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 1  .                                                                         تربيت    گزارش ارزيابي دروني گروه فلسفه تعليم و 

 مقدمه: فصل اول

 ت دانشگاه تهرانیم و تربینه گروه فلسفه تعلیزم -1

گسترش   ن موسسه بعداًيا. ن آغاز شدينخست در دارالمعلم ران،يدر ا يتيد تربيس معارف جديتدر     

از  يبه صورت بخش( 1313سال )دانشگاه تهران  سيل شد و با تاسيتهران تبد يعال يافته و به دانشسراي

ها رشته از يدر برخ 1343اه تهران و تا سال از دانشگ يعال يانشسراپس از جدا شدن د .دانشگاه درآمد

آغاز در يتيتربس علوميتدر يهدف اصل .شديس ميتدر يتيتربو فلسفه، مباحث علوم يمانند روانشناس

 .آموزش بوديهات و روشيم و تربيتعلبا اصول يشناسان رشته فلسفه و روانيساختن دانشجوآشنا

و در سرال  د يدانشگاه تهرران رسر   يب شورايبه تصو 1343در سال  يتيکده علوم تربس دانشيرح تأسط

ن دانشکده در چهار سال اول معطروف  يا يهاتيفعال. کار خود را آغاز کرد ن دانشکده رسماًيا 1344

د نظر شد و در وهلره  يآن تجد يو پژوهش يآموزش يهادر برنامه 1348ت معلم بود، اما در سال يبه ترب

پرژوهش در مسرائل    يهرا و روش يان، مشاوران و متخصصان نظام آموزشر يران، راهنمايت مديرباول ت

 يليتحصر سال تاب يترت نيبد. مورد توجه قرار گرفت يو اصول و فنون پرورش کودکان استثنائ يتيترب

 :ر بوديبه شرح ز يگروه آموزش 5ن دانشکده شامل يا يقبل از انقالب اسالم يعني 58-1357

 يو اجتمراع  يفلسرف  يمبران  يآموزشر  گرروه ( 2، آمروزش و پررورش   يروانر  يمبان يوه آموزشگر  -1

گروه ( 5و  يکتابدار يگروه آموزش( 4، يدرسها و برنامهروش يگروه آموزش( 3، آموزش و پرورش

 .يت بدنيترب يآموزش
 يتيش علوم تربيان دانشکده که در آغاز با دو گريارشد ايکارشناس يهاتعداد رشته 1348در سال      

برا توسرعه    .دياصول فلسفه آموزش و پررورش رسر   رشتهاز جمله  مورددائر شده بود، به ده  يو کتابدار

خ يفلسرفه و ترار   ي، دانشرکده موفرش شرد برنامره دکتررا     يأت علمر يه يش تعداد اعضايدانشکده و افزا

ن ير ان اين دانشرجو يتو نخسر  دانشگاه  برسراند  يب شورايبه تصو( 1353در سال )آموزش و پرورش را 

در  1372ترا سرال    يبعرد از انقرالب اسرالم   . آغاز کردند 1354خود را در سال  يليتحص يدوره دکترا

 ياقردامات  1371در سال . رفته نشديد پذيجد يخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشجويتار يدوره دکترا

دکتررا در   يرش دانشجويبه پذ 1373و مجدداً در سال ن دوره به عمل آمد يا يهابرنامه يبازساز يبرا

-يکارشناس يلي، در دو مقطع تحص1فلسفه تعليم وتربيت يهم اکنون گروه آموزش .ن رشته اقدام شديا

                                                 

تغيير نام اين گروه از مباني فلسفي و اجتماعي آموزش و پرورش به گروه فلسفه تعليم و تربيت در شوراي گروه به تصويب .  1

 .رسيده است، به همين علت در ادامه گزارش از اين نام استفاده شده است



 2  .                                                                         تربيت    گزارش ارزيابي دروني گروه فلسفه تعليم و 

 5و برا  ( تيم و تربيفلسفه تعلتحت عنوان ) يو دکتر( تيم و تربيلخ و فلسفه تعيتحت عنوان تار)ارشد 

 .2باشد يت ميمشغول به فعال 1وستهيپ يأت علميهعضو 
 تیم و تربیگروه فلسفه تعل یأت علمیهاعضاء (: 1-1)ول جد

 یمرتبه علم ینام و نام خانوادگ فیرد

1 

2 

3 

4 

5 

 يروانين ايدکتر شه

 نوع پرست يدکتر خسرو باقر

 ينيدکتر افضل السادات حس

 با کالم منفرديدکتر فاطمه ز

 جم يرضا شرفدکتر محمد

 ارياستاد

 استاد

 ارياستاد

 اريدانش

 ارياستاد

 

 فلسفه تعلیم و تربیتگروه  يرسالت و هدف ها -2

در دسرترس   يعينر مردون و   يهاشور هدفک يهادانشگاه يآموزش يهااغلب گروه يمعموالً برا      

ر در يپرذ انردازه  يهرا ها را به عنوان هدفتوان آنيو نم ان شدهيب يکلصورتا اگر هم باشد بهيست ين

 .مورد استفاده قرار داد يابيارز

ت يم و تربيخ و فلسفه تعليارشد تاريکارشناس يهااهداف دوره يزيربرنامه يعال يشورادر مصوبه      

 ؛ان شدهينگونه بيت، ايم و تربيلعفلسفه ت يو دکتر

 :تيم و تربيخ و فلسفه تعليارشد تاريدوره کارشناس

سرطوح مختلرف    ت درير م و تربيتعلر  يو فلسرف  ياجتمراع  يخيترار  يت متخصصان آموزش مبران يترب -

 آموزش و پرورش

 .ت را داشته باشنديم و تربيتعل يو فلسف يخيتار ياجتماعش در بعديتحقييکه توانا يت متخصصانيترب -
 اسالم يتيفلسفه ترب ييو شناسا ي، مکاتب فلسفيتيترب يهاهيبا نظر ييآشنا -
 يآموزش يزيربرنامه يهانهيدر زم يم اساسيشناخت اصول و مفاه -

 :تيم و تربيلعفلسفه ت يدکتردوره 

                                                 

 .هستند فلسفه تعليم و تربيت ثابت در گروه يپست سازمان يکه دارا يياعضا. 2

 .نائل شدند يبه افتخار بازنشستگ 1384ن گروه در سال يا يأت علمياز اعضاء ه يکي. 3

  

 

 

 

 
 



 3  .                                                                         تربيت    گزارش ارزيابي دروني گروه فلسفه تعليم و 

س ي، تدريت باال بردن سطح آموزشيم و تربيلعس دوره دکترا در رشته فلسفه تياز تأس يهدف اصل     

که  يت افرادين تربيهمچن. باشد يمربوط م يهانهيدر زم يعلم ييل به خودکفايو پژوهش در جهت ن

 يازهرا يبره طرور اخرن، ن    يت اسرالم ير ت بره طرور اعرم و ترب   ير م و تربيتعل يضمن درک اصول و مبان

 .ن کننديکشور را تأم يمراکز آموزش يقاتيو تحق يآموزش

ها را به عنروان  توان آنح شده و عيني نبوده و نمييهمان طور که مالحظه مي شود اين اهداف تصر     

با بررسري   کميته ارزيابي دروني ن راستا يدر هم .چارچوبي جهت انجام ارزيابي مورد استفاده قرار داد

 يز الگويهاي آموزشي و پژوهشي دانشکده و دانشگاه و نها و دستورالعملنامهنامه ها، بخشدقيش آيين

 در قسرمت پايراني   ها نمروده کره  اقدام به تصريح اهداف و رسالتهاي گروه آموزشي استخراج هدف

 .ارائه خواهد شد گزارش

 پنج سال گذشته یتحوالت گروه ط -3

 1382 برود، در سرال   يعلمر  أتير هپرنج عضرو    يدارا 1373 سال که در تيم و تربيه تعلگروه فلسف     

از  يکر ي 1383 -84 يليدر سرال تحصر   .افرت يش يافرزا  وسرته يپ يأت علمر ير هاعضاء آن به شش عضو 

 يعلمر أتيهنائل شد و تاکنون گروه با همان پنج عضو  يگروه به افتخار بازنشستگ يعلمأتيه ياعضا

رش يبرر پرذ   يگرروه مبنر   يم شرورا يبرا توجره بره تصرم     در حال حاضرر  .داده استدامهت خود ايبه فعال

 خود يان دوره دکتريدانشجواز  يکيم دارد يتصم ، گروهوسته و بدون وقفهيدکترا به طور پ يدانشجو

ارشرد  يشامل دو دوره کارشناس زين گروه يآموزشيهادوره .ديجذب نما يعلمأتيهعنوان عضو به را

 11ارشرد و ينفرر کارشناسر   24) نفر 35جمعاً ن دو مقطعيادر گروه انيعداد دانشجوت و باشديو دکترا م

 يو در مقطع دکترر  هر سال ارشديگروه در مقطع کارشناس پنج سال گذشته يط. باشديم (ينفر دکتر

 و نموده اسرت رش دانشجو يبه پذ اقدام 1385 -86و  1384 -85 يليتحص يهاسال يفقط ط ،يليبه دال

 .را در دستورکار خود دارد  1387-88 يلياز سال تحص يدکتر يرش بدون وقفه دانشجويپذ

 

 

 

 

 

 

 

 



 4  .                                                                         تربيت    گزارش ارزيابي دروني گروه فلسفه تعليم و 

 پنج سال گذشته یط فلسفه تعلیم وتربیتتحوالت گروه ( 2-1)جدول 

ص
تح

ل 
سا

 يلي

 يأت علميه ءتعداد اعضا

 يک مرتبه علميبه تفک

أت يررهتعررداد 

بررررره  يعلمرررر 

نرروع ک يررتفک

 خدامتاس

ضا 
 اع

داد
تع

يه
لم

ت ع
أ

 ي
ده

 ش
ب

جذ
 

ک يان به تفکيتعداد دانشجو

 دوره

تعداد دانش آموختگان به 

 ک دورهيتفک

تاد يمرب
اس

 اري

نش
دا

تاد اري
اس

 

سم
ر

 -ي
زما

آ
 يشي

سم
ر

 -ي
طع

ق
 ي

اس
شن

کار
 ي

شد
ار

کتر 
د

اس ي
شن

کار
 ي

شد
ار

کتر 
د

 ي

رد زن
م

رد زن 
م

رد زن 
م

رد زن 
م

 

83-
82 

1 4 1  - -6  -3 4  - - - - -4 


84-

83 

1 4 1  - -6  -2 5  - -1 1 2 1 

85-
84 

 -4 1  - -5  -3 4 4 3 3 3 1  -

86-
85 

 -3 1 1  -5  -4 7  - -3 4  - -

87-
86 

 -3 1 1  -5  -2 5 2 2 2 6  - -

 شدندنائل  يبه افتخار بازنشستگ يأت علميهاز اعضاء  يکي 1383-84 يليتحص سال در. 
 

                                                 

 
 

 
 



 5  .                                                                         تربيت    گزارش ارزيابي دروني گروه فلسفه تعليم و 

 یدرون یانجام ارزیاب یچگونگ: فصل دوم

 مقدمه -1

أت يهکه از اعضاء  يابياز صاحب نظران ارز يکيشنهاد يبا پ 1386 -87 يليتحص مه اول سالين يط     

م و يگروه فلسرفه تعلر   يباشد، شورايز ميندانشگاه تهران  يآموزش يزيت و برنامه ريريگروه مد يعلم

انجام  به اتفاق آراء ،يوندر يابيضرورت انجام ارز رامونيپل جلسه و بحث و تبادل نظر يشکت با تيترب

برا عنروان    ارشرد يان نامره کارشناسر  ير ک پاير در قالرب   يدرونر  يابير سپس ارز. ب رسانديرا به تصوآن

مطرررح  «ت دانشررگاه تهرررانيررم و تربيگررروه فلسررفه تعلرر يدانشررگاه -درون يو برونرر يدرونرر يابيررارز»

أت يهاز اعضاء  يکي( 2ر گروه، يمد( 1: از سه نفر مشتمل يدرون يابيته ارزين راستا کميدر هم.گرديد

سرپس بره   . ل شرد يگروه تشک يأت علميهن عضو يترجوان( 3و  ين مرتبه دانشگاهياالترب يدارا يعلم

 يأت علميهگر اعضاء يته و ديکم يبا اعضا فعاليت يتوسط مجر يجلساتانجام ارزيابي دروني منظور 

 .ديگرديالزم اتخاذ مماتيو تصم يرسبر کار ين جلسات روند اجرايب داده شد که در ايگروه ترت

طلوب و ت مين وضعييالزم جهت تع يعوامل، مالک ها و نشانگرها يدرون يابيبه منظور انجام ارز     

 هرا پرسشرنامه  ،نظر مورد يتوجه به نشانگرها ها باداده يگردآور يبرا سپس. ن شديموجود گروه تدو

برا اسرتفاده از   به دسرت آمرده    يهادر مرحله بعد، داده. ديع گرديتوز يان افراد جامعه آمارين و ميتدو

ت يفيمورد ک در ن شدهييعتاً با توجه به الزامات تيو نها ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجزSpss  نرم افزار

 يبررا  ه وير ته يدرونر  يابير ارز يگرزارش مقردمات   سرپس . گانه گروه قضاوت به عمل آمدششعوامل 

أت ير هنظررات اعضراء    يسرانجام پس از جمرع آور . قرار گرفت يأت علميهار اعضاء يدر اخت ينيبازب

 .ن خواهد شديتدو ييشده و گزارش نها ينيبازب ي، گزارش مقدماتيعلم

ت از ير م و تربيگرروه فلسرفه تعلر    يدرون يابياست که در انجام ارز ين نکته ضرورينجا ذکر ايدر ا     

ج و ي، گروه ترو(1376سال ) يعلوم پزشک يهانشگاهدا يدرون يابيارز از انجامتجارب به دست آمده 

