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مربوط به ارزیابی درونی از طریـق مـدیر گـروه، اعضـاء هیـأت علمـی، دانشـجویان، دانـش آموختگـان و          هاي  داده

 -2نفـر،   1مـدیر گـروه    -1باشد.  به شرح زیر می مخاطبینجامعه آماري هر یک از  گردد. آوري می معجکارفرمایان 
 40درصد دانشـجویان مقـاطع کارشناسـی و     10حداقل شامل دانشجویان  -3اعضاء هیأت علمی شامل کلیه افراد، 

ان مقطـع کارشناسـی و   درصد دانش آموختگـ  10 شامل دانش آموختگان -4درصد دانشجویان تحصیالت تکمیلی، 
نظـر آنهـا    زیـر درصددانش آموختگان تحصیالت تکمیلی و کارفرمایان شامل کلیه افرادي که دانـش آموختگـان    40

  گیرد.   ها صورت می آوري اطالعات، استخراج داده هستند. پس از جمع کار مشغول
تحلیـل در   از آن پس. شود میشروع  خش یعنی نشانگرهاترین ب از جزئی ي ارزیابی درونیها و تحلیل داده استخراج

گیـرد. در ایـن قسـمت بـراي اسـتخراج و       عوامل انجـام مـی  ها قضاوت درباره  مالكروي و سپس از  ها مورد مالك
هـا   نحوه استخراج و تحلیـل داده  پیرامون هاي مربوط به ارزیابی گروههاي آموزشی ابتدا شرح مختصري تحلیل داده

محاسبه امتیازات هر نشانگر و تحلیل آنها براساس اسـتانداردهاي پیشـنهادي بـه     . در بخش دوم روششود میارائه 
  .تفکیک هر پرسشنامه شرح داده شده است

  ي ارزیابی درونیها استخراج و تحلیل دادهنحوه  -الف
  ) روش محاسبه امتیاز نشانگر1
  ) روش محاسبه امتیاز مالك2
  ) روش محاسبه امتیاز عامل3

  هاي مربوط به نشانگرها و تحلیل داده زاتروش محاسبه امتیا -ب
  ) پرسشنامه مدیران1
  ) پرسشنامه هیأت علمی2
  ) پرسشنامه دانشجویان3
  ) پرسشنامه دانش آموختگان4
  ) پرسشنامه کارفرمایان5
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  ) روش محاسبه امتیاز نشانگر:1

بـه طـور کلـی    کنـیم.   بنـدي مـی   آن دستهس نوع مقیاها ابتدا نشانگرها را بر حسب  و تحلیل دادهبه منظور استخراج 
  نسبتی -4فاصله اي و  -3اي،  رتبه -2اسمی،  -1شوند:  دسته تقسیم می 4ها به  مقیاس

شود که وجود رابطه ریاضی بین این  به دو یا چند مقوله تقسیم می هر گزینهدر این نوع مقیاس، مقیاس اسمی:  -1
ها بر ویژگی مشترك آنها که مطابق بـا یکـی     بندي آزمودنی الك طبقهمقوله ها ضرورت ندارد. در این نوع مقیاس، م

هاي مربوط به سؤاالت این نوع نشانگرها نیـز براسـاس    باشد، مبتنی است. گزینه هاي تعریف شده متغیر می از مقوله
ارزیـابی   تر شـدن موضـوع مثالهـایی از نشـانگرهاي     شود. در این جا به منظور روشن هاي متغیر آن تعریف می مقوله

  شود. گنجد، ارائه می درونی که در این مقیاس می
: نشانگر وجود اهداف و رسالتهاي مدون در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و عرضه خـدمات تخصصـی   1مثال 

    در گروه
  سؤال: آیا اهداف و رسالتهاي مدونی در حوزه آموزشی در گروه وجود دارد؟

   □ر مشخص و دقیق تدوین شده است الف) اهداف و رسالتهاي آموزشی گروه به طو
   □ب) اهداف و رسالتهاي آموزشی گروه به طور ضمنی مد نظر اعضاء هیأت علمی قرار دارد 

   □ج) اهداف و رسالتهاي آموزشی گروه مشخص نیست 
  سؤال: آیا اهداف و رسالتهاي مدونی در حوزه پژوهشی در گروه وجود دارد؟

   □به طور مشخص و دقیق تدوین شده است  الف) اهداف و رسالتهاي پژوهشی گروه
   □ب) اهداف و رسالتهاي پژوهشی گروه به طور ضمنی مد نظر اعضاء هیأت علمی قرار دارد 

