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Background and Objectives: This research was conducted with the aim of evaluating the technical 

and vocational schools of Markazi province 

Methods: The research method is descriptive-survey. The statistical population consists of group 

managers, faculty members and employees of the provincial technical and vocational colleges. Due to 

community constraints, sampling is not done and all people in the community are considered as 

examples. A questionnaire was used to collect the required information and analyze the findings. In 

this research, content validity was used to determine the validity of the questionnaire. Cronbach's 

alpha method was used to determine validity and reliability.  

Findings: According to the results, the status of the technical and vocational university of Markazi 

province has been medium evaluated in all aspects of educational, research, student, cultural, credit 

and facilities. SPSS software was used to analyze data. 

Conclusion: According to the results, the status of the technical and vocational university of Markazi 

province has been medium evaluated in all aspects of educational, research, student, cultural, credit 

and facilities. 
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  عالی  شورای  های  شاخص  اساس  بر  مرکزی  استان  ای  حرفه  و  فنی   های  دانشکده  ارزیابی  هدف  با   پژوهش  اینپیشینه و اهداف:  

 . گرفت انجام  فرهنگی انقالب

  های  دانشکده   کارکنان  و   علمی  هیأت  اعضای   گروه،   مدیران  شامل  آماری  جامعه   و   است  پیمایشی   -توصیفی  تحقیق  روشروش ها:  

  به  جامعه  افراد  همه  و  نشده  انجام  گیری  نمونه  جامعه،  افراد  بودن  محدود  به  توجه  با   که  باشند   می  مرکزی  استان  ای  حرفه  و  فنی

  استفاده  پرسشنامه  ابزار  از  پژوهش،  های  یافته  تحلیل  و  نیاز  مورد  اطالعات  آوری  جمع  جهت.  شوند  می  گرفته  نظر  در  نمونه  عنوان

  روش   از  پایایی  و  اعتبار  تعیین  برای  و.  است  شده   استفاده  محتوا  روایی  از  پرسشنامه  روایی  تعیین  برای  پژوهش  این   در.  است  شده

 .شد استفاده SPSS افزار نرم از ها  داده و تجزیه منظور به. است گردیده   استفاده کرونباخ آلفای

  پژوهشی،   آموزشی،  ابعاد   همه  در  مرکزی  استان  ای  حرفه  و   فنی  های   دانشکده   وضعیت  آمده،  دست  به  نتایج   به  توجه  بایافته ها:  

 . است شده ارزیابی متوسط  امکانات و اعتبارات فرهنگی، دانشجویی،

  استفاده   آن  از  الزم   تحوالت  و  تغییرات  برای  ریزی  برنامه  جهت  توانند   می   ها   دانشکده   پژوهش،   این  نتایج  به  توجه  باگیری:   نتیجه

 . نمایند
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 مقدمه
تأثیر می پذیرد و هم بر آنها تأثیر می  نظام آموزش عالی زیرسییسیتمی از نظامهای بزرت تر اسیت که هم از آنها 

گذارد. از طرف دیگر منابع مالی و انسیانی که در این نظام وارد می شیود در هنگام خرون نیز می تواند بر نظامهای  

تر )اقتصیادی، اجتماعی، فرهنگی، سییاسیی، حقوقی و ...أ تأثیر گذارد. بنابراین توجه به کمیت و کیفیت این بزرت

 أ.1395یادی دارد )سیدرضا،  منابع اهمیت ز

تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز  تشیکیل سیرمایه انسیانی از طریق نقش مهمی در   آموزشیهای فنی و حرفه ای

بازار کاردر کشیورهای متتل  جهان ایفا می کنند. این آموزشیها در کشیورهای در حاو توسیعه نه تنها عهده دار  

بسییتر سییازی خود  طریقبلکه از    ،ی کشییورها می باشییندقتصییادمتتل  اتربیت نیروی کار مورد نیاز بتشییهای  

بری در مسیر تربیت نیروی   این آموزشیها راه میان عالوه،به حل مشیکل بیکاری نیز کم  می نمایند. به اشیتغالی،  

به شیمار می روند، ررا که از ی  سیو با توجه به بهره مندی این آموزشیها از مبانی علمی و اسیتفاده از نیزانسیانی  

وشهای پذیرفته شده آموزشهای کالسی  راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربه عملی صرف جدا کرده و از این ر

  کنند طریق راه درازمدت و غیر علمی این نوع فراگیری را کوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم می  

ی هماهنگ نماید. از سییوی دیگر این آموزشییها با توام تا به تواند خود را در مقابل تغییرات تکنولوژیکی به آسییان

نمودن آموزشیییهای نظری و عملی این امکان را برای آموزش دیده فراهم می نمایند که همسیییویی بیشیییتری با 

اجتماعی فراهم   -نیازهای بازار کار داشیته و از این طریق امکان بیشیتری برای جذب آنها در فعالیتهای اقتصیادی

 أ.1384و مرتضوی، گردد )سلیمی فر 

ظهور عصیر اطالعات و ارتباطات موج  شید تا ارزیابی و بهبود کیفیت فعالیت های نظام آموزشیی به مسیأله  

اصیلی دانشیگاهها تبدیل شیود، زیرا جریان گسیترش و تنوع آموزش عالی باعی پدید آمدن انواع متنوع موسیسیات 

  1رتباط با نیازهای افراد و جامعه تعیین می شید. ماسیون آموزش عالی ای شید که باید کیفیت برنامه های آنها در ا

أ دالیل این تغییرات در سییسیتم های آموزشیی سیراسیر جهان را فشیارهای زیاد اقتصیادی، اجتماعی و عدم  2003)

توانایی برای برطرف کردن نیازهای گسیترده آموزشیی در زمینه اقتصیاد می داند، زیرا با ظهور اینترنت رشیم انداز 

اجتماعی و تجاری تغییر کرده اسییت. )احمدی ده ق   الدینی و همکاران،  -به سییوی تعامل فرهنگیآموزشییی 