، گرروه  (1381) رير رکبيام صرنعتي  دانشرگاه  ياضر ير ي، گروه آموزشر (1377 سال) يآموزش کشاورز

ر يدر سا صورت گرفته يدرون يها يابيو ارز (1384) دانشگاه تهران يآموزش يزيو برنامه رت يريمد

 .بهره گرفته شده است( 1382 -1386)ر سازمان سنجش آموزش کشو يدانشگاه ها با همکار

گروه  يدرون يابيند ارزيت فرايبه منظور جامع ،ر نشان داده شدهيطور که در شکل زهمان نيهمچن     

و برر   .اسرتفاده شرده اسرت    يعناصرر سرازمان   يبه نام الگرو  يستميس يکرديرواز ت، يم و تربيفلسفه تعل

گراه  ياهرداف، جا  گانهشش عوامل گروه( ييو نها ياسطهوا) يندها و بروندادهاياساس دروندادها، فرا

 يهرا ؛ دورهيريادگير  -ياددهير نرد  ي؛ فرا اني؛ دانشرجو يأت علمر ير هالت؛ يت و تشرک يري، مرد يسازمان
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 ينشرانگر بررا   77مرالک و   28نظرر قررار گرفتره و     مرورد  آموختگران و دانرش  يدرسو برنامه يآموزش

 .تف شده اسيگروه تعر يدرون يابيارز

 

 یعناصر سازمان يبر اساس الگوت یم و تربیگروه فلسفه تعل یابیعوامل مورد ارز:  1-2شکل 

 در گروه یدرون یابیارزو سواالت اهداف  -2

-نسبت بره هردف  ( برنامه) اندرکاران نظام آن است که دست يدرون يابيمنظور از ارز يکل طوربه      

زان يبه دست آورند؛ سپس م يشتريب يآگاه ها وجود دارد،ن هدفيکه در تحقش ا يئلو مسانظام  يها

ت ير فينرده جهرت بهبرود ک   يآ يهرا تير فعال يزير رتا بر اسراس آن بره برنامره   . به آنها را بسنجند يابيدست

 .بپردازند

 :ت عبارتند اريم وتربيگروه فلسفه تعل يدرون يابيارزانجام  فاهدا

 .ت آنيفيبهبود کجهت توسعه و  يزيرمنظور برنامهگروه مورد نظر به يدرونيابيارز ياجرا -1

 .ايسه وضعيت موجود و مطلوبگروه بر اساس مق يت آموزشيفيقضاوت درباره ک -2

 يهرا گر گرروه يت و ديم و تربيفلسفه تعل يآموزش يهادر گروه يابيج فرهنگ ارزشيکمک به ترو -3

 .کشور يدر سطح دانشگاه ها يآموزش

م يار تر يو قرار دادن آن در اخت يدرون يابيارز ييگزارش نهاه يز تهيفراهم آوردن مقدمات الزم و ن -4

 .يدانشگاه -درون يبرون يابيهمگنان به منظور انجام ارز

 :ر پاسخ داده خواهد شدين راستا به سواالت زيدر ا

 ت کدامند؟يم و تربيفلسفه تعل ياهداف گروه آموزش( الف

و  در گروه چگونه اسرت؟  يابيمورد ارز ها و نشانگرهاي، مالکک از عواملير ه تيزان مطلوبيم( ب

 ست؟يها چک از عوامل و مالکين مشکالت گروه در هريترمهم

 درونداد

 اهداف -

 انيدانشجو -

 يعلمأتيه -

ي هرررررررادوره -

و  يآموزشرررررررر

 يدرسبرنامه

 فضا وامکانات -

 

 ندیفرا

-دهيادير ند يفرا -

 يادگيري

فراينررد تحقيررش و  -

 پژوهش

 فرايند مديريت -

 

   محصول
 (يابروندادواسطه)

 ترمپايانهاينمره -

گزارشررررررررهاي  -

پيشرررفت تحصرريلي 

اي برره پايرره از پايرره

 باالتر

 

 ییبرونداد نها

دانرررررررررررش  -

 آموختگان

آثررررررارعلمي  -

 توليد شده

خرررررررردمات  -

تخصصي/علمي

 عرضه شده

 

 امدیپ

 اشتغال -

 بيکاري -

ادامرررررررررره -

 تحصيل
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بهبرود   يبرا يشنهاديپ يهاراه حل ست؟ ويت مطلوب آن چيت موجود گروه با وضعيتفاوت وضع (ج

 ند؟اکدامآن 

بروده   يستميکرد سيت، رويم و تربيگروه فلسفه تعل يدرون يابيارزند يکرد مورد استفاده در فرايرو     

گروه مشخن شده و  اصلي يندها و بروندادهايت موجود دروندادها، فرايکرد وضعين رويدر ا. است

ش نقاط ضعف و قروت، مشرخن شرده و بره عنروان      ين طرياز ا. شود يسه ميت مطلوب آن مقايبا وضع

 .رديگ يت گروه مورد استفاده قرار ميفيبهبود ک ارتقاء و يزيرجهت برنامه ييمبنا

 (پژوهش يجامعه آمار)از یمورد ن يداده ها -3

باشد که با توجه به کرم برودن تعرداد     ير ميب زير جامعه به ترتيپژوهش شامل پنج ز يجامعه آمار     

 :کامل استفاده شده است يپنج مورد از روش سرشمار يافراد آنها، در تمام

گرروه و   يأت علمر يهکه هر دو از اعضاء  باشد يم يو قبل ير گروه فعليشامل مد :گروه رانيمد( الف

 .اندهمشارکت داشت يدرونيابيند ارزيباشند و در کل فرايار و استاد ميدانش يعلممرتبه يب دارايبه ترت

أت ير هر گروه که از اعضراء  يبه همراه مد گروه يأت علميهاء تعداد کل اعض: يأت علميهاعضاء ( ب

و  ل پرسشرنامه ير ژه تکمي، به ويدرون يابيارز ه مراحليکل در يکه همگ نفر است 5باشد،  يز مين يعلم

 .ح اهداف گروه مشارکت داشته انديتصر

ن ير رد، ايپرذ  يدانشرجو نمر   يت در مقطع کارشناسيم و تربياز آنجا که گروه فلسفه تعل: انيدانشجو( ج

کره تعرداد    نير برا توجره بره ا   . باشرد  يارشد و دکترا ميناسان دو مقطع کارشير جامعه شامل دانشجويز

تعرداد  . کامرل اسرتفاده شرده اسرت     ياز روش سرشرمار  نبروده اسرت،  اد يان در هر دو مقطع زيدانشجو

-يم  نفر 11 يان دکترينفر و دانشجو 24ارشد يمقطع کارشناس ل گروه دريشاغل به تحص انيدانشجو

 .ل نموده انديپرسشنامه مربوطه را تکم( يدکتر  8ارشد و يدانشجو 22)نفر  32در مجموع  و ،باشد

بعد ت يم و تربيگروه فلسفه تعل يان دوره دکترين گروه از دانشجوياول نجا کهآاز : آموختگاندانش( د

 دانررش جامعررهريررن زيررا يانررد، جامعرره آمررارل شرردهيفررارا التحصرر 1376در سررال  ياسررالماز انقررالب

 يهسرتند کره طر    (دکتري آموختهدانش 16ارشد و مدرک کارشناسي آموخته بادانش 24)آموختگاني

 عطمق و مورد 17ارشديالن کارشناسيمورد فارا التحص نيا در .شده اند ليسال گذشته فارا التحص 12

 .اندل نمودهيل و تحويرا تکم يارسال يهامورد از پرسشنامه 12يدکتر

هرا از کارفرمايراني کره    به منظرور گرردآوري داده  : (انيکارفرما)آموختگان م دانشيسرپرستان مستق( ه

 هرا آنآموختگران و طررق ديگرر بره     با کمک خود دانرش اند، آموختگان را به استخدام درآوردهدانش

پسرتي و   حضروري، از طريرش   پرسشرنامه ويرژه کارفرمرا    هاآنتقريباً براي همگي دسترسي پيدا کرده و 
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را پرسشنامه  نفر از ايشان 15در نهايت  نفر بوده که 25يرجامعه تعداد افراد اين ز .نموديم ارسال ،ايميل

 .تکميل و عودت دادند

 هاداده يگردآور یچگونگ -4

، عوامل، هاآنسواالت ن يتدو در ، کهپنج پرسشنامه استفاده شده است ازها داده يآورجهت جمع     

گرروه   يدرونر  يابير ده در طررح ارز اسرتفاده شر   يهرا ز پرسشنامهين ن شده وييتع ينشانگرها ها ومالک

ر جامعره، در پرسشرنامه   ير مدنظر بوده است و سواالت مربوط بره هرر ز   يآموزش يزيرت و برنامهيريمد

ر يز يهانهيها در زمداده يها گردآورن پرسشنامهيک از اي هر هدف. مربوط به آن گنجانده شده است

 :بوده است

 .يت گروه آموزشيريو مد يگاه سازمانيمورد جادر  هاداده يگردآور: ر گروهيپرسشنامه مد -1

و  يگراه سرازمان  يگرروه، جا  يهرا هرا راجرع بره هردف    داده يگرردآور : يأت علميهپرسشنامه  -2

نرد  يگرروه و نظررات آنران در مرورد فرا     يهرا تير در فعال يأت علمر ير هنقرش  ت گروه، يريمد

 .در گروه يريادگي -ياددهي
 يهانسبت به دروندادها، دورهدانشجويان اره نظر دربها داده يآورجمع: انيپرسشنامه دانشجو -3

 در گروه يريادگي -ياددهينديو فرا علميگروه، اعضاءهياتدرسي، مديرنامه و بر آموزشي
آموختگران نسربت بره    دربراره نظرر دانرش   ها داده يگردآور يبرا: آموختگانپرسشنامه دانش  -4

انرد و  آموختگان در آن شرکت داشرته گروه که دانش يدرس يهاو برنامه يآموزش يهادوره

 .هاآن يپژوهش يهاتيل و فعاليت ادامه تحصين وضعيهمچن
ان از ير ت کارفرمايانتظرارات و رضرا   ها دربارهداده يگردآوربه منظور : انيپرسشنامه کارفرما -5

 .شانيآموختگان تحت سرپرستدانش ييسطح دانش، نگرش و توانا

 ل داده هایتحل یچگونگ -5

سرپس  . ل قرار گرفتنديمورد تحل Spss  افزارم، به کمک نرم يشده پس از تنظيگردآورهاي هداد     

، ن شرده يري ف شده و با توجه به الزامرات تع يها و نشانگرها توصت موجود عوامل بر اساس مالکيوضع

ش ير ت در مورد کل گروه، از طريو در نها يابي، بعد عامل مورد ارزابتدا در مورد نشانگر، سپس مالک

 .قضاوت به عمل آمد( مطلوب، نسبتاًمطلوب و نامطلوب)  يف سه درجه ايک طي

 :وه عمل شده استين شيت نشانگرها به اين سطح مطلوبييتع يبرا
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اند، با توجه به قرار گرفته يريگنه مورد اندازهيها در دو گزمربوط به آنهاي دادهکه  ييرهايمتغ يراب -

 مطلروب  نرا  تيانگر وضرع ير نما يگرر يمطلوب و دتيانگر وضعيها نمااسخاز پ يکيشده  نييالزامات تع

 .باشديم

و سرنجش نگررش افرراد مرورد      يانهيف چند گزيآنها با استفاده از ط يرهايکه متغ يينشانگرها يبرا -

= و کم 2= ، نسبتا3ً=کامالً)شده انتخاب يهانهيها در وزن گزپاسخ ياند، فراوانقرار گرفته يريگاندازه

بره دسرت    ين وزنر يانگير ضررب و م ( 1 =کميلي، و خ2 =، کم3 =، متوسط4= ادي، ز5= اديز يليخ)، (3

 .ت موجود نشانگر منظور شده استيآمده به عنوان وضع
 .شده است ير طيل زحاز هر نشانگر مرايمشخن کردن امت يبرا يبه طور کل

 ا سواالت مربوط به نشانگرين سوال ييتع -1

 هر سوال ينه برايط به هر گزمربو يمحاسبه فراوان -2
 آن( يارزش عدد)نه در وزن يگز يضرب فراوان -3
 م آن بر کل پاسخ دهندگانيگر و تقسيکديها با جمع کردن حاصل ضرب -4

 
  

 

  

 .مربوط مطابقت داده شده است يهافياز آن با طيت هر نشانگر، امتين سطح مطلوبييتع يدر ادامه برا

    :ايگزينه 3 متغيرهايت براي مطلوبيپيوستار تعيين سطح
 

   :ايگزينه 5 متغيرهايمطلوبيت براي پيوستار تعيين سطح 
 

( يارزش عرردد)ت، وزن يررک از سررطوح مطلوبير ت هرر نشررانگر، برره هررر  يررن سررطح مطلوبيرريپرس از تع 

ر ير ز يو با استفاده از رابطه ها. (1=و نامطلوب 2= مطلوب ، نسبتا3=مطلوب)اختصاص داده شده است 

ف ير ز برا ط ير مشرخن شرده اسرت و قضراوت در مرورد آنهرا ن       يابير از مالک ها و عوامل مورد ارزيمتا

 .تانجام گرفته اس يت سه درجه ايمطلوب
 

 

 

 

  =  امتياز نشانگر

 فراواني مربوط به آن    ×هرگزينه سوال مربوط به نشانگر ( وزن)عدديمجموع ارزش         

 

 تعداد پاسخ دهندگان به سوال مورد نظر 

 مطابقت با 

 طيف مطلوبيت     

تعيين سطح 

 مطلوبيت

 نشانگر 

 سطح مطلوبيت نشانگرهاي مربوط به هر مالک( ارزش عددي)جمع وزن حاصل                                 

 مربوط به مالک  تعداد کل نشانگرهاي

  = امتياز مالک
 مطابقت با 

 طيف مطلوبيت

تعيين سطح 

 طلوبيتم

 مالک 

  مطلوب نسبتامطلوب           ا مطلوبن

5    66/3 33/2  1 

  مطلوب بمطلونسبتا           نا مطلوب

3    32/2 66/1  1 
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از ير محاسربه شرده و امت   يابيت عوامل مورد ارزيسطح مطلوب( يارزش عدد)ن وزن يانگيز ميت نيدر نها

