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Abstract: The aim of this study
was to evaluate Rural Development
Management Department of Yasouj
University based on Internal
Evaluation
(IE)
approach.
Evaluation elements and criteria
were selected and categorized in six
groups: head of department, faculty
members, non- faculty members,
students,
curriculum,
and
equipment. These criteria were
evaluated by faculty members and
students using SWOT model in
some focusing group interviews.
The results showed that the
supposed department is relatively
good at "head of department" and
"faculty members", moderate at
"curriculum", and weak in terms of
"students" and "equipment". Based
on
these
results,
some
recommendations are presented in
the paper to the responsible bodies,
i.e.
Rural
Development
Management Department, Faculty
of Agriculture, Yasouj University
and Ministry of Science, Research
and Technology.
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 در راستای تحقق الگوی اعتباربخشي آموزش:چکیده
 ارزشیابي دروني گروه مديريت توسعة روستايي،عالي
دانشگاه ياسوج بهعنوان هدف اصلي مطالعة حاضر در
 عناصر ارزشیابي بهتفکیک شش عنصر.نظر گرفته شد
، فراگیران، برنامهها، اعضای هیأت علمي،مديريت گروه
 تجهیزات مشخص/اعضای غیرهیأت علمي و امکانات
، نقاط ضعف،شدند و با استفاده از الگوی نقاط قوت
 طي مصاحبة گروه متمرکز مورد،فرصتها و چالشها
ارزشیابي اعضای هیأت علمي و دانشجويان گروه قرار
 گروه، نتايج ارزشیابي نشان داد که بهطور کلي.گرفتند
آموزشي مذکور از لحاظ مديريت و اعضای هیأت
علمي در وضعیت نسبتاً مطلوب بوده و بهلحاظ برنامهها
، اما بهلحاظ دانشجويان،در وضعیت متوسط قرار داشته
امکانات و اعضای غیر هیأت علمي در وضعیت
 پیشنهادهايي،نامطلوبي به سر ميبرد؛ بر اين اساس
برای بهبود وضعیت عناصر مختلف طبق ماتريس
.راهبردهای سوات ارائه شده است
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. الگوی سوات،عالي
SWOT Model

:* دانشیار گروه مديريت توسعة روستايي دانشکده کشاورزی دانشگاه ياسوج (مسئول مکاتبات
)mnooripoor@yu.ac.ir
 دانشکدة کشاورزی دانشگاه ياسوج،** دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی

86

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

مقدمه
فعالیتهای آموزشي هر کشور را ميتوان سرمايهگذاری يک نسل برای نسل ديگر
دانست .هدف اصلي اين سرمايهگذاری ،توسعة انساني و بهعبارت ديگر ،رشد آگاهي
و تواناييهای بالقوه انسان است؛ عالوه بر آن ،بهطور کلي ،آموزش وسیلهای برای
شناسايي مسائل اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي جامعه و پي بردن به راهحلهای
مناسب برای آنهاست؛ از طرف ديگر ،نظام آموزشي هر کشور از نظر نیروی انساني و
مشاغل ايجاد شده در آن ،باالترين نسبت را در میان سازمانها و دستگاههای دولتي
دارد؛ بر اين اساس ،نظام آموزشي را ميتوان يکي از پیچیدهترين زيرنظامهای
اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي منظور داشت؛ عالوه بر آن ،تعداد قابل توجهي از افراد
کشور بهعنوان يادگیرنده (دانشآموز و دانشجو) ،ياددهنده (معلم و مربي) و
فراهمکننده خدمات پشتیباني نظام آموزشي (سیاستگذار ،مدير ،کارشناس و )...
بهطور مستقیم يا غیرمستقیم ،بهنحوی با فعالیتهای ياددهي -يادگیری سروکار دارند.
با توجه به گستردگي و پوشش وسیع فعالیتهای نظام آموزشي ،ارزشیابي سازمانهای
آموزشي ،ارزشیابي برنامهها ،ارزشیابي کارکنان و ارزشیابي خدمات آنها ميتواند نقش
مؤثری در فراهم آوردن کیفیت آموزشي داشته باشد؛ بنابراين ،يکي از مهمترين عناصر
هر فرايند آموزشي ،از جمله آموزش عالي ،ارزشیابي است (بازرگان1392 ،؛ احمدی و
همکاران.)2011 ،1
بر اين اساس ،از ديرباز رهیافتهای مختلف ارزشیابي در آموزش عالي کشور
مورد استفاده قرار گرفتهاند که يکي از مهمترين آنها ،که طي سالهای اخیر گسترش
قابل توجهي پیدا کرده است ،ارزشیابي دروني است .ارزشیابي دروني از سال 1379
بهصورت جدی در نظام آموزش عالي کشور مورد توجه قرار گرفته است و از آن
زمان تاکنون ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالي مختلفي اقدام به اجرای آن در سطح
گروههای آموزشي يا پژوهشي نمودهاند .دانشگاه ياسوج نیز از اين قاعده مستثني نبوده
است و طي سالهای اخیر ،چندين گروه آموزشي اقدام به انجام ارزشیابي دروني
نمودهاند .با توجه به اين ضرورت ،ارزشیابي دروني گروه مديريت توسعة روستايي
دانشکدة کشاورزی دانشگاه ياسوج بهعنوان هدف اصلي اين مطالعه در نظر گرفته شد.
در راستای اين هدف اصلي و کلي ،برخي از اهداف اختصاصي نیز مد نظر قرار
گرفتند که مهمترين آنها عبارتند از:
 شناسايي نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و چالشهای گروه آموزشي؛
1. Ahmadi, et al.
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 ارزشیابي عناصر مختلف آموزشي گروه؛
 شناخت راهکارهای پیشرفت و بهبود وضعیت گروه.
بنابراين ،اين تحقیق به دنبال پاسخ به سؤاالت زير است:
 نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و چالشهای گروه آموزشي در مورد عنصر
«اعضای هیأت علمي» چیست؟
 نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و چالشهای گروه آموزشي در مورد عنصر
«برنامههای گروه» چیست؟
 نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و چالشهای گروه آموزشي در مورد عنصر
«فراگیران» چیست؟
 نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و چالشهای گروه آموزشي در مورد عنصر
«مديريت گروه» چیست؟
 نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و چالشهای گروه آموزشي در مورد عنصر
«امکانات و تجهیزات» چیست؟
 نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و چالشهای گروه آموزشي در مورد عنصر
«کارکنان غیر هیأت علمي» چیست؟
 با توجه به نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و چالشهای گروه آموزشي در مورد
عناصر ششگانه ،چه راهکارهايي برای پیشرفت و بهبود وضعیت گروه قابل ذکر هستند؟