 أ.1389

دانشییگاهها و مراکز آموزش عالی مأموریت های متفاوتی دارند. سییازمان علمی فرهنگی ملل متحد )یونسییکوأ  

سیه مأموریت اصیلی دانشیگاهها را تولید دانش، انتقاو دنش و اشیاعه و نشیر دانش می داند. هر ی  از این کارکردها  

آنها ممکن اسیت زیان های جبران ناپذیری  و مأموریت ها از اهمیت خاصیی برخوردارند و بی توجهی به هر ی  از  

برای جامعه به دنباو داشییته باشیید. یرای موفقیت در این امر، الزم اسییت تمامی کارکردهای آموزش عالی مورد 

توجه قرار گیرند و با اسیتفاده از معیارها و ابزارهای معتبر و مناسی  به ارزشییابی مسیتمر فرایندها و عملکردهای  

 أ. 1389ی و همکاران،  خود بپردازند )رضای

 
1 Mason 
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ره به صورت ساز و کار هدایتی )کنترلیأ، ره به صورت    "ارزیابی"در دو دهه گذشته، تأکید و تمرکز بر روی 

ساز و کار بهبود بتشی، آشکارا و به روشنی رو به افزایش بوده است. این روند، اختصاص به نظام علمی و از جمله 

بیشتر بتش ها، به ویژه حوزه های مدیریت در بتش عمومی را شامل بتش آموزش و آموزش عالی نداشت، بلکه 

می شید. یکی از دالیل اصیلی این روند، آن بود که در رشیم انداز دولت و مدیریت ها و نیز در رشیم انداز دیگر 

ذینفعان انتظار پاسییتگویی افزایش یافته اسییتس پاسییتگویی به این موضییوع که آیا به ویژه هزینه های عمومی،  

راه با کیفیت و اثربتشیی کافی هسیتند. در این میان، حوزه آموزشیی به طور عام و موسیسیات آموزش عالی به هم

 أ.1387طور خاص، با این فشار رو به رو هستند )فراستتواه،  

ارزییابی در آموزش عیالی را می توان فراینید منظم و مسیییتمر گردآوری داده هیا و اطالعیات دربیاره تیدری ،  

یادگیری، برنامه درسی، ساختار و اثربتشی سازمانی، بازنگری درونی و ساز و کار کنترو کیفیت تعری  کرد. ول  

دار شیواهدی اسیت که در  ارزشییابی فرایند جمع آوری و تفسییر نظام"أ تعری  کاملتری را ارائه می دهد: 1984)

 أ.1390روپانی و همکاران،  نهایت به قضاوت ارزشی با رشم داشت به اقدامی معین بینجامد )

با توجه به نقش و جایگاه دانشیگاهها و حسیاسییت زیاد مردم به عملکرد این نهاد، آنها باید در هر دو بعد کمی  

و کیفی و به صیورت موزون و متعادو رشید کند. از سیوی دیگر، امروزه محدودیت منابع انسیانی و مادی جامعه، 

سیازد. نگاهی به تحوالت نظام آموزش عالی کشیور در دو دهه گذشیته از بررسیی عملکرد دانشیگاهها را ضیروری می  

نظر جمعیت دانشیجویی، حاکی از رشید کمی و عدم توجه کافی به کیفیت دانشیگاهها و بهبود ارتقای آن اسیت. 

بهبود و ارتقای کیفیت مسیتلزم اسیتقرار سیازوکار مناسی  ارزیابی اسیت. سییسیتم مناسی  و کارامد ارزیابی در نظام  

آموزش عالی باید متناسیی  با ویژگیها، شییرایط و زمینه خاص این نظام و در جهت آگاهی از وضییعیت موجود و 

 أ.1387بهبود و ارتقای آن باشد )جعفری و همکاران،  

آموزش های فنی و حرفه ای، انجام فعالیت هایی اسیت که فرد را برای احراز شیغل، پیشیه و کسی  و کار آماده  

توانیایی وی را در انجیام آن افزایش می دهید. این آموزش هیا کسییی  مهیارت هیا را در زمینیه   می کنید ییا کیارایی و

فناوری تکنولوژی و علوم وابسییته به همراه دانش های خاص مربوط به مشییاغل بتش های متتل  اقتصییادی و 

هیارتی، در  أ. بیا توجیه بیه اهمییت جیایگیاه آموزش هیای م1381اجتمیاعی ارائیه می دهید )خیداوردییان و همکیاران،  

سیازمان آموزش فنی و حرفه ای کشیور، زمانی ارائه آموزش من قی اسیت که دوره های آموزشیی از کیفیت الزم  

 برخوردار باشند.

بیه منظور ارتقیای سییی ی کیفی و کمی نظیام هیای آموزش فنی و حرفیه ای، ارزییابی مسیییتمر این نظیام هیا بیا  

توجه پژوهشییگران و عالقه مندان بوده اسییت )مدرسییی  اسییتفاده از روش شییناسییی های گوناگون، همواره مورد 

أ. بدون شناخت کلی از رویدادهای گذشته تحوالت آموزشی، اصالح و تغییر مستمری  1394سریزدی و همکاران،  

وجود نتواهد داشیت و بدون ارزیابی عملکرد بر اسیاس مولفه ها و شیاخص های کلیدی، اصیالح و تغییر مداومی در  

 أ. 1388ی کیفیت دانشگاهها صورت نتواهد پذیرفت )موسی خانی و همکاران،  مسیر توسعه و ارتقا

در برنامه پنجم توسییعه کشییور که به رتبه بندی مراکز آموزش های فنی و حرفه ای رسییمی و غیررسییمی بر 

یادگیری، نیروی انسیانی، تحقیق و توسیعه منابع و شیاخص -اسیاس شیاخص های مدیریت اجرایی، فرایند یاددهی
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نی فراگیران و غیره اشیاره می کند، لزوم توجه به ارزشییابی و تضیمین کیفیت این مراکز بیشیتر نمایان می  پشیتیبا

