رضايت شركت كنندگان از حـضور در كارگـاه، برنامـه هـاي آموزشـي                  

وظـايف  شان شده، بهبود ديدگاه كاركنان به شـغل و          باعث برداشت مشترك كاركنان از وظايف     

. دوره بود، مورد بررسي قرار دهيمخود و همچنين ارزيابي از شركت كنندگان در پايان

19االت شـماره   ؤبراي جمع آوري اطالعات مورد نياز براي تجزيه و تحليل اين پرسـش از سـ               

 در 27 الـي  22االت شـماره  ؤ دوره هـا و سـ  تاداناسـ  در پرسشنامه شـركت كننـدگان و   24الي  

.  اجرايي را مورد پرسش قرار داده اندپرسشنامه مديران
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جدول سنجش اعتبار ارزشيابي.16جدول

انحراف معيار از ميانگينانحراف معيارميانگينتعداد

2055024/2572935/326047/0ارزشيابي

 استيودنتt آزمون .17جدول 

Test Value = 25

95فاصله اطمينان 

درصد سطح معني داريدرجه آزاديtمقدار
تفاوت 

يانگينم
حد باالحد پايين

ارزشيابي

804/28204000/05024/79889/60160/8

05/0 و آلفـاي     204با درجه آزادي    ) 80/28( محاسبه شده    t نشان مي دهد كه      17جدول  

ها  فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين ميانگين نمرات آزمودني،لذا. بحراني است tتر از   بزرگ

مي توان گفت كه بين ميانگين نمونه % 95رد مي شود و با اطمينان     ) 18(با ميانگين جامعه    ) 25(

كـه ميـانگين نمونـه بـاالتر از ميـانگين           طـوري ه  ب. و ميانگين جامعه تفاوت معنادار وجود دارد      

 وضعيت جامعه مورد بررسي از لحاظ برخـورداري از رعايـت اصـول              ،بنابراين. باشدجامعه مي 

.  باالتر از متوسط استارزشيابي

 و مديران تاداناس براي مشخص شدن ميزان تفاوت ميانگين ها بين سه گروه شركت كنندگان،L.S.D.18جدول

اجرايي از حيث ارزشيابي

 (I) درصد95فاصله اطمينان 
گروه

(J) 
هاگروه

تفاوت 

هاميانگين

 (I-J)

انحراف 

استاندارد

سطح معني 

حد باالحد پايينداري

-07/3-132/1000/053/7-30/5(*)مديران شركت

00/1-05/0484/0925/091/0استادانكنندگان

30/5132/1000/007/353/7(*)كنندگانشركتمديران

34/5182/1000/002/367/7(*)استادان

91/0-484/0925/000/1-05/0كنندگانشركتاستادان

-02/3-182/1000/067/7-34/5(*)مديران
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 و مديران اجرايـي،  تادان نيز به تفكيك سه گروه شركت كنندگان، اس        L.S.Dنتايج آزمون   

از گـروه  ) =5,30MD و≥0,05P(نشان مي دهد ميانگين كفايت ارزشيابي از نظر گروه مديران        

اير تـر اسـت و بـرعكس سـ        ، بزرگ )=5,34MD و ≥0,05P(شركت كنندگان و گروه استادان      

.تر استهاي ذكر شده به همان اندازه از گروه مديران كوچكگروه

 براي مشخص شدن وضعيت ارزشيابي به تفكيك واحدهاي منطقه ده(Anova)  آناليز واريانس.19جدول

مجموع منابع تغيير

مجذورات

ميانگين درجه آزادي

مجذورات

F سطح معني

داري

308,359934,2622,6420,007بين گروهي

2528,89019512,969درون گروهي

2837,249204جمع

مي توان قضاوت كرد كـه      ) 0,007(و سطح معني داري   ) 2,64( محاسبه شده  Fبا توجه به    

، بنـابراين  ؛تفاوت معني داري وجود دارد    10بين ميانگين نمره اجرا به تفكيك واحدهاي منطقه         

ب در  ول و واحدهاي گرگـان و مينودشـت بـه ترتيـ           به لحاظ ارزشيابي واحد شاهرود در رتبه ا       

.مراحل دوم و سوم قرار دارند

وضعيت كفايت در رعايت اصول اعتبارسنجي به تفكيك واحدها جهت Anova) ( آناليز واريانس :20جدول 