 يت کلر ير فيت کير ت، سطح مطلوبيف مطلوبيآن با طش يت گروه به دست آمده است و با تطبيفيک يکل

 .گروه مشخن شده است

 

 

 

   

 

 

    

 

 3 آن و حرداکثر  1از ير امتنکره حرداقل   يبا توجه بره ا )ا عامل يت هر مالک ين سطح مطلوبييبه منظور تع

 .ر مطابقت داده شده استيز ياف سه درجهياز به دست آمده با طي، امت(باشديم

 

 
 

  = امتياز عامل

 هاي مربوط به هر عاملمطلوبيت مالکسطح( ارزش عددي)جمع وزن حاصل

 تعداد کل مالک هاي مربوط به عامل 

 مطابقت با 

 طيف مطلوبيت

تعيين سطح 

مطلوبيت 

 عامل

  =  امتياز کلي گروه

 عوامل مورد ارزيابي( ارزش عددي)ن زحاصل جمع و

 

 مورد ارزيابي تعداد کل عوامل

 مطابقت با 

 طيف مطلوبيت

سطح تعيين 

مطلوبيت کلي 

 گروه

ا تنسب

        مطلوب

   

  مطلوب

3    32/2 66/1  1 

 نامطلوب
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  یابیعوامل مورد ارز: ل سومفص 

 مقدمه -1

هرداف،  ا( 1)ت موجود عوامل شش گانره  يوضع حيبه تشر يدرون يابين بخش از گزارش ارزيدر ا     

 يريادگير  -ياددهير نرد  يفرا (4ان يدانشجو( 3 ،يأت علميه( 2 ،التيت و تشکيري، مديگاه سازمانيجا

م و يدر گرروه فلسرفه تعلر    يابير مرورد ارز ( تگانآموخدانش( 6و  يدرسو برنامه  يآموزش يهادوره (5

ن شده و بر يينشانگر تع 77مالک و  28ن عوامل با توجه به يا .شده است پرداختهت دانشگاه تهران يترب

باشرد، مرورد    يت مطلروب مر  يعکه مشرخن کننرده وضر    يدرون يابيته ارزياساس الزامات مصوب کم

اوت بره عمرل   و با توجه بره قضر   يدرون يابيصل از ارزج حايسپس بر اساس نتا. قرار گرفته اند يابيارز

که سطح موجود آنهرا برا سرطح مطلروب تفراوت       ييک از عوامل، در مورد نشانگرهايآمده درباره هر 

 يت در سطح گروه، دانشکده، دانشگاه و نظام آموزش عرال يفيجهت بهبود ک ييشنهادهايداشته است، پ

 .اشاره شده است

 

 عوامل مورد ارزیابی -2

 التیت و تشکیری، مدیگاه سازمانیعامل اهداف، جا 

باشند و آشرکار برودن مقاصرد     يت مطلوب ميم وضعيترس يبرا ييهدف ها مبنا يدر گروه آموزش     

تواند يم( يو برونداد يندي، فرايا اهداف درونداديو ) يو عرضه خدمات تخصص ي، پژوهشيآموزش

گروه  ي، هدف هايابين عامل مورد ارزيدر اول نيبنابرا .دساز فراهمت گروه يفيارتقاء ک ينه را برايزم

آن  يت هرا ير فعال يد بره سرازمانده  ير گرروه، با  ين در تحقش هدف هرا يهمچن. مدنظر قرار گرفته است

الت گرروه  يچند سرازمان و تشرک   هر. باشديدارا م يت گروه نقش مهميرينه مدين زميو در ا پرداخت

م در يشود اما گروه به طور مسرتق  ياداره م يدانشگاه ياالجرا الزم ي، قاعدتاً طبش مصوبه هايآموزش

نقرش   خرود  يت هرا ير ت فعالير فيو بهبود ک يشآموز يندهايم فرايتنظ استفاده از دروندادها، يچگونگ

نشرانگر   34مرالک و   12الت، يت و تشرک يري، مرد يگراه سرازمان  يعامل اهداف، جا يابيارز يبرا. دارد

 .ف شده استيتعر
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 ف عاملیتوص

ان ير طرور آشرکار ب  هرا بره  هردف  يآموزشر  يهار گروهيز همانند سايت نيم و تربيدر گروه فلسفه تعل     

نطور سرازوکار  يهم. مدنظر دارند يرا به طور ضمن ييگروه هدف ها يأت علميه اعضاء ياند، ولنشده

 .گروه وجود ندارد يزان تحقش هدف هايافتن از ميجهت اطالع  يمشخص

 يأت علمر ير هکه به اتفاق آراء اعضاء  (يو فعل يقبل)ران گروه يمدتوان گفت،  يمت يرياز نظر مد     

 ير گروهر يسرال سرابقه مرد    3و  ،يسرال سرابقه کرار دانشرگاه     5/23اند به طور متوسرط از  انتخاب شده

شرده   يگرردآور  يهرا داده. باشرند  يار مر ياسرتاد و دانشر   يمرتبه علم يب دارايو به ترتبرخوردار بوده 

 يف ذکر شده بررا يت، وظايريمشخن مد يران گروه با توجه به کارکردهاين است که مدانگر آينما

انرد و نسربتاً   را به انجام رسرانده  يوزش عالت دانشگاه ها و موسسات آميرين نامه مديير گروه در آيمد

ت يران گرروه رضرا  ين مرد يهمچن .عملکرد آنها در گروه وجود دارد يابيجهت ارز يسازوکار مشخص

 .برآورده ساخته اند يب به طور کامل و نسبيان را به ترتيو دانشجو يأت علميهاعضاء 

ف يکامل وظاگروه به طور  يست، شورايبه دست آمده حاک يداده ها گروه يمورد کارکردهادر      

اعضراء  . دهرد  يقررار مر   يابير خود را گاهراً مرورد ارز   يتهاين نامه را اجرا نموده و فعالييذکر شده در آ

 .گروه مشارکت داشته اند يندهايز به طور کامل در فراين يمأت عليه

 يروير ن اسرت کره توسرعه ن   ير انگر اير سه سال گذشته، داده ها ب يروند توسعه گروه طدر خصوص      

گهگاه در  يأت علميهداشته است و اعضاء  ينسبآن تناسب يهاتيگروه با فعال يو منابع کالبد يانسان

 .داشته اند شرکت ييافزادانش يهادوره

 يروير توسرعه ن  يبررا دهد  يها نشان مز دادهينده نيپنج سال آ يتوسعه گروه برا يهادر مورد برنامه     

نکه يو با وجود ا. ن نشده استيتدو ياچ برنامهيگروه، ه يو مال يکيزين منابع فيها و تأمتي، فعاليانسان

مورد توافش اعضاء  ياساس ضوابط ضمن گروه بر يو در شورا يگروه به طور مشارکت يمات اصليتصم

 .ن نشده استيتدو يداخل يان نامهيين خصوص آيشود، اما در اياتخاذ م

ر يهمسران در سرا   يهرا ارکم بروده و برا گرروه   يبسر ا دانشرگاه  يدانشکده  ير گروه هايتعامل گروه با سا

 .است ت نسبتاً مطلوب بودهيم و تربيامر تعل يمتول يز سازمان هايو ندانشگاه ها 

شرود،   يمعتبرر جهران بره آن مر     يهرا کره در دانشرگاه   ياژهيو توجه و ينيت کارآفريبا توجه به اهم     

 يأت علمر يهان و اعضاء يدانشجو ينيکارآفر يز در صدد پرورش دانش و مهارت هايدانشگاه تهران ن

اشراره   1386در سرال   ينيس دانشرکده کرارآفر  يتوان بره تأسر   يآن م يخود برآمده و از جمله نمودها

ن راسرتا  ير ز خواسته شده است که به سرهم خرود در ا  يدانشگاه ن يآموزش ين رو از گروه هاياز ا. نمود

ت، تراکنون  ير م و تربيآغاز شده در گرروه فلسرفه تعلر    ين کوشش به تازگياقدام کنند، اما از آنجا که ا
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 يامرا داده هرا  . اسرت امرده  يان بره عمرل ن  يدانشرجو  ينيکارآفر يپرورش مهارت ها يبرا ياقدام خاص

 ين امر گرروه تاحرد  يان به ايل دانشجوياز آن است که در صورت عالقه و تما يشده حاک يگردآور

 .آورد يالزم را به عمل م يت هايحما

ت ين اسرت کره وضرع   ير انگر اير ب شده يگردآور يزات گروه داده هايدر خصوص امکانات و تجه     

نه عدم تناسب امکانات و ين زميدر ا ين کاستيتريو جد ددار ينسبتناسبآن  يازهايبا ند گروه موجو

از خرارج   يدر جذب منابع مرال گروه  نکهيبا ا عالوهبه. باشديان ميدانشجو يازهايبا ن ياانهيخدمات را

 .باشديرخوردار نمب يمشخص ياعتبار مالاز در بودجه دانشکده  يدانشگاه نسبتاً موفش بوده است، ول

 وتر و قضایل، تفسیتحل

ت گررروه و يريمررد يدهررد مررالک هررا يت موجررود گررروه بررا الزامررات آن نشرران مرريسرره وضررعيمقا     

رونرد توسرعه    اهرداف گرروه،   يو مرالک هرا   باشد يمطلوب برخوردار م يتيآن از وضع يکارکردها

زات يو امکانات و تجه يگروه برون يت هاي، وجود برنامه توسعه گروه، فعالگروه در سه سال گذشته

 ،ينيکرارآفر  يت هرا ير نقرش گرروه در فعال   يو مالک ها. مطلوب قرار دارند نسبتاً تير وضعد گروه،

ن برا  يبنرابرا  .باشرند  ينامطلوب م مورد استفاده گروه يمنابع مال و گروه ياجرائ ن نامه ها و مصوباتييآ

 .دشويم يابيارز يت نسبيمطلوب حن عامل در سطيا (1/1)از به دست آمده يج و امتيتوجه به نتا

9/1
10

)13()25()32(


 =ميزان مطلوبيت عامل اول 

ها هدف به روشن نبودن توانيشده است، م ن عامليت ايمطلوب مانع ازکه  يلين داليترجمله مهماز     

ن برنامه يزان تحقش اهداف گروه، عدم تدويم يمشخن جهت بررس يدر گروه، عدم وجود سازوکار

 يهرا نامره نيري ، فقردان ضروابط و آ  گرروه  يهاتيلو برنامه توسعه فعااز يمتخصن مورد ن يرويه نتوسع

 يت هايدانشکده و دانشگاه و عدم توجه به فعال ير گروه هايگروه با سا يمدون در گروه، تعامل ناکاف

ن يمربوط به اها و مشکالت يکاست يبرخ يعلت اصلد يبا ن طوريهم .در گروه اشاره کرد ينيکارآفر

، دانشگاه و وزارتخانه ارات الزم از طرف دانشکدهيض اختيو تفو يعدم واگذار در را عامل در گروه،

 .به گروه جستجو کرد

 عامل يبهبود يبرا یاتشنهادیپ

ت از ير م و تربيالت در گروه فلسفه تعليت و تشکيري، مديگاه سازمانيها، جااز آنجا که عامل هدف    

ت عامرل مربوطره   ير فيدر جهت بهبود ک يالحات اساساز به انجام اصيبرخوردار است، ن يت نسبيمطلوب

ر ارائره  يز يشنهادهاين راستا پيدر هم. رسد يبه نظر م يت به بهبود گروه منجر شود، ضروريکه در نها

 :شده است
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گرروه، برا    يت هرا ير فعال يابير و ارز يزير نه برنامه ريمستند و جامع در زم ين دستورالعمليه و تدويته -

نظر متخصن و صاحب ير گروه و در صورت امکان مشاوره با فرديو مد يعلمأتيهء امشارکت اعض

 ن خصوصيدر ا

و نحروه انجرام پرژوهش توسرط اعضراء       يپژوهشر  يت هاينه صالحيمستند در زم ينامه انيين آيتدو -

 گروه يأت علميه

 يزيرمهدر برنا يعلماتيش مشارکت اعضاء هيدر جهت افزا ييهازه ها و مشوقيجاد الزامات، انگيا -

 گروه يهاتيو نظارت بر فعال

 توسعه گروه يازهايو ن يکالبدمنابعمتخصن،  يانسانيرويخصوص ندر مرتبطورب يازسنجيانجام ن -

 گروه يبر اساس مصوبات شورا يداخل يهان نامهيين آيتدو -

 گروه يو کالبد يان و بلند مدت توسعه منابع انسانين برنامه کوتاه، ميتدو -

 گروه يت هايتوسعه فعالو بلند مدت  انيبرنامه م نيتدو -

ارائره   يبررا  يزير از جمله برنامه ر)ان يدانشجو ينيکارآفر ينه پرورش مهارت هايدر زم يزيربرنامه -

 ز دانش آموختگانيو ن...( نار و يسم يگروه، برگزار يدرس يدر برنامه ها ينيدروس مربوط به کارآفر

، برا اسرتفاده   يپژوهش يطرح ها يه و اجرايجهت ته گروه ياعضا ازيالت مورد نيتسه فراهم آوردن -

 ربط خارج از دانشگاه يذ يسازمان ها ياز منابع مال

 مورد اجرا يهاکسب شده توسط برنامه يمشخن به گروه، از محل درآمدها ين اعتبار ماليتخص -

 ژه توسط گروهيو يکسب اعتبارات مال يو اقدام برا يزيربرنامه -

 يهرا يرير گمينه تصرم يدر زمگروه  يأت علميه يو اعضايت ريار به مديض اختيو تفو ييکززداتمر -