شیود. اهمیت این مسیاله زمانی روشین تر می شیود که به انتقاد از عملکرد دانشیگاهها در تربیت نیروی انسیانی فاقد  

، تعمق بیشییتری صییورت گیرد )محمدی و توان کاربردی برای حل مسییائل جامعه پرداخته شییود و در این زمینه

 أ.1394همکاران،  

بیا وجود اینکیه اغلی  در مورد ارزییابی برنیامیه هیا در آموزش رسیییمی فنی و حرفیه ای ترس وجود دارد و از آن  

دوری می شیود اما واقعیت آن اسیت که اگر بتواهیم در مورد ی  برنامه قضیاوت نموده و شیرایط اصیالح و بهینه 

م نماییم انجام شیوه مناس  ارزیابی کم  زیادی به این امر خواهد نمود. لذا باید شرای ی فراهم سازی ان را فراه

شود تا نگرش در مورد ارزیابی در سیستم های آموزشی تغییر یابد و مدیران اداری، روسای بتش ها و مدرسان و  

موفقیت در بازار رقابتی و اقتصییاد    ... ارزش و اهمیت ارزشیییابی را تشییتیص دهند، زیرا یکی از عمده ترین ارکان

دانش محور امروز دانسیتن دروندادهای با کیفیت اسیت و از این رو نظام آموزش فنی و حرفه ای که یکی از مهم  

ترین دروندادهای این بازار )نیروی انسییانی ماهر و نیمه ماهرأ را تامین می کند موقعیت حسییاسییی دارد. کشییور  

ت، نیاز شیدید صینایع به کارگران ماهر و نیمه ماهر، وفور نیروی جوان مشیتاه به ایران به دلیل جوان بودن صینع

کیار و نوپیایی مراکز فنی و حرفیه ای در نظیام جیدیید آموزش و نییاز بیه اخیذ بیازخورد از میزان و کیفییت تحقق هیدف 

ر می رسد )صالحی و  های مورد انتظار نه تنها از این قاعده مسیتننی نیست بلکه ارزشیابی آن بسیار ضروری به نظ

 أ.1394س به نقل از مدرسی سریزدی و همکاران،  1388همکاران،  

نمایان شییدن قوت ها و ضییع  های دانشییکده های فنی و حرفه ای از طریق ارزیابی آن، عالوه بر مشییتص  

و  سیاختن جایگاه دانشیکده ها و فاصیله ای که تا اهدافش دارد نق ه شیروعی برای ارتقای کیفی وضیع موجود اسیت

این پژوهش مناس  ترین سندی است که دانشکده ها می توانند جهت برنامه ریزی برای تغییرات و تحوالت الزم  

این پژوهش با هدف ارزیابی دانشیکده های فنی و حرفه ای اسیتان مرکزی انجام خواهد شد.  از آن اسیتفاده نمایند.  

بررسی وضعیت موجود دانشکده های فنی و حرفه عبارت است از: ارزیابی و  به طور کلی، هدف اصلی این پژوهش

 ای بر اساس شاخص های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اعتبار و امکانات.

 معیارها و شاخص های ارزیابی دانشگاهها

برخورداری از ی  نظام جامع و یکپارره برای ارزیابی عملکرد دانشییگاهها و مراکز آموزش عالی و تعیین عوامل و 

شیییاخص هیایی کیه بیایید مبنیای سییینجش عملکرد آنهیا قرار گیرد، یکی از موثرترین راه هیای تقوییت کننیده نظیام 

آموزشیییی کشیییورها که می توان با توجه به عوامل و شیییاخص های مذکور آن ها را رتبه بندی کرد. )جعفری و 

 أ.1390همکاران،  

د دانشیییگیاههیا عنوان کرده انید. برای منیاو  صیییاحی  نظران میدیرییت معییارهیای متتلفی را برای ارزییابی عملکر

افزون و همکارانش معیارهایی مانند روحیه و رضیایت کارکنان دانشیگاه، کمیت و کیفیت تحقیق و خدمات دانش 

را به عنوان معیار ارزیابی عملکرد دانشگاهی م رح کرده اند. همچنین محقق دیگر بر شاخص هایی مانند رضایت  

کارفرما و رضیایت دانشیجویان، کارهای علمی اعضیای هیأت علمی و مانند اینها تاکید  اعضیای هیأت علمی، رضیایت  

 أ.1387کرده است. )جعفری و همکاران،  
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قورریان و خورشیییدی در پژوهشییی، شییاخص های عملکردی در ارتقای کیفی مدیریت نظام آموزش عالی را  

عامل کلیدی موثر   16لیل عاملی در این پژوهش،  مورد بررسیی قرار دادند. با بررسیی ادبی و با اسیتفاده از روش تح

 شاخص شناسایی شدند. 222در ارتقای کیفی دانشگاهها به همراه 

در تدوین شیاخص های ارزیابی عملکرد، رهار اصیل جامع بودن، مانع بودن، سیاده بودن و کمی بودن را باید  

راب ه مسیتقیم با موفقیت نظام ارزیابی  رعایت نمود. تحقیقات نشیان داده انتتاب شیاخص ها و متغیرهای مناسی  

عملکرد دارد و این موضیوع نیز در دانشیگاه ها مهمتر هسیتند. در ارزیابی دانشیگاهها نحوه ارزیابی و تدوین شیاخص 

ها باید با توجه به محیط داخلی و خارجی مورد توجه واقع گردد ولی انچه عموماً در ارزیابی سازمانها مهم قلمداد  

درونی مانند منابع، تکنولوژی نرم افزار و سییتت افزار و شییاخص های توسییعه منابع انسییانی می    می گردد عوامل

 باشد.  

بنابر تعری  یونسیکو در بررسیی وضیعیت جهانی علم، سیه زمینه اصیلی برای شیاخص ارزیابی موقعیت به کار می  

 رود تا مقایسه علمی کشورها را در من قه و جهان امکان پذیر سازد.  