   □ج) اهداف و رسالتهاي پژوهشی گروه مشخص نیست 
  سؤال: آیا اهداف و رسالتهاي مدونی در حوزه عرضه خدمات تخصصی در گروه وجود دارد؟

   □تهاي عرضه خدمات تخصصی گروه به طور مشخص و دقیق تدوین شده است الف) اهداف و رسال
   □ب) اهداف و رسالتهاي عرضه خدمات تخصصی گروه به طور ضمنی مد نظر اعضاء هیأت علمی قرار دارد 

  □ج) اهداف و رسالتهاي عرضه خدمات تخصصی گروه مشخص نیست 
  نامه داخلی گروه وجود آئین : نشانگر2مثال 

  هاي آموزشی و پژوهشی وجود دارد؟ هاي داخلی مدونی در ارتباط با فعالیت نامه ا در گروه آئینسوأل: آی
  □خیر       □بلی 
  :ها داده روش تحلیل* 

صـورت  قضـاوت   تعریـف شـده   استانداردهايبا توجه به  ،این نوع نشانگرهاو قضاوت دربارة  ها براي تحلیل داده
ماننـد مثـال   ( (بلی/ خیر) باشد اي گزینه 2چنانچه سؤال مورد نظر ع نشانگرها، این نو استاندارددر تعریف . گیرد می
سطح مطلوب و گزینه  (گزینه بلی بیانگر شود تعریف میمطلوب و نامطلوب  در دو سطحا ح مطلوبیت آنهوسط ،)2

  هاي ارزیابی درونی استخراج و تحلیل داده نحوه -الف
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یـک از  هـر   ،طبق اسـتاندارد تعریـف شـده آن   اي ها نیز  در مورد سه گزینه .دهنده سطح نامطلوب است) خیر نشان
هـاي   باشد. به عبارت دیگر هـر یـک از گزینـه    مینامطلوب  نسبتاً مطلوب یامطلوب، معادل یکی از سطوح  ها گزینه

در مـورد   .باشـد  شـده در اسـتاندارد مربوطـه مـی    سؤاالت این نشانگرها منطبق با یکی از سطوح مطلوبیت تعریـف  
به هر سؤال را با استاندارد مربوطه مطابقت داده و سطح نشانگرهایی که از دو یا سه سوأل تشکیل شده است پاسخ 

، 2، نسـبتاً مطلـوب =   3مطلـوب =  ( گـردد  هر مـورد تعیـین مـی   شود. سپس وزن (امتیاز)  مطلوبیت آن مشخص می
  محاسبه و با طیف سه قسمتی  موارد مورد سؤالمیانگین وزن عددي  در نهایت ).1نامطلوب = 

  نامطلوب          بتاً مطلوب  نس    مطلوب              
                                                 3                    32/2                 66/1             1       

به عنوان مثال نشانگر وجود اهداف و رسالتهاي شود تا سطح مطلوبیت نشانگر مربوطه بدست آید.  مطابقت داده می
ایـن   ت. داده مربوط بـه سـؤاال  بگیریدحوزه آموزشی، پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی را در نظر  مدون در سه

  پاسخ هر سؤال با استاندارد مربوطه:. گردد میاز پرسشنامه مربوطه (در این مورد مدیر گروه) استخراج  نشانگر
  وین شده است به طور مشخص و دقیق تد مربوط در هر حوزه اهداف و رسالتهاي گروهسطح مطلوب: 

   حوزه مربوطه بطور ضمنی مدنظر اعضاء هیأت علمی قرار دارد.در سطح نسبتاً مطلوب: اهداف و رسالتهاي گروه 
  .مشخص نیست  حوزه مربوطهدر سطح نامطلوب: اهداف و رسالتهاي گروه 

مورد سؤال مطلوب، : 1سؤال مثالً مورد گردد.  مشخص می مورد شود و سطح مطلوبیت و وزن آن مطابقت داده می 
وزن عـددي آنهـا محاسـبه     باشـد. میـانگین   می 2و  2، 3نیز نسبتاً مطلوب است که وزن آنها به ترتیب  3و سؤال  2

  .            = 33/2 شود:  می
وبیـت نهـایی   امتیاز بدست آمده که مربوط به نشانگر است را با طیف سـه قسـمتی مطابقـت داده تـا سـطح مطل         

که نشـان دهنـده سـطح مطلوبیـت نشـانگر       گیرد در ناحیه نسبتاً مطلوب قرار می 33/2از د. امتینشانگر مشخص شو
  .  باشد می