 مرتبط با امور گروه

ت جهرت عرضره   ير م وتربيامر تعلر  يمتول يهاتر با سازمانارتباط مستحکم يبرقرار يبرا يزيربرنامه -

 يتخصصخدمات

گرر در سرطح دانشرکده و    يد يگرروه هرا   يجلسات مشرترک برا اعضرا    يگسترش روابط و برگزار  -

 ير دانشگاه ها به منظور تبادل خدمات تخصصيهمسان در سا يهاز گروهيدانشگاه و ن

 يري دانش افزا يهاحضور حداکثر اعضاء گروه در دوره ينه سازيو اقدام الزم جهت زم يزيربرنامه -

 يمطالعاتيو فرصت ها
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 یأت علمیعامل ه

 .رفته استيار مالک و نه نشانگر انجام پذن عامل با استفاده از چهيا يابيارز

 ف عاملیتوص

 يمردرک دکترر   يدارا يعلمأتيت تمام اعضاء هيم و تربيدهد در گروه فلسفه تعليآمارها نشان م     

 12سابقه کرار   يها دارادرصد آن 122ز يار و باالتر است و نيدرصد آنها دانش 42 يهستند و مرتبه علم

  5بره   1ارشد حدوداً يان در مقطع کارشناسيبه دانشجو يعلمأتيبت اعضاء هنس. باشد يشتر ميسال و ب

و در  4/5س شده اعضاء در هر تررم در گرروه   يتدر يمتوسط تعداد واحدها. باشد يم 2به  1 يو دکتر

 .باشد يواحد م 5/3گر يد يهاگروه

( ا ترجمره ير ف يترأل )شرره  منت يهرا دهرد سررانه کتراب   يها نشان مز دادهين يپژوهش يهاتيدر مورد فعال

و سررانه   75/3کتراب، سررانه مقراالت چراه شرده       75/1در سه سال گذشته يأت علميتوسط اعضاء ه

طرور  نيهمر . باشد يطرح م 5/3سه سال گذشته  يمصوب به اجرا درآمده ط يپژوهش يتعداد طرح ها

را  ي، زمران مشخصر  انرد اعضراء اظهرار کررده    يان، تماميبا دانشجو يأت علميدر مورد ارتباط اعضاء ه

د يزان و نحوه مشراوره اسرات  يز از ميان نيو دانشجو .اندان اختصاص دادهيجهت انجام مشاوره به دانشجو

 .اندخود را ابراز کرده يت نسبيرضا

 ر و قضاوتیل، تفسیتحل

أت ير ن است کره اعضراء ه  يانگر اين شده بييتع با الزامات يأت علميت موجود عامل هيسه وضعيمقا     

متوسرط  . دارنرد  يت مطلروب يان وضرع يو سابقه کار و تناسب با تعداد دانشرجو  ياز نظر مرتبه علم يعلم

 گرر نسربتاً مطلروب   يد يهرا ها در هر ترم در گروه مطلوب و در گروهس شده آنيتدر يتعداد واحدها

ز جرز در مرورد تعرداد مقراالت چراه شرده در       ير ن يأت علمر ير اعضاء ه يوهشژپ يت هايفعال .باشديم

 يأت علمر ين که ارتباط اعضاء هيتاً  ايت برخوردار است و نهايگر از مطلوبيدر موارد د يت علممجال

 .ز در سطح مطلوب گزارش شده استيان نيبا دانشجو

 .گيردقرار مين عامل در سطح مطلوب يها و نشانگرها، ادست آمده از مالکاز بيبا امت يبه طور کل

3
4

34


 =وبيت عامل دومميزان مطل 

 یأت علمیشتر عامل هیبهبود هر چه ب يبرا یشنهاداتیپ

ن عامرل بره بهبرود    ير از ايعدم ن يت به معنايم و تربيگروه فلسفه تعل يأت علميمطلوب بودن عامل ه     

ن ير کره در سرطح جهران در ا    ييو بهبودهرا نوظهور  يبلکه با توجه به تحوالت علم. ستيشتر نيهرچه ب
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ان يم يزيرد به برنامهيبا يجهان يبه حداقل رساندن فاصله با استانداردها يبراشود، يم مشاهده شاخن

 .نه پرداختين زميمدت و بلند مدت در ا

ن عامل در سطح نسربتاً مطلروب قررار دارد، بره منظرور      يمربوط به ا ياز نشانگرها ياز آنجا که بعض     

 .گردد ير ارائه ميشنهادات زيت آن پيفيارتقاء ک

رش سراالنه تعرداد   يش پرذ يد، برا توجره بره افرزا    ير جد يأت علمر ير جرذب اعضراء ه   يبرا يزيرنامهبر -

 .يدکتر يوقفه دانشجورش بدونيبر پذ يگروه مبنيد شورايم جديارشد و تصميکارشناس يدانشجو

 يأت علمياعضاء ه يشتر از نظر مشورتيد نظر در نقش استاد راهنما و مشاور به منظور استفاده بيتجد -

 يريادگيجهت ارتقاء 
 يعلمأتيه اعضاء ياز سو يآموزشيهاتيتوأم با فعال يپژوهشيهاتيت فعاليفيت و کيتوجه به کم -
زه و مشروق  ير جاد انگيو ا يأت علميان اعضاء هيمشترک م يوهشژپ يت هايفراهم نمودن انجام فعال  -

 ن خصوصيالزم در ا يها
الت و امکانات مناسرب بره آنهرا بره منظرور      يتسه يو اعطا يأت علميتوجه به شأن و منزلت اعضاء ه -

 .(اعضاء بوده است يبعض يها ياز نگران يکي يت شغليچرا که عدم رضا)آنها  يت شغليش رضايافزا

 انیعامل دانشجو

 .ن عامل سه مالک و هفت نشانگر مد نظر بوده استيا يابيارز يبرا

 ف عاملیتوص

ان يانه رتبره کنکرور دانشرجو   ين است که مين عامل نشانگر ايا يابيج ارزيبه دست آمده از نتا يهاداده

ن بردان  ير و ا. بروده اسرت   1ز يانه رتبه انتخاب رشته آنها نيو م 1رفته شده در گروه يارشد پذ يکارشناس

ن انتخراب خرود   ين رشته را به عنوان اولر يارشد گروه ا يان کارشناسيدانشجو يباً تماميمعناست که تقر

آن  يآموزشر  يت دوره هايرفته شدگان گروه با ظرفيتعداد پذ يأت علميز نظر اعضاء ها. ده انديبرگز

 122و براالتر و   16ارشرد   يان کارشناسر يدرصرد از دانشرجو   5/12ن معردل  يانگير م. دارد يتناسب نسرب 

و  ي، انصرراف يان مشرروط ين نسربت دانشرجو  يهمچنر . باشرد  يو براالتر مر   15ان دکتررا  يدرصد دانشرجو 

زان مشرارکت  ير صرفر درصرد بروده و م    يان در هرر دو مقطرع ارشرد و دکترر    يانشرجو به کل د ياخراج

دو مقطرع   در هرر  يأت علمر ياعضاء ه يپژوهش يت هايو فعال يريادگي -ياددهيند يان در فرايدانشجو

 .نسبتاً مطلوب بوده است

ارشد  يان کارشناسيدانشجو يو بازار کار آن برا يليت رشته تحصيان از ماهيدانشجو يدر مورد آگاه

ن بردان  ير به دست آمده است، و ا 21/4از يامت يان دکتريدانشجو يو برا( ييتا 5ف يدر ط) 44/3از يامت
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ت رشرته و برازار   ياز ماه يشناخت و آگاه يکه کامالً از رو يان دکتريبر خالف دانشجومعناست که 

ت ير از ماه ياخت نسرب و شن يارشد با آگاه يان کارشناسيکار آن، به انتخاب آن پرداخته اند، دانشجو

انگر ير ز داده هرا ب ير ان به رشته خود نيدر مورد عالقه دانشجو. ده انديرا برگزنن رشته بازار کار آن، آيا

ان يزان عالقه دانشجويباز م ين رشته وارد شده اند وليان هر دو مقطع با عالقه به ايدانشجون است که يا

 .شتر بوده استيخود ب يبه رشته انتخاب يدکتر

 ر و قضاوتیل، تفسیتحل

 ؛دهرد يج را بره دسرت مر   ين نترا ير ت موجرود برا الزامرات، ا   يسه وضعيان مقايدر مورد عامل دانشجو     

و  يليان بره رشرته تحصر   يو عالقه دانشرجو  يان، آگاهيدانشجو يليشرفت تحصيرش و پيپذ يهامالک

 سرطح نسربتاً مطلروب    در يأت علمر ير با اعضاء ه انيدانشجو تعاملمالک و  در سطح مطلوب بازار کار

تروان گفرت     يگرر، مر  يک مرالک د ي ينسب يتجه با وجود دو مالک مطلوب و مطلوبيدر نت .قرار دارد

 .ت الزم برخوردار استين عامل از مطلوبيا

67/2
3
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  =ميزان مطلوبيت عامل سوم 

ان برا  يدانشرجو تعامرل  ينسرب تير رد، مطلوبير آن صورت گ يرو يشتريد تأمل بين عامل باياما آنچه در ا

 .انجام شود ديبا مطلوبتين مالک به وضعيرساندن ا ياست که اقدامات الزم برا يعلمأتياعضاء ه

 انیبهبود عامل دانشجو يبرا یشنهاداتیپ

ت گرروه، مروارد   ير فيو به منظور ارتقراء ک  يابيآمده از ارزج به دستيز با توجه به نتاين عامل نيدر ا     

 .گردد يشنهاد مير پيز

ند يو مشارکت آن ها در فرا يأت علميان با اعضاء هيش تعامل دانشجويط الزم جهت افزايجاد شرايا -

 ينارهايسرم  يس، برگرزار يمانند مشارکت در تردر ) اعضاء يپژوهش يهاتيو فعال يريادگي -ياددهي

 (و  يپژوهش يان و مشارکت در طرح هايبا مشارکت دانشجو يآموزش

نرده  يو نما يأت علمر يبا حضور اعضاء ه يليسال تحص يط يپرسش و پاسخ متوال جلسات يبرگزار -

 ن جلساتيا يمسائل و مشکالت آنها ط يان و بررسيدانشجو

 يل، بررا يدوران تحصر  يطر  ينيتکو يهايابيو ارزش يليدر آغاز ترم تحص يصيتشخ يابيانجام ارزش -

 ن شدهييزان تحقش اهداف تعياز م يآگاه

 انياز به تخصن گروه دارند و اطالع دادن آنها به دانشجويکه  ن يو مشاغل يکارنهيزم ييشناسا -

 ليزه و عالقه آنها به تحصيش انگيان در جهت افزايدانشجو يروشن برا يم چشم انداز شغليترس -
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 يو بررازار کررار آن برررا يليت رشررته تحصرريرردر خصرروص ماه ياطررالع رسرران يدوره هررا يبرگررزار -

 ودد الوريان جديدانشجو

رامرون برازار کرار رشرته     يپ يبحرث و بررسر   يبررا ( دانرش آموختگران  )ان گذشته يدعوت از دانشجو -

 هاو استفاده از تجارب آن مختلف جامعه يهان رشته در بخشيگاه ايو جا يليتحص

 گروه یدرس يو برنامه ها یآموزش يعامل دوره ها

 يکه برا باشد يم يارشد و دکتر يگروه در حال حاضر شامل دو مقطع کارشناس يآموزش يدوره ها

 .آن از چهار مالک و ده نشانگر استفاده شده است يابيارز

 ف عاملیتوص

ح شده و يها تصرهدف نيوجود دارد، اما ا يکل يگروه هدف ها يآموزش يدوره ها يهر چند برا    

س دوره يم تأسر هنگرا  يزير برنامه ر يلعا يتوسط شورا ييهاگر هدفيبه عبارت د. ستندير نياندازه پذ

بره    يد علمر ير ها اقدام نکرده و با گذشت زمان و تحروالت جد ح آنيگروه به تصر يان شده است وليب

 .ها اقدام ننموده استساختن آنو اصطالحاً روزآمد  يبازنگر

د ير جد يآموزشر  يهرا روز در جهرت ارائره دوره   يجامعه و تحوالت علم يازهايگروه متناسب با ن     

م و يان امر تعليمتول يازهايرا متناسب با ن ييو دانش افزا يبازآموز يهابه ندرت دوره نکرده و ياقدام

گرروه برا    يآموزشر  يهرا دوره. ر افراد جامعه ارائه کرده اسرت ي، و سايتيت، کارشناسان مسائل تربيترب

زات و امکانرات گرروه در   ير باشد، اما تناسب آن برا تجه يگروه متناسب م يأت علميتخصن اعضاء ه

 .حد متوسط بوده است

گرروه برا    يآموزش يهادوره يدرس يهابرنامه( دکتري مقطع)ان يو دانشجو يأت علمياز نظر اعضاء ه

و دانشرجويان   (هرر دو مقطرع  )آموختگران  از نظرر دانرش   يفرد و جامعه نسبتاً متناسب است ولر  يازهاين

أت ير از نظرر ه  نيهمچنر  .ناسب نداردفرد و جامعه اصالً ت يازهايبا ن  يدرس يهابرنامه کارشناسي ارشد

از نظرر دانرش    يباشد، ولر  يگروه نسبتاً متنوع م يآموزش يدوره ها( هر دو مقطع)ان يو دانشجو يعلم

 .باشديفرد و جامعه نامتنوع م يازهايآموختگان دروس ارائه شده نسبت به ن

 ر و قضاوتیل، تفسیتحل

ت نامطلوب قرار دارد و گروه از نظر ارائره  يضعگروه و اهداف آن در و يآموزش يهامالک دوره     

ن يهمچنر . داشته اسرت  يجامعه عملکرد نامطلوب يازهايمتناسب با ن ييو دانش افزا يبازآموز يهادوره

 يدرسر  يهرا ت تناسرب برنامره  يم و تربين است که در گروه فلسفه تعليانگر ايبه دست آمده ب يداده ها