پیشینة تحقیق

ارزشیابي ،غالباً بهصورت اندازهگیری ارزش برنامهها بهمنظور تعیین درجة تأثیر و
سودمندی آن تعريف ميشود و اطالعات آن در جهت کمک به تصمیمگیری درباره
برنامهها کاربرد دارد .ارزشیابي بايد بهطور مستمر در طول اجرای برنامه و پس از
پايان آن ،انجام شود تا به نقاط قوت و ضعف برنامه پي برده شود (حسینلو.)1384 ،
در مورد ارزشیابي بايد متذکر شد که پس از دهة  1960میالدی ،به مرور زمان و
استفاده از علومي نظیر روانشناسي ،جامعهشناسي و همچنین گرايشها و تمايالت
اقتصادی و تأکید سیاستگذاران بهمنظور تعیین اثربخشي برنامههای اجتماعي ،وارد
مرحلة جديدی شد که بیشتر بهصورت يک رشته علمي مورد توجه قرار گرفت.
تاريخچة ارزشیابي را ميتوان به چهار بخش تقسیم کرد که از آنها با عنوان چهار نسل
ارزشیابي ياد ميشود (کوک:)1996 ،1
1. Cook

88

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

 )1نسل اول ارزشیابی :در اين دوره ،تأکید عمده بر معرفيي اسيتانداردهايي بيرای
معرفيتشناسيي ،1روششناسيي 2و اعتبيار درونيي 3فراينيد ارزشيیابي بيوده اسييت .از
مهمترين نظريه پردازان اين نسل ارزشیابي ميتوان به کمپبل 4و اسکريون 5اشاره کيرد.
اين محققان ،اعتقاد داشتند که بد ،بد ،و خيوب ،خيوب اسيت .در ايين میيان ،وظیفيه
ارزياب حرفهای ،اين است که بدون تأثیرگذاری و ايجاد سوگیری در فرايند ارزشیابي،
بتواند دانش معتبری از موضوع مورد ارزشیابي به دست آورد.
 )2نسل دوم ارزشیابی :در ايين دوره ،تأکیيد خاصيي بير قابلیيت کياربرد نتيايج
ارزشیابي برای ذینفعان آن شده است؛ بهعبارت ديگر ،در اين دوره به اين امير توجيه
شد که نتايج ارزشیابي بايد پاسخگوی نیاز ذینفعان آن باشد .به همین دلیل ،اسيتیک،6
که از مهمترين نظريه پردازان اين نسل است ،رهیافت ارزشیابي مورد نظير خيود را بيا
نام ارزشیابي پاسخگو 7معرفي کرده است (استیک .)1975 ،8بهطور کلي در ايين نسيل
ارزشیابي ،بر عملگرايي 9تأکید ميشده است.
 )3نسل سوم ارزشیابی :در اين دوره ،نظريهپردازانيي نظیير کرونبيا  10بيا تلفیيق
نظريات نسلهای قبل بر تولید دانش معتبر تأکید کردهاند .در اين مرحله ،به ضيرورت
انعطافپذيری در انجام ارزشیابي توجه شده است و توجه به زمینه فعالیتها و تفسيیر
آنها در سطح وسیعتر نیز مد نظر قرار گرفتهاند (الکساندر.)2001 ،11
 )4نسللل چهللارم ارزشللیابی :در اييين دوره ،بييهطييور کلييي ارزشييیابي از لحيياظ
هستيشناسي ،معرفيتشناسيي و روششناسيي دگرگيون شيد و بيه جيای تأکیيد بير
عینيگرايي 12و اعتبار دروني ،به طرف نسيبي گراييي 13و سياختارگرايي 14سيو پیيدا
1. Epistemology
2. Methodology
3. Internal Validity
4. Campbell
5. Screven
6. Stake
7. Responsive Evaluation
8. Stake
9. Pragmatism
10. Cronbachs
11. Alexander
12. Objectivity
13. Relativism
14. Constructivism
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کرد .از پیشگامان اين دوره ميتوان به گوبا و لیينکلن 1اشياره کيرد کيه نظرييات آنهيا
تحوالت اساسي در تفکر و شیوه ارزشیابي ايجاد کرد .بر اساس روشهيای ارزشيیابي
مطيير شييده در اييين دوره ماننييد ارزشييیابي توانمندسييازی( 2فتييرمن ،)1995 ،3دانييش
مشخص و معیني وجود ندارد که فرايند ارزشیابي به دنبال کشف يا تشيريح آن باشيد؛
بهعبارت ديگر ،بر اساس اصل نسبيگرايي ،که در اين دوره مطر شده اسيت ،ممکين
است که يک موضوع يا پديده از ديدگاه يک نفر «خوب» و از دييدگاه شيخص ديگير
«بد» ارزشیابي شود؛ بنابراين ،اگر اين تعريف پذيرفته شيود ،مييتيوان ارزشيیابيهيای
مختلفي از يک پديده انجام داد و به نتايج متفاوتي نیز رسید .حيال ايين سيؤال مطير
ميشود که :از بین اين نتايج متعدد و متفاوت ،کدام يک معتبرتير بيوده و بيه حقیقيت
نزديکتر است؟ صاحبنظران علم ارزشیابي بهخصوص در دوره اخیر ،اشاره ميکننيد
برای اينکه نتايج ارزشیابي هر چه بیشتر به حقیقيت نزدييک شيوند ،باييد بيه نظيرات
مخاطبان ارزشیابي توجه شده و از همان افيراد دسيتانيدرکار بيرای انجيام ارزشيیابي
کمک گرفته شود .نظر نهايي و مورد قبول ،آن است که مورد توافق يا اجمياع اکثرييت
باشد (اقتباس از همان منبع؛ دنزين و لینکلن 4به نقل از گوبا و لیينکلن .)1994 ،چنيان
که فترمن ( )1995اشاره ميکند ،چنین فرايند ارزشیابي ميتوانيد باعي توانمندسيازی
افراد مورد نظر شده و آنها را در تکرار و تداوم فراينيد ارزشيیابي ،و در نتیجيه ،بهبيود
مداوم برنامه ،ياری کند؛ زيرا انجام ارزشیابي و مشارکت فعال افراد ميورد نظير باعي
آشنايي آنها با اين فرايند و کسب تجربه در اين زمینه شده و نهايتاً باع ميشيود کيه
آنها در اين زمینه ،خبره و توانمند شوند؛ بهنحوی که در آينده بتوانند خيود مسيئولیت
انجام يا نظارت بر انجام فرايند ارزشیابي را بر عهده گیرند .در چنین حالتي که فراينيد
ارزشیابي و قضاوت در مورد هر موضوع يا برنامه ،از سوی خيود افيراد درگیير در آن
انجام ميگیرد ،ارزشیابي ماهیت دروني به خود ميگیرد (بازرگان.)1392 ،
پس ميتوان گفت که رويکردهای ارزشیابي در دورههای (نسلهای) اول تا سيوم،
عمدتاً حالت بیروني داشته و از سوی متخصصان ارزشيیابي ،کيه خيارج از برناميه ييا
1. Guba and Lincoln
2. Empowerment Evaluation
3. Fetterman
4. Denzin & Lincoln
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موضوع ارزشیابي بودهاند ،صورت ميگرفته است؛ اما در دورة چهارم ،فرايند ارزشیابي
دروني يا انجام ارزشیابي ،از سوی افراد درگیر در برنامه مورد توجه قرار گرفته اسيت.
در اين حالت ،ارزياب حرفهای (متخصص ارزشیابي) عامل اصلي در انجيام ارزشيیابي
نبوده و فقط در نقش تسهیلگر ،افراد مورد نظر را در انجام ارزشیابي کميک مييکنيد.
جدول شمارة  ،1تفاوتهای ارزشیابي بیروني و دروني را نمايش ميدهد.
جدول ( )1تفاوت بین ارزشیابی درونی و بیرونی (فترمن و آیلر)2003 ،1
موضوعات
تمرکز
مسئول ارزشیابي