 مادی اختصاص یافته به فعالیت های علمی و تکنولوژیکیمنابع  -1

 تشتیص تولید علم بر حس  نشریات-2

 سنجش تولید تکنولوژی بر حس  حقوه اعضای ثبت شده.-3

مجموعه عواملی که در این ارزیابی برای سینجش آموزش عالی مورد اسیتفاده قرار می گیرند عبارتد از: ارزیابی  

جو، ارزیابی بر اسیاس محور انتشیارات، تولید و گسیترش تکنولوژی بر اسیاس ثبت دانشی -بر اسیاس محورهای اسیتاد

 اختراعات، منابع مادی اختصاص یافته، تعری  کمی و کیفی ارتباط منسجم بین آموزش و تحقیق.  

در زمینه شیاخص های ارزیابی موقعیت علمی در ایران، یکی از تقسییم بندی های شیاخص های آموزش عالی  

ای متشیکله نظام آموزشیی، شیاخصیهای درون دارد، شیاخصیهای فرایند و شیاخص های برون داد اسیت. بر اسیاس اجز

از جمله شاخصهای عمده و م رح در این تقسیم بندی می توان به تعداد دانشجو در ی  هزار نفر، نسبت دانشجو 

سیرانه دانشیجو اشیاره  به عضیو هیات علمی، نسیبت پذیرفته شیدگان به کل دانشیجویان، شیاخص های مالی و هزینه 

 أ.1380کرد. )شفیعا،  

به منظور بررسی و ارزیابی آموزش عالی و تدوین شاخص ها و ضوابط ارزیابی  نیز  شورای عالی انقالب فرهنگی  

با بهره گیری از م العات جهانی در حوزه تتصیصیی آموزش عالی )از جمله الگوهای ارزیابی آموزش عالی، الگوی 

أ به تدوین غیره  تضیمین کیفیت در آموزش عالی، شیاخص های م رح شیده توسیط یونسیکو وشیبکه بین المللی  

مولفه های اصیلی و شیاخصیهای آموزش عالی در گسیتره ارزیابی کالن و خرد شیامل بتش های کلی )عمومیأ،  

 .آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اعتبارات و امکانات، در ابعاد کمی و کیفی اهتمام ورزیده است

 سؤاالت یا فرضیه های پژوهش

 سوال اصلی 

دانشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی از نظر شاخص های متتل  ارزیابی در ره وضعیتی قرار    - 1 

 دارند؟ 
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 سواالت فرعی 

 وضعیت دانشکده های فنی و حرفه ای از نظر شاخص های بعد آموزشی رگونه است؟  -1

 از نظر شاخص های بعد پژوهش رگونه است؟وضعیت دانشکده های فنی و حرفه ای  -2

 وضعیت دانشکده های فنی و حرفه ای از نظر شاخص های بعد دانشجویی رگونه است؟ -3

 وضعیت دانشکده های فنی و حرفه ای از نظر شاخص های بعد فرهنگی رگونه است؟ -4

 ات رگونه است؟وضعیت دانشکده های فنی و حرفه ای از نظر شاخص های بعد اعتبارات و امکان -5

 تحقیق شناسی روش

 روش تحقیق 

  تحقیق این توان می اطالعات،  آوری جمع لحاظ  از و  است کاربردی تحقیقات نوع از هدف، لحاظ  از پژوهش این

  .دانست  تحلیلی-پیمایشی  نوع از توصیفی  را

 جامعه آماری و نمونه 

  مرکزی   استان   ای   حرفه  و   فنی  دانشگاه   رسمی   علمی   هیات   اعضای  و  اساتید   کارکنان،   پژوهش  این   آماری  جامعه

  ای   حرفه   و   فنی   دانشکده:  از  عبارتند   که   است   تا   4  مرکزی  استان   ای   حرفه   و   فنی  های   دانشکده   تعداد .  هستند

  و  فنی دانشکده  و  ساوه  زاده جرحی  ای   حرفه  و   فنی دانشکده  اراک،   اطهر  ای  حرفه و   فنی دانشکده  اراک،   امیرکبیر

  جامعه   افراد  همه  و  نشده  انجام  گیری  نمونه  جامعه،  افراد  بودن  محدود  به  توجه  با.  خمین  حسابی  دکتر  ای  حرفه

 شوند  می گرفته نظر در  نمونه عنوان به

 های آماریابزار پژوهش و نحوه تحلیل 

 منظور به. است  شده  استفاده  پرسشنامه ابزار  از پژوهش، های  یافته  تحلیل و  نیاز مورد  اطالعات آوری  جمع جهت

 ای گونه به پژوهش  این  در  پرسیشینامه  سیواالت.  شید  اسیتفاده  از  ضیع  و  قوت  نقاط  تعیین و ها  دانشیکده  ارزیابی

 آموزشییی،  بعد  پنج  در ها  شییاخص.  دهد قرار  پوشییش  تحت را  ارزیابی مورد  های  شییاخص  کلیه  که  گردید  تدوین

  گرفته أ  1383)  عالی آموزش  ارزیابی  های شیاخص  اسیاس بر و  امکانات  ،اعتبارات  فرهنگی،  دانشیجویی،  پژوهشیی،

 شده طراحیأ  زیاد  خیلی)5 تاأ  کم  خیلی)1  از  لیکرت ای درجه  پنج طی   اساس  بر  پرسشنامه سواالت. است شده

 13  دانشیجویی های  شیاخص سیواو، 18  پژوهشیی  های  شیاخص سیواوس 41 آموزشیی  های  شیاخص برای.  اسیت

  تعیین   برای.  اسیت شیده  تدوین سیواو  8  امکانات  و  اعتبار های  شیاخص و  سیواو 21  فرهنگی  های شیاخص  سیواو،

 جهت. است  گردیده  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش از  پایایی و  اعتبار  تعیین برای و محتوا  روایی از  پرسشنامه  روایی

  شیده  گزارش  5 تا  1 از  لیکرت  طی  براسیاس  میانگینها  اینکه به توجه با  ها،  شیاخص م لوبیت  مورد  در  قضیاوت