فرد  يازهايها با نمالک تنوع دروس دوره .فرد و جامعه نامطلوب است يازهايارائه شده با ن يدوره ها
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 يتيدر وضع يانسان يرويو ن يها با امکانات مادباشد، اما مالک تناسب دوره يز نامطلوب ميو جامعه ن

 .مطلوب قرار دارد

ک در نظرر  گروه از چهار مال يدرس يهاو برنامه يآموزش يهاجه از آنجا که در عامل دورهيدر نت     

کرل   ياز به دست آمرده بررا  يباشد، امتيگر نامطلوب ميک مالک مطلوب و سه مالک ديگرفته شده 

 .رديگيدر قسمت نامطلوب قرار م ييف قضاوت سه تايباشد که در طيم 5/1عامل 

5/1
4
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 =ميزان مطلوبيت عامل چهارم 

ت مطلروب آن اسرت،   ين عامل برا وضرع  يت موجود ايضعاد وياز به دست آمده نشان دهنده فاصله زيامت

 يگروه تاکنون اقردام بره برازنگر    کهباشد  اين عامل نيا تيمطلوبفقدان  لين داليتراز مهم يکيد يشا

را  يزيبرنامه ر يعال يخود نکرده است و همان برنامه مصوب شورا يو برنامه درس يآموزش يهادوره

 يکره طر   يکند، پس با توجه بره تحروالت علمر   يه شده است اجرا من گروه ارائيس ايکه در آغاز تأس

ت مطلروب و موجرود دور   يان وضعياد مين شکاف زيدار شده ايا پديدر سطح کشور و دن هاي اخيرسال

و انجرام   ياز بره برازنگر  ير ت اسرت کره ن  ير ن واقعير ا ياير ش گوير ن شرکاف عم يو ا. از ذهن نخواهد بود

البتره   .رديگروه قرار گ يت کار شورايد در اولويبا يآموزش يهادر دوره ياشهيو ر يادياصالحات بن

شايان ذکر است که گروه بازنگري دوره هاي آموزشي و برنامره هراي درسري خرود را آغراز کررده و       

جلسات متعددي در اين راستا توسط شوراي گروه تشکيل شده است ولي اين اقدامات هنوز به مرحلره  

 .اجرا نرسيده است

 بهبود عامل يراب یشنهاداتیپ

ج يه نترا يبر پا يو علم يمنطق يزيرک برنامهياز به انجام ينز به آن اشاره شد يهمان طور که در باال ن     

در . باشرد ير مر يانکارناپرذ  يشرتر آن ضررورت  يت هرچره ب يفيبهبود ک ين عامل، برايا يابيحاصل از ارز

 .گردد يچند ارائه م يشنهاداتين راستا پيهم

 گروه يآموزش يدوره ها يبرا ينيح هدف ها به طور مشخن و عيصراقدام به ت -

کارگاه ها به طور مرترب و   يو برگزار ييو دانش افزا يبازآموز يارائه دوره ها ين برنامه برايتدو -

 جامعه يازهايز نيربط و ن يصالح و ذ يعالقه، ذ يافراد ذ يو پرورش يآموزش يازهايمتناسب با ن

ط و يمررتبط، برر اسراس شررا     يهرا شيدر گررا  هاي جديرد رشتهو  يآموزش يهاهجاد دورياقدام به ا -

 جامعه يو پرورش ياز مراکز آموزش يسنجازيامکانات موجود و ن

، ايميران رشرته   ايها عالوه بر موضروعي برودن زمينره   ي که محتواي آنريزي براي ارائه دروسبرنامه -

 .ه فراگيران در آن مدنظر قرار گرفته شده باشداي و پايه مشترک داشته باشد و عالقرشتهبين
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ت آمروزش  ير تقو يبرا يه ايکه پا يز دروسيو ن ياريو اخت يفراهم آوردن امکان ارائه دروس انتخاب -

ان ير ان، دانش آموختگان، کارفرماياز دانشجو يبا نظرسنج ش تنوع دروسيافزا به منظور، مداوم باشند

 باشند يبا گروه در ارتباط م يحوکه به ن ييهاافراد و گروه يو تمام

هرراي آموختگرران بررراي بررازنگري در دورهتجررارب دانشررجويان و بررويژه دانرش  نظرررات و اسرتفاده از  -

هراي درسري و   از آنجرا کره دانرش آموختگران فاصرله ميران برنامره       ) درسي گروههايآموزشي و برنامه

 (باشدورزي ميتني بر تجربه و بدور ازغرضها مبآناند نظراتکار را درک کردهجامعه و بازارنيازهاي

 .آنح جامعه و ارائه دروس متناسب با در سط يو پرورش يازها و تحوالت نوظهور آموزشيتوجه به ن -

 يریادگی -یاددهیند یعامل فرا

 .قرار گرفته اند يابين شده مورد ارزييچهار مالک و نه نشانگر تععامل ن يدر ا

 ف عاملیتوص

از  يبره طرور نسرب    يأت علمر ير است اعضاء ه يشده در مورد عامل پنجم حاک يردآورگ يداده ها     

س يان از نحوه تردر يت دانشجوين باره سطح رضايدر ا. کنند يس استفاده ميمتنوع در تدر يروش ها

 يأت علمر ير اعضراء ه . باشرد  يدر سطح متوسط مر  يدر هر دو مقطع ارشد و دکتر يأت علمياعضاء ه

ل ين وسايها از همآن يباشد ول يدر دسترس نم يبه اندازه کاف يکمک آموزش لياظهار کرده اند وسا

توسرط   يل کمرک آموزشر  يوسا زان استفادهيز از مينان يدانشجو. کنندياستفاده م يدر حد نسب يناکاف

از  يمعتقدنرد بره طرور نسرب     يأت علمر ين که اعضاء هيگر ايد. دارند يت نسبيرضا يأت علمياعضاء ه

شرفت يسنجش پ يوه هاين شياز ا يز تاحديان نيکنند و دانشجو ياستفاده م يابيارزش متنوع يوه هايش

ج ينتا يجهت بررس يادعا کرده اند سازوکار يأت علمين که اعضاء هيتاً اينها. ت دارنديرضا يليتحص

ن مرورد  ير رد، در اير گ يز مرورد اسرتفاده قررار مر    ير ان وجود دارد و گهگاه نيدانشجو يليشرفت تحصيپ

 .اعالم کرده اند يابيج ارزشيخود را از نحوه ارائه بازخورد نتا يت نسبيان رضايودانشج

 ل و قضاوتیر، تحلیتفس

ن است که هر چهار مرالک مرورد   يانگر ايب يريادگي -ياددهيند يعامل فرا يابيج حاصل از ارزينتا     

 يعنر ياز نره نشرانگر    يکينها باشند و تيبرخوردار م يت نسبيلوبطن عامل از ميقرار گرفته در ا يابيارز

تواننرد  يل مر ين وسرا ير در سطح نامطلوب قرار دارد و از آنجا که ا يل کمک آموزشيبه وسا يدسترس

ل ين وسرا يه ايته يد برايداشته باشند، با يريادگي -ياددهيند يل فرايو تسه يدر تنوع بخش ينقش مهم

 .ردياقدامات الزم صورت پذ
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در سرطح   ت وضرع موجرود آن  يفيک ن عامليا يها ونشانگرهااز مالک از به دست آمدهيبا توجه به امت

 .شود يم يابينسبتاً مطلوب ارز

2
4
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 =ميزان مطلوبيت عامل پنجم 

 عامل يبهبود يبرا یشنهاداتیپ

ت کرل گرروه کمرک خواهرد کررد،      ير فيت به بهبود کيت عامل که در نهايفيارتقاء و بهبود ک يبرا     

 :گردد ير ارائه ميدات زشنهايپ

 يدربراره روش هرا   يأت علمر يبه منظور تبادل نظر و تجربه اعضاء ه يآموزش يکارگاه ها يبرگزار -

 يد اطالعاتيجد يها يبا فناور ييو آشنا يابيس و ارزشيد تدريجد

 يأت علميس توسط اعضاء هيشده در تدربه کار گرفته يهاان در مورد روشياز دانشجو ينظرسنج -

 يهرا رامرون روش يدر سطح دانشکده و دانشگاه کره پ  يآموزش يگر گروه هايات دياستفاده از تجرب -

مانند )دارند  يات کافيتجرب يو ارتباط ياطالعات يها يو فناور يل کمک آموزشيس، وساين تدرينو

 ...(و  يتيترب ي، روان شناسيآموزش يتکنولوژ يگروه ها

 ...(نترنت و يمانند آموزش از راه دور، ا) يد آموزشيل جدياطالعات و وسا ياستفاده از فناور -

س يتردر  ي، پرسرش و پاسرخ و روشرها   يس، ماننرد بحرث گروهر   يمتنروع تردر   يهااستفاده از روش -

 انيموجود در دانشجو يفرد يگر با توجه به تفاوت هايکديتوأم با  يمشارکت

ان پرداختره و مرانع از   يومرات دانشرجو  که تنها به سرنجش معل  يابيمنسوخ ارزش يوه هاير دادن شييتغ -

 .شوديم( بيل و ترکيتحلوهيمانند درک و فهم، کاربرد، تجز) يريادگي يباالبه سطوح آنها يابيدست

 آموختگانعامل دانش

م و يقرار گرفته در گروه فلسفه تعلر  يابين عامل مورد ارزينجا دانش آموختگان به عنوان آخريدر ا     

ن عامرل از سره مرالک و هفرت نشرانگر      ير ا يابير ارز يبرا. رنديگ يل قرار ميو تحل يمورد بررست يترب

 .استفاده شده است

 ف عاملیتوص

دهرد کره نسربت     ين عامرل نشران مر   يا يانجام گرفته بر رو يهايابيبه دست آمده از ارز اطالعات     

 25ل يتحصر لرب ادامره  آموختگران داوط باالتر به کل دانرش  يليافته به مقاطع تحصيآموختگان راهدانش

ان نسبت به دانش، عالقه به کار و يدست آمده از نظرات کارفرمابه يهان دادهيهمچن.درصد بوده است

ان از سرطح دانرش و   ير ن اسرت کره کارفرما  ير انگر اير آموختگان بدانش يارتباط يهاييز توانايتعهد و ن

ها در زان تعهد و عالقه به کار آنيو م يارتباط يهاييز توانايآموختگان و ندانش يتخصص يهامهارت
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-دانرش  يعلمر هرا و آثرار  در مرورد مقالره  . دارنرد  ينسرب تيرضرا  ارشد و دکتررا يهر دو مقطع کارشناس

( ا ترجمره ير ف يترأل )منتشرره   يهرا ن کتابيشان متوسط تعداد عناويز طبش اظهارات خود اين آموختگان

 25/2ارشرد   يآموختگران کارشناسر  دانش يبرا يچاه شده در مجالت علم يکتاب، تعداد مقاله ها1

آموختگران  دانرش  يبررا  يعلمر  يهاشيارائه شده در هما يهاز تعداد مقالهيمقاله و ن 2 يمقاله و دکتر

 .مقاله بوده است 33/2 يدکتر يمقاله و برا 5/2ارشد يکارشناس

 ل و قضاوتیر، تحلیتفس

ان يت کارفرمايرضا. باشد ير سطح نسبتاً مطلوب مافته به مقاطع باالتر ديآموختگان راهنسبت دانش     

دانش آموختگان  يارتباط يهاييو توانا ي، تعهد و وجدان کاريتخصص يهااز سطح دانش و مهارت

ت يآموختگان در وضرع دانش يپژوهش يهاتيمالک فعال لوب بوده و هر سه نشانگردر سطح نسبتاً مط

مطلوب قرار   از به دست آمده در سطحيز با توجه به امتين ن عامليت ايفيجه کيدر نت. مطلوب قرار دارد

 .رديگيم

33.2
3

)31()22(


 = ششمميزان مطلوبيت عامل 

قررار   يرت مطلوب تررين سرطح  پايينن عامل در يت ايکه باعث شده وضع يلين دالياز مهم تر يکيد يشا

-جامعره و برازار   يازهاينسبت به ن و دروس ارائه شده در گروه يدرس يهابرنامه يخوانرد، عدم هميگ

 .کار باشد

 عامل يبهبود يبرا ییشنهادهایپ

 رلري از آنجرا کره ميرزان مطلوبيرت آن د     باشرد و ين عامل مر يا تيانگر مطلوبيآمده ب دست ج بهيتان     

م گرروه در جامعره و   ينرده مسرتق  يهم نماآموختگان دانش ترين سطح ممکن قرار دارد، و از طرفيپايين

ک سرو  يرا از  ياز عواقب ناگواريموردن يهاتيها از صالحآن يباشند و عدم برخوردار يکار مارباز

بره   يابيمانند عدم دسرت )آموختگان خود دانش يگر برايت در کشور و از طرف ديم و تربيامر تعل يبرا

ت ير فيک شرتر هرچه بي بهبود يجه برايدر نت. به همراه خواهد داشت( خود يليصحشغل متناسب با رشته ت

 .گردد ير ارائه ميشنهادات زيپ اين عامل

برازار کرار و    يازهرا يالزم در سرفصل هرا مطرابش برا ن    يهاليو انجام تعد يمجدد برنامه درس ينيبازب -

 ديجد يوالت علمتح

و نحوه ارتبراط  ن حدود ييشتر دانش آموختگان با گروه و تعيجهت ارتباط هرچه ب يجاد سازوکاريا -

نترنرت، شررکت در   يش اير تواننرد از طر  يبه عنوان مثال دانرش آموختگران مر   )ن با گروه آنا يو همکار

 (ان ارتباط داشته باشنديگروه و دانشجو يره با اعضايکنفرانس ها و غ
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ان ينده دانشجويل جلسات به طور متناوب با حضور نمايالن گروه و تشکيس انجمن فارا التحصيتأس -