ارزشیابی بیرونی
خبرگان بیروني
فرد (ارزياب خارجي)

ارزشیابی درونی
خود ارزشیابي
گروه (افراد مسئول اعم از مردم ،کارکنان يا ارزيابان)


 درک کاربران از برنامه چیست؟
 چگونه وضعیت موجود را ارزشیابي و
سؤاالت ارزشیابي  آيا سازمانهای مختلف بهخوبي
اولويتبندی کنیم؟
آيا برنامه بهخوبي کار ميکند؟

با برنامه همراه شدهاند؟

 تأاثیر اجتماع بر برنامه چیست؟


 تشکیل گروه متمرکز
 پیمايش
 مرور منابع و اسناد
 سازمانهای اجتماعي
 محققان دانشگاهي
مصاحبه

راهبردها /ابزارها

ارزشیابي شونده
محدودة زماني
کاربرد

محدود
تصمیمگیری لحظهای

 مأموريت ما چیست؟

 برنامه ما برای آينده چیست؟

 برگزاری کارگاههای آموزشي



تسهیلگری



اعضای گروه (آموزشي) و کارکنان

اساساً نامحدود
تصمیمگیری طوالني مدت و توسعه يابنده

ارزشیابي دروني در سالهای اخیر در آموزش و بهويژه آموزش عالي کاربرد
وسیعي پیدا کرده است؛ زيرا فرض بر اين است که افراد درگیر در يک نظام آموزشي
(مثالً اعضای هیأت علمي يک گروه آموزشي) ،بر همه جوانب ،ابعاد ،شرايط ،نیازها و
خواستههای گروه خود اشراف کافي دارند و به همین دلیل ،ميتوانند خودشان به
ارزشیابي وضعیت گروه آموزشي خود بپردازند.
1. Fetterman and Eiler
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ارزشیابي دروني در نظام آميوزش عيالي کشيور ،زيرمجموعيه ييک الگيوی کليي
ارزشیابي به نام ارزشیابي اعتباربخشي 1قرار ميگیرد .با بهکارگیری ايين الگيو ،عواميل
تشکیل دهندة پديده مورد ارزشیابي تحت قضاوت قرار مييگیيرد .در فراينيد بررسيي
عملکرد مؤسسات آموزشي بر اساس الگوی اعتباربخشي ،ابتدا ارزشیابي دروني انجيام
ميگیرد و پس از کسب تجربه در اين زمینه ،از ارزشیابي بیرونيي اسيتفاده مييگيردد.
ارزشیابي دروني به بهبود کیفیت و ارزشیابي بیروني به رعايت استانداردها توجه دارد.
ارزشیابي دروني بهعنوان «خود در آينه ديدن» است و گزارش آن معموالً محرمانيه
تلقي مي شود .پس از انجام اين مرحله ،ارزشيیابي بیرونيي از سيوی هیيأتي خيارج از
دانشگاه انجام شده و گزارش آن در اختیار عالقهمندان قرار ميگیرد (بازرگيان1374 ،؛
بازرگان و همکاران1379 ،؛ بازرگان .)2005 ،2اين رهیافت در کشورهای مختليف ،بيه
روشهای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است (بازرگان و همکاران 1379؛ بازرگان،
:)1374
 در آمريکا ،ارزشیابي دروني و بیروني بهصورت پیاپي و در فاصله زماني يکسالهانجام ميگیرد؛ بر اين اساس ،مراکيز آميوزش عيالي را انجمينهيای تخصصيي مليي ييا
منطقهای در دورههای زماني ،که معموالً به مدت پنج سال است ،ارزشیابي ميکنند.
 اغلب کشورهای اروپايي ،که اخیراً از الگوهای ياد شده استفاده کردهانيد ،فقيطبه اجرای قسمت اول ،يعني ارزشیابي دروني ،پرداخته اند؛ برای مثال ،سوئد و هلنيد از
جمله اين کشورها هستند .فنالند نیز هر دو مرحله را با توجه به الگوی خاصي انجيام
داده است .در اين کشور ،ابتيدا ارزشيیابي درونيي بيرای قضياوت در ميورد خيود در
دانشگاه اولو 3صورت گرفتيه و سيپس هیيأت همگنيان از سياير کشيورهای اروپيايي
ارزشیابي بروني را با مراجعه به دانشگاه مذکور ،انجام دادهاند.
ماتئوس ،)2010( 4که به بررسي وضعیت ارزشيیابي آموزشيي در سیسيتم آميوزش
مدرسهای بهويژه دوره راهنمايي کشور ايرلند پرداخته است ،اشاره ميکند که ارزشیابي
آموزشي در سالهای اخیر به سمت ارزشیابيهای دروني يا خود ارزشیابي سيو پیيدا
کردهاند .وی در يک پژوهش کیفي و ژرفانگر و با استفاده از نظرات مدرسان و پرسنل
1. Accreditation
2. Bazargan
3. Oulu
4. Mathews
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مدارس مختلف اين کشور ،به اين نتیجه رسیده است که الگوی مناسب ،آن اسيت کيه
ترکیبي از ارزشیابيهای دروني و بیروني باشد .در اين الگو ،ارزشیابي دروني ميتوانيد
دادههای پايهای از وضعیت نهاد آموزشي و اجزای آن فراهم آورد که در «ارزشیابي کل
نظام مدرسه ،»1که در حقیقت نوعي ارزشیابي بیروني است ،مورد استفاده قرار گیرند.
در ايييران نیييز ابتييدا از سييال  1376در مراکييز آموزشييي و پژوهشييي تابعية وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،کار ارزشیابي دروني و اعتبارسينجي ميورد توجيه
قرار گرفته است؛ بنابراين ،ميتوان گفيت کيه ارزشيیابي درونيي در وزارت بهداشيت،
درمان و آموزش پزشکي حتي سيابقه بیشيتری نسيبت بيه وزارت عليوم ،تحقیقيات و
فنّاوری داشته و تاکنون اغلب دانشگاههای عليوم پزشيکي کشيور ،اعيم از کوچيک و
بزرگ ،اين کار را انجام دادهاند؛ برای مثال ،تا سال  1381بیش از  120گيروه آموزشيي
دانشگاههای علوم پزشکي کشور اين کار را انجام دادهانيد (فيتح آبيادی و همکياران،2
 )2003و بعد از آن نیز اين روند دنبال شده است که برخي از آنهيا عبارتنيد از :گيروه
پرستاری دانشگاه علوم پزشيکي رفسينجان (رفیعيي و همکياران)1382 ،؛ گيروههيای
مختلف دانشگاه علوم پزشيکي سيمنان (سيیف هاشيمي و همکياران1380 ،؛ رهبير و
همکاران1382 ،؛ پازوکي و صديقي مقدم)1381 ،؛ بخيشهيای بيالیني دانشيگاه عليوم