  عددی   دامنه  مقدار طی   این براسیاس بنابراین. اسیت  شیده  أ عمل1386)  همکاران و  بازرگان طی  براسیاس  اسیت،

 5  تیا  67/3  نمرات  مییانگین  دامنیه  و  م لوب  نسیییبتیاً  67/3  تیا  34/2  نمرات  مییانگین  دامنیه  نیام لوب،  33/2  تیا  1

 .شد  استفاده  SPSS های  افزار نرم  از  ها  داده و تجزیه برای  که است  ذکر  قابل.   باشد  می  م لوب
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 و یافته ها نتایج 

 الف( وضعیت دانشکده فنی و حرفه ای امیرکبیر اراک 

وضعیت موجود دانشکده فنی و حرفه ای امیرکبیر با توجه به شاخص های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی،  

 ارائه شده است.  1اعتبارات و امکانات در جدوو 

 وضعیت دانشکده فنی و حرفه ای امیرکبیر: 1جدوو 

میانگین   شاخص  ردی  

امتیازات وضع  

 موجود 

 استنباط استاندارد 

 ضع   متوسط  قوت  نام لوب  متوسط  م لوب 

 آموزشی 1
3.6343 

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 5-67/3)

 پژوهشی 2
2.5482 

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 5-67/3)

 دانشجویی  3
2.5495 

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 5-67/3)

 فرهنگی 4
3.1973 

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 5-67/3)

 اعتبارات و امکانات  5
2.7321 

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 5-67/3)

 

دانشجویی،   پژوهشی،  آموزشی،  ابعاد  در  امیرکبیر  ای  حرفه  و  فنی  دانشکده  فوه،  جدوو  نتایج  به  توجه  با 

 فرهنگی، اعتبارات و امکانات متوسط ارزیابی شده است. 

وضعیت موجود دانشکده فنی و حرفه ای امیرکبیر با توجه به زیرشاخص های هر ی  از شاخص های آموزشی،   

 پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اعتبارات و امکانات نیز تحلیل شده و نتایج به شرح زیر است: 

انشکده فنی و حرفه ای امیرکبیر اراک در بعد آموزشی در شاخص هایی از  با توجه به نتایج به دست آمده د

جمله عالقه مندی مدرس به درس، پویایی و فعالیت مدرس در هدایت کالس، شفاف بودن توضیحات مدرس،  

  ... و  دانش خود  و  عقاید  بیان  و  مباحی کالس  به شرکت در  فراگیران  این  تشویق  باشد.  قوت می  نق ه  دارای 

تازه و به روز بودن م ال  دارای نق ه ضع  می باشد و در مورد شاخص هایی از جمله   در مورد شاخص    دانشکده 

 متوسط ارزیابی شده است. رانیفراگ ی ازها ین با شده  عرضه  آموزش ارتباطو  ها آموخته بودنیی اجرا

تقویت ارتباطات علمی بین  در بعد پژوهشی ،  دانشکده فنی و حرفه ای امیرکبیر اراک در زمینه شاخص های   

مراکز دانشگاهی در امر پژوهش، فراهم نمودن بسترهای الزم برای گسترش تحصیالت تکمیلی، ایجاد مراکز مشاوره  

پژوهشی در دانشگاه ها برای راهنمایی و کم  به اساتید تازه کار دارای نق ه ضع  می باشد و در مورد بقیه  

 ی متوسط ارزیابی شده است.شاخص های مورد ارزیابی در بعد پژوهش
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میزان رضایت دانشجویان از تسهیالت و امکانات موجود برای انجام  در بعد دانشجویی، در زمینه شاخص های   

تحقیقات، میزان رضایت دانش آموختگان از تسهیالت اشتغاو، میزان رضایت دانش آموختگان در مورد استمرار  

ای نق ه ضع  می باشد و در بقیه شاخص ها متوسط ارزیابی شده  أ دار… آموزش )آموزشهای دوره ای، همایش ها

 است.

میزان توجه و ارن گذاری به  در بعد فرهنگی، از بین شاخص های مورد ارزیابی، دانشگاه در مورد شاخص   

میزان عالقمندی دانشجویان نسبت به بنیانگذار  دارای نق ه ضع  بوده و در مورد شاخص های    نتبگان دانشگاه

ی اسالمی ایران، میزان تمایل اعضای هیأت علمی و غیر هیات علمی به اخاله و معنویت، میزان تمایل  جمهور

اعضای هیأت علمی و غیر هیات علمی به ترویج و تقویت هویت ملی، میزان تمایل اعضای هیأت علمی نسبت به  

ت هویت ملی دارای نق ه قوت و  ترویج اخاله و معنویت، میزان تمایل اعضای هیأت علمی نسبت به ترویج و تقوی

 در بقیه شاخص ها، متوسط ارزیابی شده است.

نحوه عملکرد مدیریت  در بعد اعتبارات و امکانات، از بین شاخص های مورد ارزیابی، دانشگاه در مورد شاخص   

 دارای نق ه ضع  بوده و در بقیه شاخص ها، متوسط ارزیابی شده است. در جذب کمکهای مردمی 

 وضعیت دانشکده فنی و حرفه ای اطهر اراک ب( 

دانشجویی،   پژوهشی،  آموزشی،  های  به شاخص  توجه  با  اراک  اطهر  ای  حرفه  و  فنی  دانشکده  موجود  وضعیت 

 ارائه شده است.  2فرهنگی، اعتبارات و امکانات در جدوو 

 : وضعیت دانشکده فنی و حرفه ای اطهر اراک 2جدوو 

میانگین   شاخص  ردی  

امتیازات وضع  

 موجود 

 استنباط استاندارد 

 ضع   متوسط  قوت  نام لوب  متوسط  م لوب 

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 67/3-5) 3.3659 آموزشی 1

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 67/3-5) 2.5648 پژوهشی 2

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 67/3-5) 3.1190 دانشجویی  3

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 67/3-5) 2.6410 فرهنگی 4

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 67/3-5) 2.5208 اعتبارات و امکانات  5

 

ابعاد آموزشی، پژوهشی، دانشجویی،   اراک در  فوه، دانشکده فنی و حرفه ای اطهر  نتایج جدوو  به  با توجه 

 فرهنگی، اعتبارات و امکانات متوسط ارزیابی شده است. 