 و دانش آموختگان

ن و يآموختگران، بره منظرور تردو    دانرش  يعلم ييت توانايجهت تقو يآموزش يهااهکارگ يبرگزار -

 .يو پژوهش يعلم يهاعرضه مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24  .                                                                         تربيت    گزارش ارزيابي دروني گروه فلسفه تعليم و 

 پیشنهادات براي ارتقاء کیفیت گروه ارائه گیري ونتیجه: فصل چهارم

 یدرون یابیارز يهاافتهیخالصه  -1

 يارير شرده را   يزير ربرنامره  راتيير و تغ يسازمان است که توسعه يپژوه اقدام ينوع يدرونيابيارز     

اصرالح مشرکالت را برا     يشنهادها، چگرونگ يل مشکالت و ارائه پين نوع پژوهش ضمن تحليا. دهديم

-است که در آن اعضاء گروه ينديفرا يدرون يابيگر ارزيبه عبارت د. کنديان ميها نماحلراه ياجرا

دهنرد،  يم  ح نموده و عملکرد آن را مورد قضاوت قراريگروه را تصر يها، هدفيدانشگاه يآموزش

کررده و در   يزير ربرنامره  ينرده مطلروب گرروه آموزشر    يراه آه و در کرد يسپس نقش خود را بازنگر

، يسرتمر در گرروه آموزشر   م يابير سرازوکار ارز  يريکرارگ بره  . دارنديه را برمياول يهاآن گام ياجرا

 .سازد يت ها را ممکن ميفعال مستمرت يفيو ارتقاء ک يگروه آموزش ييو کارا يش اثربخشيافزا

 هنرد يمنظم، مسرتمر و آ  يتيبه عنوان فعال يزيرکه برنامه ين معنياست به ا يزيرالزمه برنامه يابيارز     

ت يم وضرع يهرا جهرت ترسر   ن هردف ين تدويو همچن ازهاين نييموجود جهت تع تيوضع ينگر به بررس

تروان برا   يم يدانشگاهيآموزش يهات موجود گروهيوضع ييلذا جهت شناسا. پردازد يمطلوب نظام م

با آن روبروست  يکه گروه آموزش يا، فرصت ها و عوامل بازدارندهنقاط قوت، ضعف يابيانجام ارز

گروه ت يفيها و بهبود کبه هدف يابيدست يتوجه به امکانات در دسترس، چگونگرا آشکار نموده و با 

 .ر ساختيامکان پذ يعمل يشنهادهايش عرضه پيرا از طر يزشآمو

 ياها و عوامل بازدارنرده ن نقاط قوت، ضعف، فرصتييتع يبا توجه به نکات ذکر شده و در راستا     

 عامرل  6بر اسراس  در گروه مذکور  يدرون يابيباشد، ارز يت ميم و تربيگروه فلسفه تعل يروشيکه پ

ک از عوامرل توسرط   يت هريزان مطلوبيدر ادامه م. صورت گرفت (شانگرن 77مالک و  28 متشکل از)

مطلوبيت مورد  فيدست آمده در طج بهيخالصه نتا. شد ها و نشانگرها مشخناز مالک حاصلج ينتا

 :باشديم بيترت اين به استفاده

 

 

 

 

 

 

 



 25  .                                                                         تربيت    گزارش ارزيابي دروني گروه فلسفه تعليم و 

 تعلیم و تربیت عوامل مورد ارزیابی گروه فلسفه ها ونشانگرها، مالک سطح مطلوبیت(: 4-1)جدول 
 عامل اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیالت( الف

 

امتیاز  نشانگرها مالک ها

وضعیت 

 موجود

 سطح مطلوبیت
 م.نا م       .نسبتا مطلوب

 

اهددددداف  1/ 1

 گروه

 *   1 وجود اهداف صريح و مدون در گروه

  *  17/2 تناسب اهداف گروه با نيازهاي فرد و جامعه

   * 67/2 علمي در تدوين اهداف گروهت اعضاء هيأتمشارک

 *   1 گروهاهدافوجود سازوکار مشخن بررسي ميزان تحقش

 نسبتاً مطلوب 25/2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

 

 

مدددددیریت 1/2

 گروه

   * 3 ويژگي هاي فردي مدير گروه

   * 62/2 نحوه عملکرد مدير گروه

  *  75/1 عملکرد مدير گروهزيابيوجود سازوکار مشخن براي ار

   * 3 نحوه انتخاب مدير گروه

   * 75/2 رضايت اعضاء هيأت علمي از مدير گروه

  *  55/3 رضايت دانشجويان از مدير گروه

 مطلوب 67/2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

 

 کارکردهاي1/3

 گروه

   * 44/2 چگونگي برنامه ريزي و اجراي وظايف گروه

  *  2 گونگي ارزيابي عملکرد گروهچ

ريررزي، اجرررا و علمرري در برنامررهمشررارکت اعضرراء هيررأت

 هاي گروهارزيابي فعاليت

5/2  

* 

  

 مطلوب 67/2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

توسعه روند 1/4

در سدده گددروه 

 سال گذشته

  *  2 روند توسعه اعضاء هيأت علمي گروه

  *  2 هروند توسعه منابع کالبدي گرو

  13/2 مشارکت اعضاء هيأت علمي در دوره هاي دانش افزايي

 

*  

 

 نسبتاً مطلوب 2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

 توسعهبرنامه 1/5

-5گروه بدراي 

 سال آینده

 *   5/1 نياز گروهمتخصن موردتوسعه تربيت نيرويتدوين برنامه

 *   1 تدوين برنامه توسعه فعاليت هاي گروه

   * 5/2 تدوين برنامه توسعه منابع کالبدي گروه
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 نسبتاً مطلوب 67/1 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

ها نامهآیین 1/6

 مصوبات گروهو 
 *   1 وجود آيين نامه ها و ضوابط مدون در گروه

 *   5/1 رعايت آيين نامه هاي موجود توسط اعضاء هيأت علمي

 طلوبنام 1 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

 

هاي فعالیت1/7

گروهی  -برون

 گروه

هاي دانشکده يا دانشگاه و ارائره  تعامل گروه با سايرگروه

 آنهاتخصصي به خدمات

5/1    

* 

  *  75/1 تعامل گروه با گروه هاي همسان در ساير دانشگاه ها

  *  2 تعليم و تربيتذيربط در زمينه فلسفهبا سازمان هاي  تعامل

 نسبتاً مطلوب 67/1 و سطح مطلوبيت مالکامتياز 

نقش گروه  1/8

هاي در فعالیت

 کارآفرینی

 *   1 گروهو پژوهشيتوجه به کارآفريني درفعاليتهاي آموزشي

هراي کرارآفريني دانشرجويان و    هاي گرروه از فعاليرت  حمايت

 آموختگاندانش
41/3  *  

 نامطلوب 5/1 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

 

انددات و امک 1/9

تجهیزات مورد 

 استفاده گروه

  *  75/1 پژوهشي با نيازهاي هيأت علمي -تناسب فضاي آموزشي

  *  27/3 پژوهشي با نيازهاي دانشجويان -تناسب فضاي آموزشي

 *   5/1 علميآموزشي با نيازهاي هيأتوتجهيزاتامکاناتتناسب

  *  72/2 جوياندانشآموزشي با نيازهايامکانات و تجهيزاتتناسب

  *  2 علميرايانه اي با نيازهاي هيأتامکانات و خدماتتناسب

 *   24/2 دانشجويانتناسب امکانات و خدمات رايانه اي با نيازهاي

 نسبتاً مطلوب 83/1 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

 منددددداب  1/11

 گروهمالی 

 *   5/1 وجود اعتبار مالي مشخن براي گروه

  *  2 ابع مالي خارج از دانشگاه توسط گروهجذب من

 نامطلوب 5/1 امتياز و سطح مطلوبيت مالک
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 عامل هیأت علمی(ب

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز  نشانگرها هامالک

وضعیت 

 موجود

 سطح مطلوبیت

 م.نا م       .نسبتا مطلوب

 ترکیددددد  2/1

 علمی هیأت
   * 3 رسابقه کاعلمي وترکيب اعضاء هيأت علمي از نظر مرتبه

   * 3 نسبت اعضاء هيأت علمي به دانشجويان به تفکيک مقاطع

 مطلوب 3 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

 

 هايفعالیت 2/2

 آموزشی

متوسط تعداد واحدهاي تدريس شده اعضاء هيأت علمري  

 در هر ترم تحصيلي در گروه مربوطه طي سه سال گذشته

 

3 

 

* 

  

علمي درهر ترم شده هيأتواحدهاي تدريستعدادمتوسط

 سال گذشتهطي سه( دروس سرويسي)هادر ديگر گروه

 

2 

  

* 

 

 مطلوب 5/2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

 

 

هاي فعالیت 2/3

 پژوهشی

علمري توسرط اعضرا    شده درمجرالت چاه مقاالتمتوسط

 گذشتهسالدرسههيأت علمي

 

2 

 

 

 

* 

 

ترأليف يرا   )ه متوسط تعداد کتابهاي تخصصري منتشرر شرد   

 علمي در سه سال گذشته توسط اعضا هيأت( ترجمه

 

3 

 

* 

 

 

 

  اجرا توسط اعضاء پژوهشي مورد هاي متوسط تعداد طرح

3 

 

* 

  

 مطلوب 67/2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

  ارتبدددددا  2/4

بدا   هیأت علمدی 

 دانشجویان

علمري جهرت مشراوره برا     هيرات  معرين توسرط  اختصاص زمان 

 ندانشجويا
 

3 

*   

  *  2 علميهيأتمشاوره   و  نحوهدانشجويان از ميزان رضايت 

 مطلوب 5/2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک
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 عامل دانشجویان( ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز  نشانگرها هامالک

وضعیت 

 موجود

 سطح مطلوبیت

 م.نا م       .نسبتا م

 

پذیرش و پیشرفت  3/1

 تحصیلی دانشجویان 

 

   * 3 رتبه کنکور دانشجويان پذيرفته شده در گروهميانه 

   * 3 ميانه رتبه انتخاب رشته دانشجويان پذيرفته شده در گروه

  *  2 آموزشي هايشدگان با ظرفيت دورهپذيرفتهتناسب تعداد

   * ميانگين معدل دانشجويان گروه برحسب مقطع تحصيلي

   * 3 کارشناسي ارشد

   * 3 دکتري

   * 3 کلو اخراجي بهمشروطي،انصرافي نسبت دانشجويان

 مطلوب 8/2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

 

تعامل دانشدجویان  3/2

 با اعضاء هیأت علمی

  *  اعضاء پژوهشيهاي و فعاليت دانشجويان درتدريسمشارکت

  *  15/2 کارشناسي ارشد 

  *  5/3 دکتري

 نسبتاً مطلوب 2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

  

و عالقدده آگدداهی 3/3

بده  دانشجویان نسدبت  

 آن و بازارکار رشته 

   * آنتحصيلي و بازارکارآگاهي دانشجويان از ماهيت رشته

  *  46/3 کارشناسي ارشد

   * 21/4 دکتري

   * ي تحصيليعالقه دانشجويان به رشته

   * 11/3 کارشناسي ارشد

   * 42/4 دکتري

 نسبتاً مطلوب 5/2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک
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 عامل دوره هاي آموزشی و برنامه هاي درسی مورد اجرا( د

 

 

 

 

 

امتیاز  نشانگرها هامالک

وضعیت 

 موجود

 سطح مطلوبیت

 م.نا م.نسبتا م

هدداي دوره 4/1

آموزشی گدروه  

  و اهداف آن

  *  25/2 اهدقيش و مدون در گروه براي دوره وجود اهداف

ارائه دوره هاي آموزشري و برازآموزي متناسرب برا نيازهراي      

 جامعه و تحوالت علمي روز

1   * 

 نا مطلوب 5/1 امتياز و سطح مطلوبيت مالک
 هدا دورهتناس 4/2

نیروي  و امکانات با

 انسانی

   * 5/2 تناسب دوره ها با تخصن اعضاء هيأت علمي

  *  75/1 مکانات گروهتناسب دوره ها با تجهيزات و ا

 مطلوب 5/2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

 

 

 

تناسدد  دروس 4/3

هداي  ها با نیازدوره

 فرد و جامعه

  *  87/1 ها با  نيازهاي فرد و جامعه از نظر اعضاءدورهدروس تناسب 

  *  ها با نيازهاي فرد و جامعه از نظر دانشجويانتناسب دروس دوره

  *  26/3 کارشناسي ارشد

  *  36/3 دکتري

 *   آموختگانبا نيازهاي فرد و جامعه از  نظر دانش تناسب دروس

 *   75/1 کارشناسي ارشد

 *   33/2 دکتري

 نا مطلوب 67/1 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

 
 انعطدددددددداف 4/4

پدددددذیري دروس 

دوره ها  نسبت بده  

نیازهددداي فدددرد و 

 جامعه

  *  87/1 علمييازهاي فردو جامعه ازنظر هيأتها با ندورهتنوع دروس

  *  ها نسبت به نيازهاي فرد و جامعه از نظر دانشجويانتنوع دروس دوره

  *  12/2 کارشناسي ارشد

  *  12/2 دکتري

 *   آموختگانتنوع دروس نسبت به نيازهاي فرد و جامعه از نظر دانش

 *   87/1 کارشناسي ارشد

 *   66/1 دکتري

 نا مطلوب 67/1 امتياز و سطح مطلوبيت مالک
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 یادگیري -عامل فرایند یاددهی( ن

 

 

 

 

 

امتیاز  نشانگرها هامالک

وضعیت 

 موجود

 م.نا م          .نسبتا م

 
راهبردهددددداي  1/ 5

 یادگیري -یاددهی

  *  25/2 استفاده اعضاء هيأت علمي از روشهاي متنوع تدريس

  *  وه تدريس اعضاء هيأت علميرضايت دانشجويان از نح

  *  52/3 کارشناسي ارشد

  *  3 دکتري

 نسبتاً مطلوب 2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک
 

اسدددددددتفاده از  5/2

فندداوري اطالعددات و 

ارتباطددات در فراینددد 

 تدریس

 