  .100و  98، 70، 15، 14، 13، 12، 5، 4، 1 گیرند عبارتند از: نشانگرهایی که در این دسته قرار می
ایـن نـوع    هـاي  گزینـه ت دیگـر بـراي   شود. به عبار بندي استفاده می در این نوع مقیاس، از رتبه اي: مقیاس رتبه -2

 نـوع  ایـن  شود. اي) به هر یک از مراتب نسبت داده می عددي (رتبه ارزششود و  مقیاس، سلسله مراتبی تعریف می
بندي شده (زیـاد تـا کـم)،     هاي درجه نگرش افراد (نظرسنجی) و سواالتی با طیف گزینهنشانگرها از طریق سنجش 

  د.گیرن گیري قرار می مورد اندازه
  میزان رضایت اعضاء هیأت علمی از مدیر گروه نشانگر: -1مثال 

         □زیاد      □متوسط      □کم      رضایت شما از عملکرد مدیر گروه فعلی در چه سطحی است؟سوأل: 
  روند توسعه منابع کالبدي در سه سال گذشته :نشانگر -2مثال 

  ه در سه سال گذشته چگونه بوده است؟سوأل: از نظر شما روند توسعه منابع کالبدي گرو
  □ زیاد     □متوسط      □توسعه اطاق کار اساتید                               کم 

2+2+3   
3 
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  :  ها داده روش تحلیل* 
ارزش عددي اختصـاص   ،دهی براساس روش وزن ، ها گزینه پاسخ به ،هاي مربوط به این نشانگرها براي تحلیل داده

هاي زیـر   براي گزینه ارزش عددي بعنوان مثال .گردد میی تبدیل هاي کم هاي کیفی به رتبه پاسخشود. سپس  داده می
  :شود میفرض  چنین

  کم  متوسط  زیاد  ها گزینه
  1  2  3  ارزش عددي

  
. بنـابراین بـراي   گـردد  میامتیاز نشانگرها محاسبه  ها گزینههاي مربوط به هر یک از  با توجه به فراوانی پاسخ سپس 

  مربوط به نشانگرهاي این دسته،هر سؤال 
  .گردد میدهندگان مشخص  فراوانی مربوط به هر گزینه براساس نظر کلیه پاسخ -1
  شود. آن ضرب میارزش عددي (وزن) فراوانی گزینه در  -2
  .گردد میحاصل ضربها جمع  -3
  .شود میدهندگان تقسیم  حاصل جمع بر تعداد کل پاسخ -4

    به عبارت ریاضی:
  

        
  
  

  ها به صورت جدول زیر می باشد: اند و فراوانی پاسخ عضو هیأت علمی پاسخ داده 7کنیم  فرض می 1 براي مثال
  

  کم  متوسط  زیاد  ها گزینه
  1  2  3  ارزش عددي

  0  2  5  فراوانی پاسخ دهندگان
  
  
  

یـت آن (مطلـوب/   ، سـطح مطلوب سـه قسـمتی   با مراجعه به طیف قضاوت ،مربوطه به دست آمد نشانگروقتی امتیاز 
. طیف قضاوت نیز براساس حداکثر و حداقل ارزش عـددي مربـوط بـه    گردد مینسبتاً مطلوب/ نامطلوب) مشخص 

ها و در سـمت دیگـر    طرف طیف حداقل ارزش عددي گزینه کیشود. یعنی در  می هاي سؤال نشانگر ساخته گزینه
که کمترین  گردد میقسمت مساوي تقسیم  3و به می دهیم. سپس فاصله بین این دعددي را قرار  ارزشآن حداکثر 

سطح نامطلوب، قسمت وسط سطح نسبتاً مطلوب و قسمت انتهایی طیف که بیشترین امتیـاز را   هدنقسمت نشان ده

   )فراوانی مربوط به آن ×ارزش عددي (وزن) هر گزینه سؤال مربوط به نشانگر (مجموع     
  = امتیاز نشانگر   

  ن به سؤال مورد نظرتعداد کل پاسخ دهندگا                                 

                                          )5 ×3) + (2 ×2) + (0 ×1(  
      امتیاز نشانگر=                                           =   28/1                                                      

                                           7     
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س براساس اینکه امتیـاز عـددي نشـانگر در کـدام قسـمت طیـف اسـت،        آید. سپ سطح مطلوب به حساب می ،دارد
  .گردد میمطلوبیت آن تعیین 

  :  متفاوت طیف
  مطلوب                  نسبتاً مطلوب              نامطلوب         

  حداقل امتیاز گزینه   1                     66/1                 32/2                3       حداکثر امتیاز گزینه        

شود که در ناحیه نسبتاً مطلوب  مشاهده می ،ده شوددامطابقت  قضاوت) با طیف 28/1چنانچه امتیاز مثال ذکر شده (
  بنابراین کیفیت نشانگر مربوطه در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد. .گیرد قرار می