از شاخص های  وضعیت     به زیرشاخص های هر ی   با توجه  اراک  فنی و حرفه ای اطهر  موجود دانشکده 

 آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اعتبارات و امکانات نیز تحلیل شده و نتایج به شرح زیر است:
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عالقه مندی    با توجه به نتایج، دانشکده فنی و حرفه ای اطهر در بعد آموزشی در زمینه شاخص هایی از جمله 

دارای نق ه قوت    مدرس به درس، پویایی و فعالیت مدرس در هدایت کالس، شوخ طبعی و خوش رو بودن و ...

 می باشد و در بقیه شاخص ها متوسط ارزیابی شده است. 

از    دانشگاه  علمی  هیات  غیر  و  علمی  هیات  اعضای  میزان رضایت  های  زمینه شاخص  در  پژوهشی  بعد  در 

تسریع در مراحل اداری تصوی  طرح  برای ارائه و انتشار آثار علمی ی تتصصی خود در داخل،  تسهیالت موجود  

 های پژوهشی در دانشگاه و ... دارای نق ه ضع  است و در بقیه شاخص ها متوسط ارزیابی شده است.

ضع   میزان رضایت دانش آموختگان در خصوص امر اشتغاو دارای نق ه  در بعد دانشجویی در زمینه شاخص 

 می باشد و در بقیه شاخص ها متوسط ارزیابی شده است. 

اراک در مورد شاخص    ارزیابی، دانشکده فنی و حرفه ای اطهر  از بین شاخص های مورد  در بعد فرهنگی، 

میزان تمایل اعضای هیأت علمی  دارای نق ه ضع  بوده و در مورد شاخص    میزان تحقق وحدت حوزه و دانشگاه

 در بقیه شاخص ها، متوسط ارزیابی شده است.ترویج و تقویت هویت ملی دارای نق ه قوت و    و غیر هیات علمی به

در بعد اعتبارات و امکانات، از بین شاخص های مورد ارزیابی، دانشکده فنی و حرفه ای اطهر اراک در مورد   

دارای نق ه ضع  بوده و در بقیه شاخص   کیفیت ارزیابی مدیریت از امور دانشگاه و بهره وری از نتایج آنشاخص 

 ها، متوسط ارزیابی شده است. 

 راحی زاده ساوه ج( وضعیت دانشکده فنی و حرفه ای ج

وضعیت موجود دانشکده فنی و حرفه ای جراحی زاده ساوه با توجه به شاخص های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی،  

 ارائه شده است.  3فرهنگی، اعتبارات و امکانات در جدوو 

 : وضعیت دانشکده فنی و حرفه ای جراحی زاده ساوه 3جدوو 

میانگین   شاخص  ردی  

امتیازات وضع  

 موجود 

 استنباط استاندارد 

 ضع   متوسط  قوت  نام لوب  متوسط  م لوب 

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 67/3-5) 3.5951 آموزشی 1

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 67/3-5) 3.4222 پژوهشی 2

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 67/3-5) 3.2762 دانشجویی  3

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 67/3-5) 3.4000 فرهنگی 4

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 67/3-5) 3.9000 اعتبارات و امکانات  5

 

با توجه به نتایج جدوو فوه، دانشکده فنی و حرفه ای ساوه در ابعاد آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی   

 متوسط و در بعد اعتبارات و امکانات قوی ارزیابی شده است. 

موجود دانشکده فنی و حرفه ای ساوه با توجه به زیرشاخص های هر ی  از شاخص های آموزشی،  وضعیت   

 پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اعتبارات و امکانات نیز تحلیل شده و نتایج به شرح زیر است: 
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یی بودن  با توجه به نتایج، دانشکده فنی و حرفه ای ساوه در بعد آموزشی در زمینه شاخص هایی از جمله اجرا 

آموخته ها، ارتباط آموزش عرضه شده با نیازهای فراگیران، توانایی در تشتیص مشکالت و توانایی های فراگیران  

مهیج بودن و رالش برانگیز  دارای نق ه قوت می باشد و در مورد شاخص  و اقدام در جهت برطرف نمودن آنها و ...  

 متوسط ارزیابی شده است.در بقیه شاخص ها بودن دوره دارای ضع  می باشد و 

در بعد پژوهشی در زمینه شاخص هایی از جمله میزان ت ابق تحقیقات انجام شده در دانشگاه با هدفهای   

برنامه توسعه کشور، میزان رضایت اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه از تسهیالت موجود برای ارائه  

در بقیه شاخص ها متوسط ارزیابی شده    دارای نق ه قوت است وو انتشار آثار علمی ی تتصصی خود در داخل و ...  

 است.

میزان رضایت دانشجویان از وجود فرصتها برای دسترسی به امکانات  در بعد دانشجویی در زمینه شاخص های   

علمی و تحصیلی، میزان رضایت دانشجویان از مدیریت دانشگاه به تفکی  مق ع و گروه عمده تحصیلی، میزان  

ای رشد خالقیت های دانشجویی دارای نق ه قوت می باشد و در بقیه شاخص ها  فرصت ها و امکانات موجود بر

 متوسط ارزیابی شده است. 

میزان  در بعد فرهنگی، از بین شاخص های مورد ارزیابی، دانشکده فنی و حرفه ای ساوه در مورد شاخص های   

عالقمندی دانشجویان نسبت به بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، میزان آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه به  

یأت علمی و غیر هیات علمی به  تفکی  گروه عمده تحصیلی، مق ع تحصیلی و جنسیت، میزان تمایل اعضای ه

اخاله و معنویت، میزان تمایل اعضای هیأت علمی و غیر هیات علمی به ترویج و تقویت هویت ملی، میزان تمایل  

در بقیه شاخص ها، متوسط ارزیابی  اعضای هیأت علمی نسبت به ترویج و تقویت هویت ملی دارای نق ه قوت و  

 شده است.