 *   5/1 در دسترس بودن وسايل کمک آموزشي براي تدريس

  *  75/1 مک آموزشياستفاده اعضاء هيأت علمي از وسايل ک

  *  آموزشيکمکعلمي از وسايلاستفاده هيأت دانشجويان ازرضايت

  *  77/2 کارشناسي ارشد

  *  33/2 دکتري

 نسبتاً مطلوب 67/1 امتياز و سطح مطلوبيت مالک
 

شددددیوه هدددداي  5/3

ارزشددیابی پیشددرفت  

 تحصیلی

  *  2 ابيهاي متنوع ارزشي استفاده اعضاء هيأت علمي از شيوه

-پيشرفتاستفاده در سنجشهاي مورددانشجويان ازروشرضايت

 تحصيلي

 *  

  *  16/2 کارشناسي ارشد

  *  42/3 دکتري

 نسبتاً مطلوب 2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

 
بددازخورد نتددایج   5/4

پیشرفت تحصدیلی بده   

 دانشجویان

تحصريلي  نترايج پيشررفت  وجود سازوکاري جهت بررسري 

 جويان در گروهدانش

75/1   

* 

 

  *  تحصيليپيشرفت ارزشيابيبازخورد نتايجدانشجويان ازنحوهرضايت

  *  21/3 کارشناسي ارشد

  *  86/2 دکتري

 نسبتاً مطلوب 2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک
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 32  .                                                                         تربيت    گزارش ارزيابي دروني گروه فلسفه تعليم و 

 عامل دانش آموختگان( و

 

 

 

 

 

امتیاز  نشانگرها هامالک

وضعیت 

 موجود

 سطح مطلوبیت

 م.نا م          .نسبتا م

تحصددیل ادامدده 1/ 6

 آموختگاندانش
 به مقاطع باالتر نسبت به کل آموختگان راه يافته نسبت دانش

 آموختگان داوطلب ادامه تحصيلدانش

  

2 

  

* 

 

 نسبتاً مطلوب 2 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

 
نظر کارفرمایان  6/2

درباره سطح داندش،  

نگدددرش و تواندددایی 

 آموختگان دانش
 

 *   آموختگانتخصصي دانشومهارتهايدانشازسطح رضايت

 *   2 کارشناسي ارشد

  *  4/2 دکتري

  *  آموختگانکاري دانشکار، تعهد و وجدان بهها از عالقه رضايت آن

  *  1/2 کارشناسي ارشد

  *  5/2 دکتري

  *  آموختگانرضايت کارفرمايان از توانايي هاي ارتباطي دانش

  *  7/2 کارشناسي ارشد

  *  3 دکتري

 نسبتاً مطلوب 67/1 امتياز و سطح مطلوبيت مالک

 
مقاله ها و آثدار   6/3

علمددددی دانددددش  

 آموختگان

 

   * آموختگانمتوسط تعداد کتاب هاي منتشره به وسيله دانش

   * 3 کارشناسي ارشد

   * 3 دکتري

   * هاي چاه شده در مجالت علمي متوسط تعداد عناوين مقاله

   * 3 کارشناسي ارشد

   * 3 دکتري

   * هاي علميشده در کنفرانس هاي ارائهمتوسط تعداد مقاله

  *  2 کارشناسي ارشد

   * 3 دکتري

 مطلوب 3 امتياز و سطح مطلوبيت مالک
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 رزیابیعوامل مورد ا نتایج ارزیابی درونی به تفکیک(: 4-1)جدول 

 نتیجه ارزیابی موجودامتیاز وضعیت عامل

 نسبتاً مطلوب 1/1 سازماني، مديريت و تشکيالتاهداف،جايگاه

 مطلوب 3 هيأت علمي

 مطلوب 67/2 دانشجويان

 نامطلوب 5/1 گروهدرسي  هايآموزشي و برنامه هايدوره 

 نسبتاً مطلوب 2 يادگيري -فرايند ياددهي

 مطلوب 33/2 دانش آموختگان

 

زان يبه م 3تا  1ف يگروه در ط يت کليفي، کيابيصل از عوامل مورد ارزاحج ين با محاسبه نتايبنابرا     

ن نقطره از  ين ترر ييت آن در پرا ير زان مطلوبيد توجه داشت ميبا يول. باشد يو در سطح مطلوب م 33/2

 .قرار دارد( مطلوب)ف يقسمت سوم ط

33.2
6

)11()22()33(


 =تيمطلوب زانيم 

 ت گروهیفیارتقاء ک يبرا یشنهاداتیپ -2

قرار گرفته سره عامرل در    يابيدهد از شش عامل مورد ارز ينشان م يدرون يابيج حاصل از ارزينتا     

ن يک عامل در سطح نامطلوب قرار دارند، و ايت نسبتاً مطلوب و يت مطلوب، دو عامل در وضعيوضع

ن راسرتا  يدر همر . ابنرد يد بهبود يت مطلوب فاصله دارند، بايوضعکه نسبت به  يبدان معناست که عوامل

د در سرطوح گرروه   ير هرا با ک از آنير فت گرروه ارائره شرده اسرت کره هرر       يارتقاء ک يبرا يشنهاداتيپ

، مرورد توجره قررار گرفتره و اقردام      يقرات و فنراور  ي، دانشکده، دانشگاه و وزارت علوم، تحقيآموزش

  .رديورت گشدن آن ها ص يمناسب در خصوص عمل
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 پیشنهادات و اقدامات جهت بهبودي و ارتقاء کیفیت گروه

 کنندهواحداقدام  پیشنهاد براي بهبودي 

 گروه اقدام به تصريح هدف ها به طور مشخن و عيني براي دوره هاي آموزشي گروه

 دانشکده -گروه ايجاد سازوکار  الزم جهت ارزيابي ميزان تحقش هدف هاي گروه و بازخورد آن به اعضا

 دانشکده -گروه علمياعضاء هياتي موجود توسط هارعايت آئين نامهجهت هايي مشوقو ايجاد الزامات

 دانشکده -گروه  هاگيريمنظور تقويت تصميمبه گروهشورايداخلي براساس مصوباتهاينامهآيين تدوين

نيازها، برا توجره بره رسرالت و      انساني و کالبدي گروه درجهت رفع ريزي توسعه منابعبرنامه

سازي شرغلي،  ، آماده(تحقيقات) تفکر انتقادي، توليد دانش پرورش)اهداف دانشگاه تهران 

 (پيشرفته و نقد و کاربرد دانش  آموزش

دانشگاه  -دانشکده -گروه

 تخانهروزا

اسب آموزشي و پژوهشي متنکمي و بهبود کيفيت فضا و امکانات و خدماتاقدام در جهت توسعه

 (علميکافي در اختيار هياتاز جمله قراردادن فضاي)دانشجويان گروه علمي وبا نيازهاي هيات
 دانشگاه -دانشکده -گروه

متناسب کردن ميزان پذيرش دانشجو در مقطع تحصيالت تکميلي برا وضرعيت تجهيرزات و    

 هاي آموزشي گروهظرفيت دوره

دانشگاه   -دانشکده -گروه

 تخانهرازو

 دانشگاه - دانشکده اعتبار مالي مشخن به گروه از محل درآمد طرح هاي مورد اجراي گروهتخصين 

 بازبيني مجدد برنامه درسي و انجام تعديل هاي الزم در سرفصل ها مطابش برا نيازهراي برازار   

 نوپديدکار و تحوالت علمي 

 دانشگاه -دانشکده -گروه

اي بررراي تقويررت ز دروسرري کرره پايررهفررراهم آوردن امکرران انتخرراب دروس اختيرراري و نيرر

 مداوم باشند به منظرور افرزايش تنروع دروس، برا نظرسرنجي از دانشرجويان، دانرش       آموزش

 باشندارتباط مي هايي که به نحوي با گروه درو گروه کارفرمايان و تمامي افرادآموختگان،

 

 گروه و دانشکده

تعلريم و تربيرت و ديگرر    فلسرفه هراي معلمران درس تراريخ و    نيازسنجي براي تقويت مهارت

 تهران دانشگاه تربيتيعلومهاي نمونه در دانشکده مربوطه در کشور با برگزاري دورهدروس

دانشگاه  -دانشکده -گروه

 تخانهروزا

آموختگان و تبادل نظر برا آنران در خصروص برازنگري     برگزاري جلسات مشترک با دانش

 هاي درسي گروه هاي آموزشي و برنامهدوره

 دانشکده -گروه

دوره  آموزش و پررورش جامعره و ارائره    پديد درتحوالت نو و ي دانشجويانتوجه به نيازها

 Constructivism) )ب با آن ها، به ويژه رويکرد سازا گرايي دروس متناس ها و

 دانشکده -گروه

هرا در  علمري و مشرارکت آن  ايجاد شرايط الزم جهت افزايش تعامل دانشرجويان برا هيرأت    

ماننرد مشرارکت در تردريس،    )هراي پژوهشري اعضراء    يرادگيري و فعاليرت   -فرايند ياددهي

 ...(پژوهشي و هايآموزشي باکمک دانشجويان و مشارکت در طرحبرگزاري سمينارهاي

 

 دانشکده -گروه 

هراي  سرازي حضرور حرداکثر اعضراء گرروه در دوره     ريزي و اقدام الزم جهرت زمينره  برنامه

 صت هاي مطالعاتيافزايي و فردانش

 دانشگاه -دانشکده -گروه
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 دانشگاه -دانشکده -گروه علمي بين الملليعلمي جهت افزايش آثارالزم و ايجاد الزام براي هيات آوردن تسهيالتفراهم

هاي علوم انساني بره  پژوهشي بين المللي در رشته -اتخاذ تدابير الزم براي انتشار مجله علمي

ا فلسفه تعليم و تربيت در دانشگاه تهرران بره منظرور برخرورداري از     هاي مربوط بويژه رشته

 ISIاستانداردهايي همچون 

 

 دانشگاه -دانشکده -گروه

و بازارکررار آن و نيررز   تحصرريلياطررالع رسرراني پيرامررون ماهيررت رشررتههررايبرگررزاري دوره

 دانشجويان  مرتبط با تخصن گروه و رساندن آن به اطالع  مشاغل کاري وشناسايي زمينه

 دانشکده -گروه 

-نامره و ويرژه  صرورت گراه  پژوهشي الکترونيکي در دانشگاه تهران به-انتشار مجالت علمي

پژوهشي به منظور کوتاه کرردن زمران دريافرت و چراه مقراالت اسراتيد و دانشرجويان        نامه

 تحصيالت تکميلي

 دانشگاه -دانشکده -گروه

هراي آموزشري   گروهي  با ساير گروه -تعامل برونمنظور ب نيازآوردن تسهيالت موردفراهم

 هاي ذيربط، جهت تبادل خدمات تخصصي ها و سازماندرون و برون دانشگاه و گروه

 دانشگاه -دانشکده -گروه

طرح و پيشنهاد موضوعات ميان رشرته اي برراي کنفررانس هرا و سرخنراني هراي علمري بره         

 آموزشي  منظور ايجاد ارتباط هرچه بيشتر ميان گروه هاي

دانشگاه  -دانشکده -گروه

 تخانهروزا

ارشرد و  نامره کارشناسري    اي در قالب موضروع پايران  رشتهطرح و پيشنهاد موضوعات ميان 

 رساله دکتري به منظور ايجاد ارتباط هرچه بيشتر ميان گروه هاي آموزشي

 دانشگاه -دانشکده -گروه

معتبرر و درجره اول جهران از حيرث     پژوهشري از دانشرگاه هراي     -ارائه الگوهراي آموزشري  

در  ،ريزي و نحوه تعامل اعضراي هيرأت علمري برا يکرديگر و برا دانشرجويان       ساختار، برنامه

 قالب طرح پژوهشي 

 

 دانشگاه -دانشکده -گروه

 زمينره دروسي در ايرن کارآفريني دانشجويان با ارائههايريزي پيرامون پرورش مهارتبرنامه

 در اين خصوص به منظور نيل به امنيت شغليو اعمال حمايت هاي الزم 

 دانشگاه -دانشکده -گروه 

هرا بره طرور     افزايي و برگزاري کارگاههاي بازآموزي و دانشتدوين برنامه براي ارائه دوره

 ربط  پرورشي افراد ذي عالقه، ذي صالح و ذي مرتب و متناسب با نيازهاي آموزشي و

 دانشکده -گروه

 دانشگاه 

دن به نشست هاي مقدماتي و ادواري دانشجويان با اعضاي گروه به منظور توجيه سازمان دا

 و آشنايي با اهداف، برنامه و فعاليت هاي گروه

 دانشکده -گروه

راهنما و دانشجو در زمينره پايران   استاد  وع و ميزان ارتباطتجديد نظر در نريزي جهت برنامه

به مراجعات دانشرجويان و در نهايرت بهبرود     بندي براي ساماندهينامه و تنظيم جدول زمان

 کيفي پژوهش

 دانشگاه -دانشکده 

تنظيم برنامه اي براي ارائه گزارش هاي فصلي دانشجويان در مرحله پايان نامه و اختصراص  

 (مثالً سه نمره از بيست نمره)بخشي از نمره پايان نامه براي اين منظور 

 دانشگاه -دانشکده -گروه

 دانشگاه-دانشکده –گروه هاي آموزشي به منظور تبادل نظرر و تجربره اعضراء هيرأت علمري دربراره        برگزاري کارگاه
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 روش هاي جديد تدريس و ارزشيابي و آشنايي با فناوري هاي جديد اطالعاتي

و تجهيررز  ...(آمرروزش از راه دور، اينترنررت و )اسررتفاده از فنرراوري اطالعررات و ارتباطررات  