پزشکي اردبیل (فرخي و همکاران)1384 ،؛ دانشکدة مديريت و اطالعرسياني پزشيکي
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (يارمحمديان و کلباسي)1385 ،؛ رشته پزشکي دانشيگاه
علوم پزشکي کرمان (حسینينيژاد و همکياران)1385 ،؛ گيروه بیمياریهيای کودکيان
دانشگاه علوم پزشکي تهران (رباني و همکاران)1385 ،؛ و ....
در حوزة وزارت علوم ،تحقیقيات و فنّياوری نیيز بيا واگيذاری رسيمي مأمورييت
ارزشیابي اعتبارسنجي و تضمین کیفیت آميوزش عيالي بيه سيازمان سينجش آميوزش
کشور ،فعالیتهای زيادی در بخش ارزشیابي و تضيمین کیفیيت صيورت گرفتيه کيه
هدف همه آنها بهبود کیفیت نظام آموزش عالي است .در اين راستا ،مرکز ارزشيیابي و
تضمین کیفیت سيازمان سينجش آميوزش کشيور ،از سيال  ،1379ارزشيیابي درونيي
دانشگاهها را آغياز کيرده و در حيال حاضير دارای سيه دبیرخانية ارزشيیابي درونيي،
ارزشیابي بیروني و سیستم مديريت اطالعات است .دبیرخانه ارزشیابي دروني از سيال
)1. Whole School Evaluation (WSE
2. Fathabadi, et al.
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 1380فعالیت خود را آغاز کرده و طر ارزشیابي دروني را هدايت مينماييد .در ايين
طر  ،گروههای آموزشي دانشگاههای مختلف مشارکت داشته و بسيیاری از آنهيا کيار
خود را به پايان رسانیدهاند؛ برای مثال ،گروههای مختلف دانشيگاه تهيران (بازرگيان و
همکيياران1385 ،؛ پیکيياني و دورانييديش ،)1385 ،دانشييگاه امیرکبیيير (محمييدی و
اسالمزاده ،)1385 ،مجتمع آموزشي جهاد کشياورزی اصيفهان (محميدی و همکياران،
 ،)1385دانشگاه شیراز (زمياني و نيوریپيور ،)1385 ،دانشيگاه شيهید چميران اهيواز
(شاهي ،)1385 ،دانشگاه اصيفهان (طغیياني ،)1385 ،دانشيگاه اييالم (دفتير نظيارت و
ارزشیابي دانشگاه ايالم )1388 ،و مؤسسات خصوصي آموزش عالي در ايران ،با ارائيه
استراتژیهای بهینه بر اسياس ( SWOTشيجاعي و همکياران )2015 ،1از ايين قبیيل
هستند.
توجه به ارزشیابي دروني در آموزش عالي کشور ،روند رو به رشدی داشته اسيت؛
بهنحوی که از سال  1383تا  1389چهار همايش در زمینة ارزشیابي درونيي و ارتقيای
کیفیت دانشگاهي برگزار شده است و محققان مختلف از مراکز مختلف آموزش عيالي
کشور ،تجربیات خود در اين زمینه را با يکديگر به اشتراک گذاشتهاند .اکنون ميتيوان
گفت که تقريباً در تمامي مراکيز آموزشيي و پژوهشيي تحيت پوشيش وزارت عليوم،
تحقیقات و فنّاوری ،ارزشیابي دروني مورد توجه قرار گرفته و در گروههيای آموزشيي
مرتبط اجرا شده است .برای تأکیيد بير اجيرای ارزشيیابي درونيي و سينجش کیفیيت
بهمنظور ارتقای مؤسسات آموزش ،در برخي از دانشگاهها نظیر دانشيگاه تهيران حتيي
اقدامات جدیتری در اين زمینه انجام شده و از سيال  1385مرکيز ارزشيیابي کیفیيت
تأسیس شده است تا کار ارزشيیابي نظيام آميوزش عيالي دانشيگاه بيهوييژه در زمینيه
ارزشیابي دروني ،را با جديت بیشتر و دقیقتر مديريت و رهبری نمايد.
جمعبندی موارد فو الذکر ،نشاندهنيدة اهمیيت ارزشيیابي درونيي در نظيامهيای
آموزشي بهطور اعم و آموزش عالي بهطور اخص است .اين اهمیت مختص کشور ميا
نیست و در کشورهای پیشرفته نه تنها مورد توجه اسيت ،بلکيه حتيي اهمیيت بسيیار
زيادی برای آن قائل هستند و بر اساس برنامة زماني مشخص و بيهصيورت ميداوم در
حال انجام است .تجربة بینالمللي در مورد مسأله ارزشيیابي در آميوزش عيالي نشيان
ميدهد که کشورهای توسعه يافتيه ماننيد آمريکيا (از سيال  ،)1895فرانسيه (از سيال
 ،)1985انگلیس (از سال  ،)1997استرالیا (از سال  )2001و  ،...سازمانهای وييژهای را
1. Shojaei et al.
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برای نظارت و ارزيابي مراکز دانشگاهي خود اختصاص دادهاند (شجاعي و همکياران،
)2015؛ بنابراين ،در راستای همین ضرورت ،ارزشیابي دروني گيروه ميديريت توسيعة
روستايي دانشگاه ياسوج مورد توجه قرار گرفت و بر اساس الگيوی معرفيي شيده در
بخش بعد ،اجرا گرديد.
همان طور که در معرفي سیر تحول الگوهای ارزشیابي اشاره شد ،ارزشیابي دروني
از رويکردهای جديد علم ارزشیابي محسوب ميشود که ماهیتاً خاصیت توانمندسازی
دارد؛ زيرا باع توانمند شدن افراد گروه ارزياب در انجام مجيدد ارزشيیابي و تيداوم
فرايند آن ميگردد؛ لذا ،از اين الگيوی ارزشيیابي ،عيالوه بير آميوزش و پيرورش ،در
زمینههای ديگری ماننيد برناميههيای توسيعه ،توانمندسيازی فقيرا و افيراد حاشيیهای،
سازمانهای تولیدی و خدمات مؤسسيات خیرييه نیيز اسيتفاده شيده اسيت (فتيرمن،1
 .)1995با توجه به موارد فو  ،ميتوان مراحلي را کيه در جيدول شيمارة  2مشيخص
شدهاند را بهعنوان مراحل اصلي و الگوی کلي انجام ارزشیابي دروني در نظام آميوزش
عالي کشور معرفي کرد.
جدول ( )2مراحل و فعالیتهای مورد نظر در ارزشیابی درونی (اقتباس از فترمن،
1995؛ هورورد و همکاران)2002 ،2
مراحل
 )1آشناسازی و توجیه
 )2تعیین اهداف و مقاصد
 )3تدوين راهبردها
 )4انجام ارزشیابي
 )5تدوين معیارها و
استانداردهای قضاوت
 )6تهیة گزارش