ت، از بین شاخص های مورد ارزیابی، دانشکده فنی و حرفه ای ساوه در مورد شاخص  در بعد اعتبارات و امکانا 

متوسط ارزیابی شده و در بقیه شاخص ها، دارای نق ه قوت می   نحوه عملکرد مدیریت در جذب اعتبارات عمرانی

 باشد.

 د( وضعیت دانشکده فنی و حرفه ای خمین 

جه به شاخص های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی،  وضعیت موجود دانشکده فنی و حرفه ای خمین با تو

 ارائه شده است.  4اعتبارات و امکانات در جدوو 

 : وضعیت دانشکده فنی و حرفه ای خمین 4جدوو 

    امتیازات     میانگین   شاخص  ردی  

 وضع موجود

 استنباط استاندارد 

 ضع   متوسط  قوت  نام لوب  متوسط  م لوب 

 آموزشی 1
3.1610 

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 5-67/3)

 پژوهشی 2
3.0778 

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 5-67/3)
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با توجه به نتایج جدوو فوه، دانشکده فنی و حرفه ای خمین در ابعاد آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی  

 و اعتبارات و امکانات متوسط ارزیابی شده است. 

وضعیت موجود دانشکده فنی و حرفه ای خمین با توجه به زیرشاخص های هر ی  از شاخص های آموزشی،  

 تبارات و امکانات نیز تحلیل شده و نتایج به شرح زیر است: پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اع

ارتباط دوستانه   بعد آموزشی در زمینه شاخص های  فنی و حرفه ای خمین در  نتایج، دانشکده  به  با توجه 

، همتوانی محتوای سواالت امتحانی با تاکید مدرس بر موضوع تدری  شده دارای نق ه قوت    مدرس با فراگیران

در بقیه شاخص ها  مهیج بودن و رالش برانگیز بودن دوره دارای ضع  می باشد و  مورد شاخص    می باشد و در 

 متوسط ارزیابی شده است. 

ایجاد مراکز مشاوره پژوهشی در دانشگاه ها برای راهنمایی و کم  به اساتید  در بعد پژوهشی در زمینه شاخص  

 متوسط ارزیابی شده است. تازه کار دارای نق ه ضع  است و در بقیه شاخص ها 

میزان حمایت از خالقیت ها و دستاوردهای علمی دانشجویان دارای نق ه  در بعد دانشجویی زمینه شاخص  

دانش   رضایت  میزان  اشتغاو،  امر  خصوص  در  آموختگان  دانش  رضایت  میزان  های  شاخص  زمینه  در  و  قوت 

 بقیه شاخص ها متوسط ارزیابی شده است.آموختگان از تسهیالت اشتغاو دارای نق ه ضع  می باشد و در 

در بعد فرهنگی، از بین شاخص های مورد ارزیابی، دانشکده فنی و حرفه ای خمین در مورد شاخص های  

میزان عالقمندی دانشجویان نسبت به بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، میزان تمایل اعضای هیأت علمی و غیر  

لی، میزان تمایل اعضای هیأت علمی نسبت به ترویج و تقویت هویت ملی  هیات علمی به ترویج و تقویت هویت م

 در بقیه شاخص ها، متوسط ارزیابی شده است.دارای نق ه قوت و  

در بعد اعتبارات و امکانات، از بین شاخص های مورد ارزیابی، دانشکده فنی و حرفه ای خمین در مورد شاخص  

دن درآمدهای اختصاصی و نحوه عملکرد مدیریت در هزینه نمودن  نحوه عملکرد مدیریت درکس  و هزینه کرهای  

 دارای نق ه قوت و در بقیه شاخص ها، متوسط ارزیابی شده است.   اعتبارات جاری

 گیری نتیجهبحث و  

این پژوهش با هدف ارزیابی دانشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی انجام شده است. سواو اصلی پژوهش  

وضعیت دانشکده های فنی و حرفه ای از نظر شاخص های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی،  عبارت بود از:  

میا این سواو،  به  پاستگویی  راستای  در  است.   اعتبارات رگونه  و  ارزیابی  امکانات  از شاخصهای  هر ی   نگین 

نسبتاً م لوب    66/3تا    34/2به عنوان وضعیت نام لوب، بین    33/2تا    1میانگین های بین  محاسبه شد و سپ   

وضعیت م لوب در نظر گرفته شد. عالوه بر این، شاخص هایی که وضعیت م لوب را کس  کرده    5تا    67/3و بین  

 دانشجویی  3
3.4190 

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 5-67/3)

 فرهنگی 4
2.9077 

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 5-67/3)

اعتبارات و   5

 امکانات 
3.3750 

    أ 1-33/2) أ 34/2-66/3) أ 5-67/3)



 CIPJ. Vol. 1, No. 1 (Spring 2021) 86-73 :           85                86 - 73: (1400 بهار) 1شماره  سال اول، ، چشم انداز برنامه درسی و آموزش فصلنامه

که وضعیت نام لوب را کس  کرده اند به عنوان نق ه ضع  در نظر گرفته  اند به عنوان نق ه قوت و شاخص هایی  

 شدند.

با توجه به نتایج به دست آمده، وضعیت دانشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی در همه ابعاد آموزشی،  

 پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اعتبارات و امکانات متوسط ارزیابی شده است.