 بره  تکميلي به امکانات موردنياز براي ارائره مقطع تحصيالتهاي مختن دانشجويان کالس

 صورت پاورپوينت

 دانشگاه  -دانشکده -گروه

هاي متنوع تدريس، ماننرد بحرث گروهري، پرسرش و پاسرخ و روش هراي       استفاده از روش

 دانشجويانميان تدريس مشارکتي توأم با يکديگر با توجه به تفاوت هاي فردي موجود 

 گروه

از تجربيات ديگر گروه هاي آموزشي در سرطح دانشرکده و دانشرگاه کره پيرامرون       استفاده

هاي نوين تردريس، وسرايل کمرک آموزشري و فنراوري هراي اطالعراتي و ارتبراطي         روش

 ...(مانند گروه هاي تکنولوژي آموزشي، روان شناسي تربيتي و )تجربيات کافي دارند 

 

 دانشگاه -دانشکده -گروه

و  هاي استفاده شده در تدريس توسط اساتيد گرروه مورد روش ويان درنظرسنجي از دانشج

 سعي در اعمال آن ها با همکاري خود دانشجويان

 دانشکده -گروه 

هاي ارزشيابي که تنها به سرنجش معلومرات دانشرجويان پرداختره و مرانع از      تغيير دادن شيوه

 شودمي...( کاربرد و  مانند درک و فهم،)باالي يادگيري ها به سطوح يابي آندست

 دانشگاه  -دانشکده -گروه

تدوين الزاماتي در خصوص حداکثر تعداد واحردهاي دروس سرويسري اخرذ شرده توسرط      

 اعضاء هيات علمي با توجه به  فعاليت هاي گروه  

 دانشکده -گروه

-دانررشو مهررارتي  علمرري  هررايهرراي آموزشرري جهررت تقويررت توانرراييبرگررزاري کارگرراه

 ناسب با نيازهاي بازارکارمت آموختگان

 دانشکده -گروه

 چه بيشتر ايجاد سازوکاري جهت ارتباط هر به منظوردانش آموختگان گروه تأسيس انجمن علمي 

 ميان دانش آموختگان و افزايش آمادگي و عالقه آن ها براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر
 دانشکده -گروه

فلسفه تعليم و تربيت بره منظرور ارزيرابي گرروه هراي      استفاده از نتايج ارزيابي دروني گروه 

 آموزشي فلسفه تعليم و تربيت کشور به منظور ايجاد فضاي مناسب براي رقابت سالم علمي

 و دانشگاه -دانشکده -گروه

 تخانهروزا

 
ت دانشرگاه  ير م و تربيگروه فلسرفه تعلر   ر و مهميشود با توجه به رسالت خطيت خاطرنشان مينهادر      

م يتعل فلسفه يهار گروهيدر قبال سا( کشور يان دانشگاه هايدر م تيم و تربيبه عنوان قطب تعل)ان تهر

 يتر يترب يکه در مقابل نهادهرا  ينيت سنگيک طرف و مسئوليمرتبط از  يگروه ها گريدز يو نت يتربو 

 زم جهرت اقردامات ال ، باشرد  ين گروه ميگر بر عهده ايد يجامعه از سو يو پرورش يو مسائل آموزش

قات يدانشکده، دانشگاه و وزارت علوم، تحقن يمسئول و آن يکار اعضادر دستورد يآن با يفيارتقاء ک

 .رديقرار گ يو فناور
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  گروه ین اهداف آتیتدو: فصل پنجم 

 مقدمه -1    

برراي اغلرب   د، ير بره آن اشراره گرد  رسالت و هدف هاي گروه  ل عنوانيهمان طور که در فصل اول ذ

 در دسترس نيست يا اگر هم باشرد بره  هاي مدون و عيني هاي کشور هدفي آموزشي دانشگاههاگروه

پذير در ارزيابي مورد استفاده قرار هاي اندازهها را به عنوان هدفتوان آنصورت کلي بيان شده و نمي

دن به مقصد ها و اهداف مي تواند منجر به تفاسير مختلف از آنها شده و رسيآشکار نبودن رسالت. داد

همچنين از آنجا که اهداف ابالا شده از باال گاهراً منجرر بره مشرکالتي در سراختار      . را به تأخير اندازد

ها و اهداف خويش امري شود، استقالل مراکز آموزش عالي در تدوين رسالتآموزشي و پژوهشي مي

کننرد، برراي تردوين و    ز مياز اينرو واحدهايي که کار ارزيابي دروني را آغا. ضروري به نظر مي رسد

تصريح رسالت و اهداف خود بره عنروان نخسرتين گرام از فراينرد ارزيرابي درونري، بايسرتي برر اسراس           

مأموريت هاي دانشگاه و دانشکده به اين امر مبادرت ورزيده و در پايان ارزشيابي داراي مجموعره اي  

فلسفه تعليم و تربيت نيز دروني گروه براي ارزيابي . مدون و مستند تحت عنوان رسالت و اهداف باشند

مشکالت ياد شده مورد توجه قرار گرفت و کميته ارزيابي دروني با بررسي دقيش آيين نامه هرا، بخرش   

ها و دستورالعمل هاي آموزشي و پژوهشي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران اقدام نامه

گرروه  )کلي هردف از تصرريح اهرداف نظرام دانشرگاهي      به طور  .به تصريح اهداف و رسالت ها نمود

هاي حال و آينده آن مشخن باشد و بتوان ميرزان موفقيرت   اين است که جهت کلي فعاليت( آموزشي

همچنين با توجه بره تحروالت علمري    . نظام در رسيدن به مجموعه مذکور و ميزان تحقش آنها را سنجيد

تحوالت و نيازهاي جامعه، هدف هاي گروه مرورد   جهاني و ضرورت هاي زماني الزم است همگام با

 .روز شوندتجديد نظر قرار گرفته و اصطالحاً به

 هاي گروهتصریح هدف -2

 ، کره  آموزشي استفاده شده استهاي گروهها از الگوي استخراج هدفبراي استخراج هدفدر اينجا  

 (:1386ن و همکاران، بازرگا)است گرفته نظر قراراطالعاتي مد پنج منبع اساس آنبر

 

 اهداف دانشگاه 
دانشرگاه   يانجام گرفته است پنج هدف کل( 1381) ينيبازرگان و حسکه توسط  ياساس پژوهشبر      

، يشغل ي، آماده ساز(قاتيتحق)د دانش ي، توليپرورش تفکر انتقاد: ت عبارتند ازيب اولويتهران به ترت

 .شرفته و نقد و کاربرد دانشيآموزش پ
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 جامعه يازهاين 
مورد توجه قرار  يجامعه برنامه توسعه پنج ساله کشور در بخش آموزش عال يازهاياطالع از ن يبرا     

 گرفته است

 يساختار دانش در رشته تخصص 
شته فلسفه تعليم و تربيت مي باشد که براي تعيين مرتبط با ر يمنظور از ساختار دانش تحوالت علم     

 .ه استو تصريح هدف ها مد نظر بود

 شرايط و امکانات نظام دانشگاهي 
ن آن هرا  يشرده اسرت، در تردو    يهاي تردوين شرده سرع   براي اطمينان از تحقش و عملي بودن هدف     

 .نظر قرار گيردمددانشگاه تهران ( منابع انساني، مالي و فيزيکي)امکانات و تسهيالت 

  گروه« ياران آموزشي»نيازها و انتظارات 
آموختگان، و به طور کلي کاربران ن آموزشي اعضاء هيأت علمي، دانشجويان، دانشمنظور از يارا     

هاي گروه فلسفه تعليم و تربيت هستند که به واسطه اجراي طرح ارزياب درونري، سرعي شرده    فرآورده

 .است انتظارات آنان مشخن و در تدوين اهداف گروه مدنظر قرار گيرد

 :ها و اهداف آن را مشخن کردچشم انداز گروه، رسالتن الگو يتوان با توجه به ا ياکنون م

ارگيري دانرش  بکزمينه توليد، نشر و پيشرو بودن دردهي به تعليم و تربيت جامعه و جهت :چشم انداز  

فرهنگري،   هراي توسرعه  آموزشي و پرورشي در چارچوب برنامره توسعه و بهبود کيفيت نهادهاي جهت

 اجتماعي و اقتصادي کشور 

به وجود آوردن زمينه ها و فرصت هراي الزم جهرت آمروزش و تربيرت متخصصران       :یموزشرسالت آ

 مورد نياز بخش تعليم و تربيت جامعه متناسب با حيطه تخصصي گروه

هراي الزم برراي پرژوهش در حروزه فلسرفه تعلريم و تربيرت و        به وجود آوردن زمينره  :یرسالت پژوهش

آموزشري و پرورشري   منظور شناسايي مسائل و مشکالت  پرورش پژوهشگران توانمند در اين راستا، به

 هاي مناسب در اين زمينهکشور و ارائه راه حل

ارائه مشاوره و رهنمودهاي الزم و عرضه خدمات تخصصي ديگر در حوزه فلسرفه و   :یرسالت خدمات

 عالقه جامعهزبط و ذينفع، ذيهاي ذيتعليم و تربيت به افراد و گروه

 ينرد ي، فرايحوزه دروندادشده گروه در سهنيفوق اهداف تدو يداز و رسالت هاتحقش چشم ان يبرا

 :عبارتند از يو برونداد
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 اهداف دروندادي

 و عراطفي  هراي شرناختي، مهرارتي   توانرايي  منظرور رشرد  به آموزشي و درسيهايبرنامه روز کردنبه -

انتظرارات جامعره و   يرت در چرارچوب   دانشجويان و باتوجه به باالترين سطح دانش فلسرفه تعلريم و ترب  

 بازارکار

هاي آموزش ضمن خدمت براي کارشناسان آموزش و پررورش  در سرطوح   طراحي و اجراي برنامه -

 ريزي و نيز تأليف کتب درسيبرنامه

  آنانهاي حفظ و توسعه توانمندي و جذب اعضاء هيات علمي متخصن متناسب با تخصن گروه  -

 اهداف فرایندي

يرادگيري جهرت    -يراددهي رويکردهاي متنوع در فراينرد   فناوري اطالعات و ارتباطات و ه ازاستفاد -

 هاي شناختي، مهارتي و نگرشي دانشجويانپرورش توانايي

کردن آموزش به مبتنياز طريش  گسترش فرهنگ نقد و مباحثه در ميان اساتيد و دانشجويان ترويج و -

  بحث و گفتگو

 در حيطه فلسفه تعليم و تربيت هاي آموزشيشگري توأم با فعاليتتأکيد بر پژوهش و پژوه -

 حفظ و ارتقاء عملکرد دانشجويان طي دوران تحصيل -

اي جهت بهبود عملکرد دانشجويان حفظ و ارتقاء عملکرد اعضاء هيأت علمي به عنوان اساس و پايه -

 و در نهايت کل گروه

هراي  برا اسرتفاده بهينره از ظرفيرت     ارکت جمعري هايي جهت ايجاد و توسعه روح مشتدارک فرصت -

 موجود گروه

 امر تعليم و تربيت و تالش بيشتر در ايرن فلسفه و پرورش ديد و نگرش مثبت در دانشجويان نسبت به  -

 جهت

آموختره و نيرز    هراي کراربرد دانرش و مهرارت   در زمينه  آموختگاني توانادانش دانشجويان و پرورش -

 ردن و بسط هرچه بيشتر آنخالق در زمينه به روز ک

 آموختگاني توانا از لحاظ خودآموزي و خود رهبري بعد از فراغت از تحصيلپرورش دانش -

 اهداف بروندادي

 آموختگان گروهفراهم نمودن زمينه الزم جهت ادامه تحصيل دانشجويان و دانش -

 يژه مراکرز وجامعره، بر  هراي مختلرف  تربيت بره بخرش   تعليم وفلسفه تخصصي در زمينهخدماتعرضه -

 تربيتي آموزشي و

-ملري، و برين   ،ايمتناسب با نيازهراي منطقره   در زمينه تعليم و تربيت، عرضه نيروي انساني متخصن -

 المللي
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آشرنا   در حوزه فلسفه تعلريم و تربيرت   هاي پژوهش علميعرضه نيروي انساني متخصن که با روش -

 داي تحقيش و پژوهش دارا باشنهاي علمي الزم را بربوده و خالقيت و مهارت

 تالش در جهت تصريح فلسفه تربيتي کشور و رفع ابهامات موجود در اين زمينه  -

 کردن آن و قراردادن آن درمندمنظور ساماندهي و نظام تعليم و تربييت کشور بهدهي به فلسفه جهت -

 .مسير مشخن
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 :مناب  و مآخذ

 انتشارات: تهران ،(یاتیعمل ندیم، الگوها و فرایمفاه) یآموزش یابیارزش(. 1385)س عبا بازرگان،

 .سمت

در گروه یدرون یابیارز يند اجرایفرا (.1386) ، فاختهيو اسحاق وسفي، يحجاز ،بازرگان، عباس

 .نشر دوران: تهران، (یعمل يراهنما)یدانشگاه یآموزش يها

در  یدرون یابین گزارش ارزیتدو يرچوب و راهنماچا (.1385)، رضا يبازرگان، عباس و محمد

 .انتشارات سازمان سنجش: تهران ،یسطح گروه آموزش

موسسه انتشارات : ، تهراندانشکده روان شناسی و علوم تربیتی(. 1382)غالمعلي لواساني، مسعود 

 .دانشگاه تهران

تجارب : زش عالی ایرانراهنماي عملی انجام ارزیابی درونی در نظام آمو(. 1384) .محمدي، رضا

 .انتشارات سازمان سنجش: تهران. المللی ملی و بین

سازمان  انتشارات: تهران .عالی کیفیت در آموزشارزشیابی(. 1386. )محمدي، رضا و همکاران

 .سنجش

دانشگاهی گروه فلسفه تعلیم و تربیت  -ارزیابی درونی و برونی درون (.1387)رحيمي، محسن 

 .تربيتي دانشگاه تهراننشناسي و علوم، دانشکده روانامه کارشناسي ارشدپايان .دانشگاه تهران

 

 

 

 

 