فعالیتها
 )1-1تشکیل گروه ارزشیاب
 )2-1برگزاری کارگاه آموزشي بهمنظور توجیه و هماهنگي گروه ارزشیاب
 )1-2تعیین عناصر ارزشیابي
 )2-2توافق روی اهداف مورد نظر در ارزشیابي
 )1-3تدوين برنامه اجرايي از سوی گروه ارزشیابي
 )2-3تعیین ابزارهای مورد لزوم برای انجام ارزشیابي
 )1-4اجرای ارزشیابي و جمعآوری دادهها؛ تعیین وضعیت موجود و مطلوب
 )1-5تجزيه و تحلیل اطالعات و مقايسة وضعیت موجود و مطلوب
 )2-5جمعبندی ،نتیجهگیری و ارائة توصیههای اجرايي
 )3-5نوشتن گزارش اولیه
 )4-5توافق گروه ارزياب در مورد نتايج و گزارش
 )1-6جمعبندی نهايي
 )2-6تهیه گزارش نهايي
1. Fetterman
2. Horworth, et al.
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اما نکته حائز اهمیت اين است کيه ارزشيیابي درونيي ،کيه مراحيل آن در جيدول
شمارة  2به اجمال معرفي شدهاند ،در مورد چه عواملي باييد انجيام گیيرد؛ بيهعبيارت
ديگر ،اگر يک گروه آموزشي نظیر گروه مديريت توسعة روستايي دانشگاه ياسيوج در
نظر داشته باشد که ارزشیابي دروني انجام دهد ،چه عواميل /عناصير ييا معیارهيايي را
مورد ارزشیابي قرار دهد .در الگوهای اجرايي ارزشیابي دروني نیز ،که در دانشگاههای
ديگر از سوی محققان مختلف مورد استفاده قرار گرفته ،اين نکته مد نظر بوده اسيت و
به همین دلیل ،در اغلب الگوهای معرفي شده ،عوامل مورد ارزشیابي در ييک سياختار
سلسله مراتبي متشکل از عناصر (عوامل) ، 1مالکها (معیارهيا) 2و نشيانگرها 3تيدوين
شده و مورد ارزشیابي قرار گرفتهاند .بيرای انجيام ارزشيیابي درونيي گيروه ميديريت
توسعة روستايي ،اعضای گروه ارزشیاب ،عناصر ششگانه زير را ،که در نگارة شمارة 1
نمايش داده شده است ،بهعنوان چارچوب کلي الگو و مهمترين عناصر ميورد نظير در
ارزشیابي دروني مورد توجه قرار دادند.

هیات علمی
برنامهها

مدیریت
اجزای نظام
آموزشی
امکانات و

فراگیران

تجهیزات
کارکنان غیر
هیأت علمی

1. Factors
2. Criteria
3. Indicators
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نگارة ( )1عناصر مورد نظر در ارزیابی درونی گروه مدیریت توسعة روستایی

همانگونه که اشاره شد ،بر اساس ساختار سلسله مراتبي ميورد نظير ،هير کيدام از
عناصر فو به نوبة خيود دارای زيرمجموعيههيايي هسيتند کيه اصيطالحاً معیارهيا و
نشانگرها نامیده مييشيوند .معیارهيا و نشيانگرهای مشيخص شيده بيرای ارزشيیابي،
بهتفکیک عناصر ،به شر جدول شمارة  3هستند:
جدول ( )3عناصر ،معیارها و نشانگرها در ارزشیابی درونی گروه مدیریت توسعة
روستایی
معیارها
ويژگيها

ردیف

عنصر

1

مديريت
گروه

2

اعضای
هیأت علمي

3

فراگیران

دانشجويان:

4

کارکنان
غیرهیأت

ويژگيها

مسئولیتها

ويژگيها
فعالیتهای
سازماني
فعالیتهای
آموزشي
فعالیتهای
پژوهشي
فعالیتهای
مشاورهای

نشانگرها
سطح تحصیالت ،تخصص ،سابقه مديريتي و سابقه آموزشي
میزان ارتباط با مسئوالن دانشکده و دانشگاه ،ساير گروهها ،دستگاههای
اجرايي مربوط ،اعضای هیأت علمي گروه و کارکنان غیرآموزشي ،تدارک
امکانات و تجهیزات مورد نیاز ،جذب اعضای هیأت علمي جديد ،رعايت
آيیننامهها و مقررات ،تنظیم بودجه گروه (مديريت مالي) و توسعة فیزيکي
گروه ،نظارت بر نحوة ارائه دروس و تنظیم برنامههای اجرايي ،آموزشي و
پژوهشي
میزان تحصیالت ،رشته و تخصص ،سابقه دانشگاهي و تعداد آنها
میزان ارتباط با ديگر اعضای هیأت علمي ،مسئوالن گروه ،دانشکده ،دانشگاه
و دستگاههای اجرايي
کمیت دروسي که ارائه ميدهند ،تناسب درس با تخصص ،شرکت در
همايشها ،عضويت در انجمنهای علمي ،استفاده از فرصتهای مطالعاتي،
اشتغال به تحصیل در خارج از دانشگاه ،روش صحیح و مناسب تدريس،
بهروز بودن مطالب درسي و استفاده بهینه از وقت کالس
تعداد کتابها و مقالههای تألیفي يا ترجمه در داخل يا خارج از کشور و
درجه اعتبار علمي هر کدام از آنها ،تعداد طر های پژوهشي و سطح زير
پوشش آنها (ملي يا محلي)
مشاوره دانشجويان مقاطع مختلف تحصیلي ،مشاوره با دستگاههای اجرايي،
تعداد و نوع آن
پیشرفت تحصیلي ،تعداد ،جنس ،نحوة پذيرش ،سابقه در کشاورزی ،آينده
شغلي ،شرکت در فعالیتهای فو برنامه و عضويت در انجمنهای علمي و
غیرعلمي
سطح تحصیالت ،تخصص ،سابقة فعالیت دانشگاهي ،سابقة فعالیت در گروه،
تعداد ،پستها و سمتها و نوع فعالیت
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امکانات