، 57، 56، 55، 52، 51، 21، 17، 16، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 3، 2نشانگرهایی که در این دسته قرار دارنـد عبارتنـد از:   
58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،80 ،89 ،90 ،99 .  
 ،کنـد  هـا را نمایـان مـی    ترتیب بـین داده متغیرها کمی هستند و عالوه بر اینکه این مقیاس در اي:  مقیاس فاصله -3

  سازد. فاصله بین آنها را نیز مشخص می
  : نشانگر میانگین معدل دانشجویان  1 مثال

  اي را دارد و عالوه بر آن داراي ارزش صفر حقیقی است.   هاي مقیاس فاصله ین مقیاس کلیه ویژگیا مقیاس نسبتی: -4
  هاي پژوهشی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از دانشگاه در سه سال گذشته : نشانگر سرانه طرح2 مثال

ـ  هاي متغیرهاي این دو نوع مقیاس مشابه اسـت، نشـانگره   از آنجا که روش تحلیل داده ه آنهـا و روش  اي مربـوط ب
  .گردد میا با هم ارائه هاي آنه تحلیل داده

  :ها داده روش تحلیل* 
تعیین شـده انجـام مـی شـود.      استانداردیت بدست آمده و بر اساس مها نیز با توجه به ک قضاوت درباره این نشانگر

مربـوط   اسـتاندارد . سپس به گردد میاج ها استخر هاي پرسشنامه بوط به هر نشانگر بر اساس پاسخمر یکمابتدا داده 
مطلـوب، نسـبتاً مطلـوب و     به هر نشانگر رجوع و داده به دست آمده نشانگر بـا سـطوح مطلوبیـت تعریـف شـده     

. بـراي دسـتیابی بـه داده مربـوط بـه ایـن نشـانگر        بگیریـد را در نظر  1. براي نمونه مثال گردد میمقایسه  نامطلوب
 آنها استخراج کرده و میانگین آن را محاسـبه کـرد.    دهنده را از پرسشنامه ویان پاسخهاي دانشج بایست کلیه معدل می
استاندارد مربوط بـه ایـن نشـانگر چنـین تعریـف شـده        .شود داده میپس عدد به دست آمده با استاندارد مطابقت س

  است:
  و باالتر 17مطلوب:                                                 

  17تا 15نسبتاً مطلوب:     در سطح کارشناسیمعدل میانگین 
  15نامطلوب: کمتر از                                                

  
کنـد. در   میانگین به دست آمده در یکی از این سه طیف قرار دارد که سطح مطلوبیت نشانگر مربوطه را مشخص می

هیأت علمی را در سه سال گذشته استخراج کرده و مجموعه آنها هاي پژوهشی اعضاي  نیز تعداد طرح 2مورد مثال 
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در مـورد ایـن نشـانگر نیـز      شود تا مقـدار متوسـط آن بدسـت آیـد.     میتعداد کل اعضاي هیأت علمی تقسیم  بر را 
  استاندارد زیر تعریف شده است:

  
  هیأت علمی بیشتر به ازاي هر عضو یاطرح  2مطلوب:                                      

  طرح به ازاي هر عضو هیأت علمی 2تا  1نسبتاً مطلوب:      طرحهاي پژوهشی متوسط
  طرح به ازاي هر عضو هیأت علمی 1نامطلوب: کمتر از                                      
  

نشانگر مربوطـه را  که سطح مطلوبیت  گیرد میدر این مورد نیز میانگین به دست آمده در یکی از این سه طیف قرار 
  کند. مشخص می

، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 20، 19، 18اي و نسـبتی عبارتنـد از:    نشانگر هاي مربوط به مقیاسهاي فاصـله 
30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،53 ،54 ،63 ،78 ،79 ،
81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،97,  
  :ها روش محاسبه امتیاز مالك )2

در مـورد نشـانگرهاي مربـوط بـه     وزن دهی مجددي  ،پس از آنکه سطح مطلوبیت هر یک از نشانگرها معلوم شد
کـه  ، آنهـایی  3 (وزن)ارزش عددي یعنی به نشانگرهایی که سطح مطلوبیت آنها مطلوب است  .شود میانجام  مالك

داده اختصـاص   1ارزش عـددي   ،و آنهایی که در سطح نامطلوب قرار دارنـد  2ارزش عددي  ،نسبتاً مطلوب هستند
  : شود میمحاسبه براساس رابطه ریاضی زیر عددي نشانگرهاي مربوط به هر مالك، . سپس میانگین ارزش شود می
  