رتبه بندي آنها

مجموع منابع تغيير

مجذورات

ميانگين درجه آزادي

مجذورات

Fسطح معني داري

3531,8949392,4332,9060,003بين گروهي

24307,059180135,039درون گروهي

27838,953189جمع

مي توان قضاوت كرد كه     ) 0,003(و سطح معني داري   ) 2,906( محاسبه شده  Fبا توجه به    

 تفـاوت  10بين ميانگين نمره كفايت در رعايت اصول اعتبارسنجي به تفكيك واحدهاي منطقـه        

ي واحـد   ـ به لحاظ نمره كفايت در رعايـت اصـول اعتبارسنجـ           ،بنابراين.د دارد معني داري وجو  

. ل دوم و سوم هستندـه اول و واحدهاي گرگان، مينودشت به ترتيب در مراحــشاهرود در رتب
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بحث و نتيجه گيري

هدف از اين پژوهش اعتبارسنجي مراكز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده دانـشگاه آزاد               

 پس از مطالعه مباني تئوريكي و پژوهشي مؤلفه هاي اعتبارسنجي مراكز آمـوزش       ، لذا ؛ده است اسالمي بو 

ال فرعي مورد   ؤال اصلي و چهار س    ؤضمن خدمت كه در چهار محور شناسايي شدند و در قالب يك س            

. بررسي قرار گرفتند

 كـه بـين   مي توان قـضاوت كـرد  ) 0,003(و سطح معني داري) 2,906( محاسبه شدهFبا توجه به  

تفـاوت معنـي داري     10ميانگين نمره كفايت در رعايت اصول اعتبارسنجي به تفكيك واحدهاي منطقـه             

 L.S.D جهت مشخص شدن كمترين و بيشترين تفاوت و رتبه بندي واحدها از آزمون ،لذا؛وجود دارد

كيـك  استفاده شد و مشخص گرديد كه ميـانگين نمـره كفايـت در رعايـت اصـول اعتبارسـنجي بـه تف                     

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شاهرود در رتبه اول و واحدهاي گرگان، مينودشـت بـه            10واحدهاي منطقه   

.ترتيب در مراحل دوم و سوم هستند

ارزيـابي درونـي   . براي سنجش ارزيابي دروني از آزمون مقايسه ميانگين هـا اسـتفاده شـده اسـت       

قـضاوت هـاي قابـل مالحظـه اي را در     فرآيندي است كه در آن مراكز آموزش ضمن خدمت واحـدها     

خصوص عملكرد خود به عمل مي آورند و تعيين مي كنند كه در تفكرات جاري براي كيفيـت در چـه                     

:نتايج بدست آمده عبارتند از. جايگاهي قرار دارند

شـد در مقايسه مراحل آموزش در واحد آزادشهر با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين ها مشخص                

در اين واحد به لحاظ دارا بودن بيشترين ميانگين، از رتبـه اول، و در سـاير واحـدها                   » ازسنجيني«مرحله  

.استمرحله نيازسنجي از رتبه چهارم برخوردار 

در مقايسه مراحل آموزش در واحدهاي آزادشهر، بنـدرگز، دامغـان، سمنان،شـاهرود، علـي آبـاد،                 

در ايـن  » برنامـه ريـزي   « مرحلـه    شدنگين ها مشخص    گرمسار، مينودشت با استفاده از آزمون مقايسه ميا       

واحدها به لحاظ دارا بودن بيشترين ميانگين، از رتبه اول، و در واحدهاي گرگان و گنبد در رتبـه چهـارم     

.قرار دارد

در مقايسه مراحل آموزش در واحدهاي منطقه ده بـا اسـتفاده از آزمـون مقايـسه ميـانگين هـا                     

 واحدهاي منطقه به لحاظ دارا بـودن بيـشترين ميـانگين، از رتبـه               در همه » اجرا« مرحله   شدمشخص  

.اول برخوردار مي باشد
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 در مقايسه مراحل آموزش در واحدهاي بندرگز، دامغان، سمنان، شاهرود، علي آباد، گرمـسار،              

در اين واحـدها بـه      » ارزشيابي« مرحله   شدمينودشت با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين ها مشخص          

دارا بودن بيشترين ميانگين، از رتبـه دوم و در واحـدهاي گرگـان و گنبـد در رتبـه سـوم و در             لحاظ  

.استواحد آزادشهر از رتبه چهارم برخوردار 

طرفـه اسـتفاده شـده اسـت تـا          تحليـل واريـانس يـك      و   tدر ارزيابي بيرونـي كـه از آزمـون          

قه ده مورد بررسـي قـرار       هاي اعتبارسنجي را در مراكز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منط         شاخص