معیارها

فعالیتها
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نشانگرها
میزان ارتباط با مدير گروه ،اعضای هیأت علمي ،مسئوالن ،دانشجويان ،کیفیت
و کمیت حضور در گروه ،میزان همکاری با اساتید در امور آموزشي ،میزان
رضايت از همکاری ،نوع و تنوع نقشهايي که ايفا ميکنند ،همکاری با اساتید
در طر های پژوهشي ،نقشي که در طر های پژوهشي ايفا ميکند و میزان
رضايت از اين نوع همکاری ،همکاری با اساتید گروه در فعالیتهای
مشاورهای
تعداد دروس ،ترکیب دروس (نظری ،عملي ،اختیاری و اجباری) ،کیفیت
تئوری و عملي دروس ،دروسي که الزم است به برنامه درسي اضافه شوند،
دروسي که الزم است از برنامه درسي حذف شوند ،پيگیری آموزشي ،به روز
بودن مطالب درسي ،تناسب درسها و پیشنیازها با هم ،نیازهای جامعه و
اهداف رشته
وضعیت کلي پژوهش در گروه ،کاربردی بودن نتايج پژوهشها ،سهم گروه
در پژوهش دانشکده و دانشگاه ،تعداد پژوهشهای درون دانشگاهي ،خارج
دانشگاهي ،ملي و منطقهای ،ابزار و امکانات الزم و ارتباط با ديگر مؤسسات
برای انجام پژوهشهای الزم

برنامههای
نوع مشاوره ،تعداد مشاوره ،نوع مؤسسات طرف مشاوره ،ساعات اختصاصي
خدماتي -
به مشاوره برای دستگاههای اجرايي و دانشجويان
مشاورهای
کالس ،میز و صندلي ،آزمايشگاه ،کتابخانة گروه ،سالن آمفي تئاتر ،آزمايشگاه
تجهیزات
سمعي و بصری ،اتا شورا ،اتا دانشجويان تحصیالت تکمیلي ،آبدارخانه و
گروه
دستشويي
امکانات
انواع پروژکتور (اورهد ،اوپک ،ويدئو پروژکتور ،اساليد ،ويژواليزر) ،انواع
سمعي و
دوربین ،تلويزيون ،دی وی دی ،ويديو و ...
بصری
نوع و تعداد رايانههای موجود ،امکانات جانبي (چاپگر ،سي دی راييتر،
امکانات
تجهیزات اتصال به شبکه) ،دسترسي به خدمات حمايتي مانند تعمیرات رايانه
رايانهای
و ...

با توجه به تدوين نظرات افراد در قالب الگوی سوات( 1نقاط ضعف ،نقاط قوت،
فرصتها و چالشها) ،بايد گفت که اين روش ،از جمله روشهايي است که در
حوزههای مختلف مطالعاتي ،مورد استفاده قرار ميگیرد .سوات ،اصطالحي است برای
شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدهای خارجي که يک
مجموعه با آن روبروست .در روش سوات ،موقعیت مجموعه بر حسب قوتها و
)1. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
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ضعفهايي که در محیط دروني خود دارد و فرصتها و تهديدهايي که در محیط
بیروني با آن مواجه است ،ارزيابي قرار ميشود .اينکه مجموعه ،برای انجام رسالت و
مأموريت خود ،در راستای چشمانداز ترسیم شده برای آن ،در چه وضعیتي قرار دارد؟
برای پاسخ به پرسش ياد شده ،اقدامات اساسي زير انجام ميگیرد (مالکي و دماوندی،
:)1394
الف) ارزيابي عوامل کلیدی تأثیرگذار بر انجام رسالت و تحقق چشمانداز مجموعه
که در درون سیستم قابل شناسايي هستند (نقاط قوت و ضعف)؛
ب) ارزيابي عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر تحقق رسالت و چشمانداز مجموعه که
در محیط بیروني آن وجود دارند (فرصتها و تهديدها).

روش تحقیق
برای اجرای ارزشیابي دروني ،جلسات مشترک با حضور دانشجويان و اعضای هیأت
علمي گروه برگزار گرديد و سعي شد که در قالب مصاحبه گروه متمرکز ،1نظرات
افراد در مورد هر کدام از معیارها و نشانگرهای فو اخذ گردد .مصاحبه گروه متمرکز
نوعي روش جمعآوری دادههاست که طي آن ،مصاحبهگر سؤاالت خود را به جای
اينکه از يک نفر بپرسد ،در يک جمع (گروه) مطر ميکند؛ بنابراين ،در مورد پاسخ
سؤال مورد نظر ،بین مصاحبه شوندگان بح و تبادل نظر صورت ميگیرد و توافق
نهايي افراد ،پاسخ سؤال مورد نظر است .نظرات افراد در قالب چارچوب سوات (نقاط
ضعف ،نقاط قوت ،فرصتها و چالشها) تدوين گرديد .همچنین ،از دادههای مکتوب
موجود ،مانند گزارش ارزشیابي کیفیت تدريس اعضای هیأت علمي ،که از سوی دفتر
سنجش و نظارت دانشگاه تدوين ميشود ،نیز استفاده گرديد.
بنابراين ،ميتوان گفت که مطالعة حاضر ،از لحاظ هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی
بوده ،و با تأکیدی که بر اخذ ديدگاهها و نظرات پاسخگويان داشته است ،در حقیقت
يک مطالعه پیمايشي با رويکرد ارزشیابي است .ابزار جمعآوری دادهها نیز با توجه به
ماهیت مراحل و اهداف مطالعه ،متفاوت بودهاند؛ بهنحوی که در مرحلههای «مصاحبه
2
گروه متمرکز» و «تحلیل سوات» از تکنیک مصاحبه با کمک پروتکل سؤاالت باز
استفاده شد .جمعیت مورد مطالعه ،اعضای هیأت علمي و دانشجويان گروه مديريت
1. Focusing Group Interview
2. Open questions protocol
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توسعة روستايي دانشگاه ياسوج (جمعاً  44نفر) بودند که ،با توجه به محدوديت تعداد
و رويکرد تحقیق ،بهصورت تمام شماری در اين تحقیق شرکت نمودند.