  

                                                                                    نامطلوب           نسبتاً مطلوب         مطلوب                    با طیف سه قسمتییاز بدست آمده امت سپس

                                                                           3                 32/2                 66/1               1  

  .تا سطح مطلوبیت مالك مربوطه بدست آید شود داده میمطابقت  
  1مثال: مالك شماره 

  :شود و تعیین سطح مطلوبیت آن چنین عمل میبراي محاسبه امتیاز مالك  .نشانگر است 3این مالك داراي 
  :شود میسطح مطلوبیت هر نشانگر با توجه به توضیحات (بند الف) در مقابل آن مشخص  ابتدا -1

  :1مالك 
  : مطلوب1نشانگر 
  : نسبتاً مطلوب2نشانگر 
  : مطلوب3نشانگر 

  حاصل جمع (ارزش عددي مربوط به سطح مطلوبیت نشانگرهاي تشکیل دهنده مالك) 
مالك    امتیاز =                                                                                                           

  تعداد کل نشانگرهاي مربوط به مالك      



 ٧

=  ، نسبتاً مطلوب3=  سطح مطلوب ارزش عددي. گردد میارزش عددي مربوط به هر سطح مطلوبیت مشخص  -2
  باشد. می 1=  نامطلوبو  2
  :شود میامتیاز مالك محاسبه  (میانگین) براساس رابطه ریاضی -3
   

  

 32/2 -3این عدد در ناحیه  .شود داده می) با طیف سه قسمتی ارائه شده مطابقت 66/2امتیاز به دست آمده ( پسس
  باشد. سطح مطلوبیت این مالك، مطلوب می بدین ترتیب ،(ناحیه مطلوب) قرار دارد

  :ها از عاملروش محاسبه امتی )3
گیـرد تـا سـطح مطلوبیـت عامـل       صـورت مـی   مجددي دهی وزن ،در مرحله بعد با توجه به سطح مطلوبیت مالکها

، سـطح نسـبتاً   3، ارزش عـددي  اسـت  مطلـوب  مشخص شود. بدین ترتیب به مالکهائی که سـطح مطلوبیـت آنهـا   
براساس رابطـه ریاضـی زیـر،     و شود داده میاختصاص  1و سطح نامطلوب ارزش عددي  2مطلوب، ارزش عددي 
  :گردد میامتیاز هر عامل محاسبه 

  
  
  
  با طیف سه قسمتی: مجدداٌ ر نهایت نیز امتیاز عامل را د

  نامطلوب     نسبتاً مطلوب       مطلوب                                                               
    حداقل امتیاز 1                 66/1                 32/2                3ر امتیاز   حداکث                                 

  تا سطح مطلوبیت کلی عامل مربوطه مشخص شود. شود می مطابقت داده
  1مثال:عامل شماره 

مشـخص  ب ایـن دسـتورالعمل محاسـبه و     مالك دارد. ابتدا امتیاز و سطح مطلوبیت هر مالك طبق بند 8این عامل 
) اختصـاص  1و نـامطلوب=   2، نسـبتاً مطلـوب =   3سپس مجدداً به این سطوح ارزش عددي (مطلوب =  .گردد می

  .شود داده می
  ارزش عددي (امتیاز)  سطح مطلوبیت  مالك
  3  مطلوب  1مالك 
  3  مطلوب  2مالك 
  1  نا مطلوب  3مالك 
  1  نا مطلوب  4مالك 
  3  مطلوب  5مالك 
  1  نا مطلوب  6مالك 
  2  نسبتاً مطلوب  7 مالك

  2  نسبتاً مطلوب  8مالك 

  مالکهاي تشکیل دهنده عامل عددي مربوط به سطح مطلوبیت ارزشحاصل جمع      
     عاملامتیاز =                                                                                                           

  تعداد کل مالکهاي مربوط به عامل                                   

                    3  +2  +3  
مالك                                                     امتیاز =                        =  66/2   

3  



 ٨

  :آید و میانگین به شرح زیر بدست میشود  میبراي محاسبه امتیاز عامل استفاده (میانگین) اینک از رابطه ریاضی 
  
  
  

(نسـبتاً   66/1 -32/2. این عدد در ناحیه شود داده میمطابقت  ارائه شده ) با طیف سه قسمتی2امتیاز به دست آمده (
  باشد. پس سطح مطلوبیت این عامل نسبتاً مطلوب می ،مطلوب) قرار دارد

                                  16          2  +2  +1  +3  +1  +1  +3  +3  
    عاملامتیاز =                                                   =            =  2                                                  

                   8                                    8  