. دهد

و سـطح  ) 2,77( محاسـبه شـده  F با توجـه بـه      :10وضعيت نيازسنجي به تفكيك واحدهاي منطقه       

مي توان قضاوت كرد كه بين ميـانگين نمـره نيازسـنجي بـه تفكيـك واحـدهاي          ) 0,004(معني داري 

اهرود در رتبـه اول و      به لحاظ نيازسنجي واحد شـ      ، بنابراين ؛ تفاوت معني داري وجود دارد     10منطقه  

بادكتول، سمنان، دامغان، گرگان، مينودشت بـه ترتيـب در مراحـل     آواحدهاي آزادشهر، گرمسار، علي     

.بعدي هستند

و سـطح   ) 2,77( محاسـبه شـده    F با توجه به     :10وضعيت برنامه ريزي به تفكيك واحدهاي منطقه        

رنامه ريـزي بـه تفكيـك واحـدهاي     مي توان قضاوت كرد كه بين ميانگين نمره ب        ) 0,005(معني داري 

 به لحاظ برنامه ريزي واحد شـاهرود در رتبـه اول            ، بنابراين ؛تفاوت معني داري وجود دارد    10منطقه  

.و واحدهاي گرگان و مينودشت به ترتيب در مراحل دوم و سوم قرار دارند

طح معنـي   و سـ  ) 2,659( محاسبه شـده   F با توجه به     :10وضعيت اجرا به تفكيك واحدهاي منطقه       

تفـاوت  10مي توان قضاوت كرد كه بين ميانگين نمره اجرا به تفكيك واحدهاي منطقه       ) 0,006(داري

بنابراين به لحاظ اجرا واحد گرگـان در رتبـه اول و واحـدهاي مينودشـت و                 ؛  معني داري وجود دارد   

.شاهرود به ترتيب در مراحل دوم و سوم قرار دارند 

و سـطح   ) 2,64( محاسـبه شـده    F با توجـه بـه       :10هاي منطقه   وضعيت ارزشيابي به تفكيك واحد    

 به تفكيك واحدهاي منطقـه  ارزشيابيمي توان قضاوت كرد كه بين ميانگين نمره     ) 0,007(معني داري 

 بـه لحـاظ ارزشـيابي واحـد شـاهرود در رتبـه اول و       ، بنـابراين ؛تفـاوت معنـي داري وجـود دارد   10

.راحل دوم و سوم قرار دارند واحدهاي گرگان و مينودشت به ترتيب در م
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پيشنهادها

نيازسنجي كه يكي از مراحل مهم آموزش است، بيشتر مورد توجه قرار گيرد تا برنامه ها و اجرا مبتنـي             -

البته در كنار اين اصل به ساير اصول هم توجه . بر اين اصل محقق و با ديد كاربردي به آن نگاه شود         

.زارشي در اين خصوص به منطقه مربوطه باشندشود و همه واحدها موظف به ارائه گ

 از تحـصيالت و سـابقه بـااليي          ترجيحـاً  ،افرادي كه به عنوان مديران دوره هـا منـصوب مـي شـوند             -

 عملكـرد آنهـا بهتـر    ،به نظر مي رسد چنانچه مديران از اعضاي هيات علمي باشند        . برخوردار باشند 

.قويت عملكرد مديران دوره ها تدوين گردد دوره هاي كاربردي، براي ت،همچنين. خواهد بود

ايجاد مركز اعتبارسنجي آموزش ضمن خـدمت در منطقـه جهـت كنتـرل و ارزيـابي دوره اي مراكـز                     -

.آموزش ضمن خدمت

دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر اساس ميزان كفايت مراكز و واحـدهاي دانـشگاهي در برگـزاري             -

.به آنها ارجاع شود

ان دوره ها در زمينه فعاليت هاي ضمن خدمت به موقع و شفاف صورت گيـرد تـا            اطالع رساني مدير  -

 زيرا توسعه علمي دانشگاه مستلزم آمـوزش بـه      ؛افراد بيشتري تحت پوشش اين دوره ها قرار گيرند        

. موقع كاركنان و اعضاي هيات علمي است

 و همكـاري گروهـي    برنامه ها و دوره هاي ضمن خدمت مستلزم افـزايش روحيـه مـشاركت        يارتقا-

كاركنان و اعضاي هيات علمي است و تحقق بيشتر اين امر در گرو مـديريت همـاهنگي اسـت تـا                    

.روحيه مشاركت واعتماد متقابل بين كاركنان و اعضاي هيات علمي و مديران گسترش يابد
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