یافتهها و بحث
گروه مديريت توسعة روستايي دانشگاه ياسوج از سال  1388رسماً با پذيرش دانشيجو
در مقطع کارشناسي ارشد شروع به کار نميود .نتيايج حاصيل از مصياحبه بيا اعضيای
هیأت علمي و دانشجويان گروه ،بهتفکیک عناصر ششگانة مورد نظير و بيا اسيتفاده از
الگوی نقاط ضعف ،نقاط قوت ،فرصتها و چالشها ،که بخش عمده يافتيههيای ايين
فرايند ارزشیابي را تشکیل ميدهند ،به ترتیب و به شر زير ارائه ميگردد:
 )1نقاط قوت ()S
در زمینه عناصر ششگانة مورد نظير ،ميوارد مختلفيي از سيوی مصياحبهشيوندگان
بهعنوان نقاط قوت گروه معرفي شدهاند؛ برای مثال ،سيهولت دسترسيي ،جيوان و پير
انرژی بودن و بهروز بودن ،بهعنوان مهمترين نقاط قوت اعضيای هیيأت علميي گيروه
مورد تأکید پاسخگويان قرار گرفت .همچنین ،وجود فضای صمیمي بيین دانشيجويان،
اعضای هیأت علمي و بهطور کلي ،اعضای گروه ،تدريس دروس متناسب با تخصيص
از سوی اعضای هیأت علمي ،اهتمام آنها با پژوهش در کنار آموزش و تدريس دروس
اصلي رشته به زبيان انگلیسيي ،از ديگير نقياط قيوت ميورد تأکیيد پاسيخگويان بيود.
مهمترين موارد مورد تأکید پاسخگويان بهعنوان نقاط قوت گروه به شر زير است:
 سهولت دسترسي به اعضای هیأت علمي؛
 جوان و پر انرژی بودن اعضای هیأت علمي؛
 آشنايي اعضای هیأت علمي با مباح جديد و به روز بودن آنها؛
 تدريس متناسب با تخصص؛
 توجه به پژوهش در کنار آموزش؛
 تدريس اعضای هیأت علمي صرفاً درون دانشگاه؛
 پيگیری مکرر و مستمر تجهیز آزمايشگاه گروه از سوی مديريت گروه؛
 حسن برخورد با دانشجويان و پيگیری امور مربوطه از سوی مديريت گروه؛
 امکان ادامة تحصیل دانشجويان کارشناسي رشتههای مختلف از جمله کشياورزی،
علوم اجتماعي و  ...در اين رشته تحصیلي؛
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 اهتمام دانشجويان در جهت رعايت قيانون و مقيررات گيروه از جمليه حضيور و
ارتباط مستمر با اساتید؛
 تدريس دروس اصلي گروه به زبان انگلیسي؛
 بهروز بودن محتوای تدريس؛
 استفاده از فنون جديد آموزشي و کمک آموزشي از جمله ويدئو پروژکتور ،بحي
گروهي و ...؛
 استفاده مفید از وقت کالس؛
 دانش عمومي و کلي اساتید نسبت به رشتة تحصیلي؛
 شرکت دادن دانشجويان در مباح درس و اداره کالس به شيیوة بحي گروهيي
(در صورت نیاز)؛
 تالش و پيگیری بهمنظور انجام طر های پژوهشي دانشگاهي ،استاني و ملي
 انجام طر های پژوهشي درون دانشگاهي و استاني؛
 انتخاب موضوع پژوهش بر اساس اعالم نیاز ادارات اجرايي ،نظیر اداره کل تعياون
استان ،محیط زيست ،منابع طبیعي ،جهاد کشاورزی ،سازمان آب منطقيهای؛ ييا بير
اساس مسائل جاری استان ،منطقه و کشور ،بهويژه در زمینههايي نظیر گردشگری،
صنعتي شدن ،بهرهوری عوامل تولید ،تعاون و ....
 تشويق دانشيجويان بيرای ارائية مقاليههيای مسيتخرج از پيروژههيای درسيي در
همايشهای تخصصي؛
 حمايتهای مادی و معنوی از دانشجويان برای حضور در همايشهای مختلف؛
 حمايتهای مادی و معنوی از دانشيجويان بيرای مشيارکت در انجيام طير هيای
پژوهشي؛
 همکاری و مشاوره با ادارات مختليف از جمليه :عضيويت در اتيا فکير تعياون
استان ،عضويت در شورای تحقیقات سازمان محیط زيست ،عضيويت در شيورای
تحقیقات بانکهای مختلف ،همکياری و مشياوره بيا اداره کيل مخيابرات اسيتان،
بهوييژه در زمینية موضيوع ارتباطيات و توسيعة روسيتايي ،عضيويت در شيورای
تحقیقات و نظارت بر طر های پژوهشي اسيتانداری و همکياری بيا برناميههيای
مختلف صدا و سیمای استاني بهعنوان کارشناس.
همان گونه که مالحظه ميگردد ،بهطيور کليي ،برناميههيای آميوزش ،پژوهشيي و
خدمات مشاورهای ،که سه فعالیت اصلي اعضای هیيأت علميي ييک گيروه آموزشيي
هستند ،در گروه مديريت توسعة روستايي ،وضعیت نسبتاً مطلوبي دارنيد؛ بيرای مثيال،
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عالوه بر موارد اشاره شده در جدول فو  ،نميرة ارزشيیابي کیفیيت تيدريس اعضيای
هیأت علمي گروه که از سوی دفتر سنجش و نظارت دانشگاه برای همة اعضای هیأت
علمي گروههای مختلف ارسال ميگردد نیز مؤيد همین نکته است .جيدول شيمارة ،4
میانگین نمرة ارزشیابي کیفیت تدريس اعضای هیيأت علميي گيروه طيي دو نیمسيال
گذشته را نمايش ميدهد.