و پ     3.64بیشترین میانگین مربوط به دانشکده فنی و حرفه ای اطهر با میانگین    در راب ه با بعد آموزشی  

است. در راب ه با بعد    3.16و    3.59س  3.63از آن به ترتی  دانشکده های امیرکبیر، ساوه وخمین با میانگین های  

دانشکده های خمین،   و پ  از ان به ترتی  3.42پژوهشی بیشترین میانگین مربوط به دانشکده ساوه با میانگین  

امیرکبیر و اطهر می باشد. در راب ه با بعد دانشجویی بیشترین میانگین مربوط به دانشکده خمین و پ  از آن  

دارای بیشترین    3.4دانشکده های ساوه، اطهر و امیرکبیر می باشد. در مورد بعد فرهنگی، دانشکده ساوه با میانگین  

ده های امیرکبیر، خمین و اطهر می باشد. و نهایتاً در بعد اعتبارات و امکانات  میانگین و پ  از ان به ترتی  دانشک

بیشترین میانگین و دانشکده های خمین، امیرکبیر و اطهر در مرتبه بعدی قرار    3.9دانشکده ساوه با میانگین  

 دارند.  

داد که در صورت اجرا بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان پیشنهادهای اجرایی را نیز مد نظر قرار   

 می تواند تاثیر قابل مالحظه ای را در عملکرد دانشکده های فنی و حرفه ای داشته باشد. 

در جهت بهبود وضعیت آموزشی، تشکیل کارگاههای آشنایی اساتید با روش های جدید تدری ، شناسایی و  

ی هیات علمی گروه، تهیه و تامین  جذب نتبگان به کادر هیات علمی، تجدید نظر در محتوای جزوات توسط اعضا 

مواد و وسایل کم  آموزشی از قبیل کت ، مجالت، امکانات و تجهیزات کم  آموزشی مورد استفاده در فرایند  

تدری  و یادگیری توسط گروه و دانشکده برای اساتید و اهتمام ویژه به ارتقاء کیفی دوره های آموزشی  مفید می  

 باشد.  

متناس  بودن ارزش واعتبار علمی طرحهای تحقیقاتی با بودجه های تعری  پژوهشی،  در جهت بهبود وضعیت   

شده و ترغی  و تشویق اعضای هیات علمی و پژوهشگران به انجام فعالیتهای علمی وپژوهشی وحمایت همه جانبه  

دانشجویی    و   فرهنگی  مدیران   و   کارشناسان   های مهارت  و  ها توانمندی  ازهمه فعاالن پژوهشی مفید می باشد. افزایش 

  کلی   های سیاست با متناس  ها  دانشگاه فرهنگی  انداز رشم سند ترسیمو   در راستای بهبود وضعیت دانشجویی

  فرهنگی   های   برنامه  طراحی   در   متفکران   تمامی   مشارکت  و  فرهنگی   و   فکری   های   ظرفیت  از   اسالمی و استفاده   نظام 

 ها در بهبود وضعیت فرهنگی موثر است.   دانشگاه

و توسعه درآمد    از منابع غیردولتی  بهره گیری  بازنگری در شیوه های کس  درآمد و  توسعه منابع مالی و 

 اختصاصی نیز از جمله راهکارها برای بهبود وضعیت اعتبارات و امکانات می باشد.

 منابع 

أ. ارزییابی درونی کیفییت گروه  1389و کییامنش، علیرضیییا )  سزاد، ولی اهللاحمیدی ده ق ی  الیدینی، محمیدس عبیدلی، محمید علیس فر

 .9-37،  أ11)3،  نامه آموزش عالی  .آموزشی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

)راهنمای  های آموزشیی دانشیگاهی  فرایند اجرای ارزیابی درونی در گروهأ.  1386و اسیحاقی، فاخته )  سحجازی، یوسی   سبازرگان، عباس

 .تهران: نشر دوران  .عملیأ
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أ. تحلیل عاملی شییاخص های موثر در نظام جامع ارزیابی عملکرد آموزش  1390و طالبی، داود )  سجعفری، مصیی فیس نوری، سیییام 

 .43-64  أ،1)1،  پژوهش های مدیریت منابع سازمانی  .عالی کشور

أ. طراحی سییسیتم ارزیابی عملکرد دانشیکده های تربیت  1387و مومنی، منصیور )  سجعفری، افسیرس احسیانی، محمدس خبیری، محمد

 .51-71  ،2، شماره  مدیریت ورزشی  .بدنی و علوم ورزشی ایران

ارزیابی کیفیت در نظام آموزش عالی ایرانس موانع، رالش ها و ارائه  أ.  1390و زارع خلیلی، مجتبی )  سروپانی، حیدرس حیات، علی اصغر

 ولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی.ا  .راهکارها

أ. سیاخت و اعتباریابی پرسیشینامه ایرانی ارزشییابی دانشیجویان  1389)    و درتان، فریبرز  سرضیایی، علی محمدس دالور، علیس احدی، حسین

 .1-25،  أ1)1،  فصلنامه اندازه گیری تربیتی  .أISEEQاز کیفیت آموزشی )

 .رح پژوهشیرط  .أ. شاخصهای مناس  برای ارزیابی کیفیت عملکرد در آموزش عالی ایران1380شفیعا، محمد علی )

فصییلنامه    .أ. بررسییی وضییع موجود و م لوب ارزیابی نظام علمی در ایران با تاکید بر بتش آموزش عالی1387فراسییتتواه، مقصییود )

 .43-58  أ،1)1،  سیاست علم و فناوری

آن در آموزش های فنی    أ. الگوی ارزشییابی سییو و کاربرد1394و مدرسیی سیریزدی، آسییه السیادات )  سمدرسیی سیریزدی، سییده جمیله

 .34-41، شماره سی و هشتم،  کارافن  .و حرفه ای

نامه    .یبی کیفیت در آموزش های کاربردأ. بررسیی وضیعیت ارزشییا1394و صیادقی مندی، فاطمه )  سمحمدی، رضیاس زمانی فر، مریم

 .121-151،  أ3)8،  آموزش عالی

Burnett, P., & Clarke, J. (2001). How should a vocational education  and training course be evaluated?  

Journal of Vocational Education & Training, 51(4), 628-607. 
Williams, T. S. (2009). Strategic planning leadership in Illinois community colleges: Who is leading the 

process? (Doctoral dissertation, National-Louis University). 
 