جدول ( )4میانگین نمرة ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی گروه طی دو
نیمسال گذشته
میانگین نمره ارزشیابی کیفیت تدریس طی دو نیمسال گذشته
دانشگاه
دانشکده
گروه
18/72
18/88
19/11
18/74
18/87
19/08
18/73
18/88
19/10

عنوان
توان علمي -آموزشي
رفتار اجتماعي
نمرة کل

همچنین ،جدول ( )5نیز وضعیت کلي فعالیتهای پژوهشي گروه مديريت توسيعة
روستايي را نمايش ميدهد.
جدول ( )5وضعیت کلی فعالیتهای پژوهشی گروه مدیریت توسعة روستایی

نام گروه

تعداد
اعضای
هیأت
علمی

مديريت توسعة
روستايي

4

فعالیتهای پژوهشی

نسبت
طرحهای
تالیف
تعداد استاد
پژوهشی
ترجمه
به
دانشجو
علمی -ترویجی( /کتاب) درون
استانی
دانشجو ISI
دانشگاهی
پژوهشی همایش
40

 1به 8 10

55

65

1

5

3

همانگونه که مالحظه ميگردد ،در گروه آموزشي ،عالوه بر انجام پروژهها و پاييان
نامههای دانشجويي ،طر های پژوهشي مختلف درون دانشگاه و استاني نیز اجرا شيده
يا در حال اجرا است .فعالیتهای انتشاراتي گروه نیز از اين قاعيده مسيتثني نیسيت و
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اعضای هیأت علمي گروه ،مقاالت متعددی در هميايشهيای داخليي ،بيین الملليي و
همچنین مجالت معتبر علمي پژوهشي داخلي يا خارجي به چاپ رساندهاند.
 )2نقاط ضعف ()W
در بررسي نقاط ضعف گروه نیز موارد مختلفي از سيوی پاسيخگويان تأکیيد شيد؛
برای مثال ،به عقیده دانشجويان ،با وجود اينکه اعضيای هیيأت علميي گيروه ،بخيش
عمدهای از وقت خود را صرف مشاوره آنها ميکنند ،اما به دلیيل اينکيه همية اعضيای
هیأت علمي گروه مسئولیت اجرايي دارند ،باز هم در اين زمینه محدوديتهايي بهويژه
از لحاظ برنامهريزی دقیق و مشخص زمان مشاورههيا ،وجيود دارد .همچنيین ،ميوارد
ديگری نیز از سوی پاسخگويان تأکید شده است که مهمترين آنها به شر زير است:
 کمبود کتابهای تخصصي گروه در کتابخانههای دانشکده و دانشگاه؛
 تشکیل برخي از کالسها در بعد از ظهر و بهويژه پس از ساعت اداری؛
 کمبود بازديدهای میداني در دروس نظری؛
 ماهیت بین رشتهای و پذيرش دانشجويان با رشتههيای مختليف کارشناسيي و
غالباً غیرمرتبط با تخصص اصلي؛
 پايین بودن کیفیت علمي دانشجويان از يک طرف به دلیل روند کليي حياکم و
از طرف ديگر به دلیل ماهیت بینرشتهای گروه و پذيرش دانشجويان با تخصصهيای
مختلف کارشناسي؛
 کم توجهي دانشجويان به فعالیتهای فيو برناميه علميي نظیير عضيويت در
انجمنهای علمي -تخصصي؛
 نبود کارشناس گروه بهويژه برای همکاری و نظيارت بير پيروژههيای میيداني
دانشجويان؛
 نبييود امکانييات پييژوهشهييای میييداني از جملييه وسيايل نقلیييه ،عکسييبرداری،
فیلمبرداری ،سمعي و بصری و مواردی از اين قبیل.
 )3فرصتها ()O
در ارزشیابي يک پديده يا برنامه بير اسياس الگيوی سيوات ،توجيه بيه ايين نکتيه
ضروری است که نقاط قوت و ضعف هر دو مربوط بهويژگي جاری و درونيي برناميه
مورد نظر هستند؛ بهعبارت ديگر ،اين نقاط قوت و ضيعف ،مربيوط بيه پدييدههيا ييا
مسائلي هستند که در جريان هستند؛ اما فرصتها و چالشها ،خارج از محدودة برنامه
بوده و به مثابه روان کننده يا بازدارنده فعالیتهای برنامه وارد عمل ميشوند .با توجيه
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به اين تعريف ،مهمترين فرصتهايي کيه پاسيخگويان بيرای گيروه ميديريت توسيعة
روستايي برشمردهاند ،به شر زير است:
 نزديکي شهر ياسوج به شهرهايي نظیر شیراز و اصفهان و با در نظر گرفتن اين
نکته که در اين شهرها دانشگاههای بزرگي نظیير دانشيگاه شيیراز و دانشيگاه صينعتي
اصفهان قرار دارند و در اين دانشگاهها گروههيايي ماننيد :تيرويج کشياورزی ،اقتصياد
کشاورزی يا توسعة روستايي داير هستند که بسیار قوی بوده و اساتید صياحبنظيری
در آنها مشغول به کار هستند ،امکيان تبيادل علميي ،اسيتفاده از نظيرات و تجربیيات،
داوری پاياننامهها ،اخذ پروژههای مشترک و مواردی از اين قبیل ،يکي از فرصتهايي
است که گروه مديريت توسعة روستايي ميتواند در برنامهها و فعالیتهای خود ميورد
توجه قرار دهد.
 استان کهگیلويه و بويراحمد دارای ماهیت روستايي -عشايری اسيت؛ بير ايين
اساس ،فرصت بسیار مغتنمي برای گروه مديريت توسيعة روسيتايي وجيود دارد تيا از
اين پتانسیل عظیم استفاده کرده و برنامهها و فعالیتهای خيود ،بيهوييژه فعالیيتهيای
پژوهشي ،را بر اساس اولويتها و نیازهای استاني يا محلي پيگیری نمايد.
 با توجه به نوپا بيودن مراکيز آموزشيي و پژوهشيي در اسيتان ،در زمینيههيای
مختلف اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ،زيست محیطي و  ...تحقیقات چنداني در اسيتان
انجام نشده است .اين امير در منياطق کمتير توسيعه يافتيه ،يعنيي منياطق روسيتايي-
عشايری ،که بخش عمده جمعیت استان را تشکیل ميدهنيد ،بسيیار بیشيتر بيه چشيم
ميخورد؛ بنابراين ،بکر و دست نخورده بودن مسائل مختلف موجيود ،فرصيت بسيیار
مغتنمي است تا گروههای مختلف دانشگاه ،بهويژه گروه مديريت توسعة روسيتايي ،بيا
مراجعات مکرر و متعدد و بدون نگراني از بابت ايجياد دغدغيه و دردسير مراجعيات
مکرر به مردم ،فعالیتهای پژوهشي خود را پيگیری نمايند.
 امروزه نکتهای که در برنامهها و فعالیتهای مختلف ميورد توجيه قيرار گرفتيه
است ،جنبههای اجتماعي برنامهها است که در سالهای گذشته کمتر مورد توجه بيوده
است .در اين راستا و به تبعیت از روند بین الملليي ،دوليت سيازمانهيای مختليف را
موظف به بررسي و توجه به جنبههای اجتماعي برنامههای خود نموده است؛ بر همین
اساس و با توجه به ماهیت تخصصي رشته ،اعضای هیأت علمي گروه مديريت توسعة
روستايي ،اکنون در کمیتة پژوهشي سازمانهای مختلف نظیر :جهاد کشاورزی ،تعياون،
محیط زيست ،استانداری ،بانکهای مختلف ،شرکت شهرکهای صنعتي و  ...عضويت
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دارند .اين وضعیت ،فرصت مغتنمي است تا برنامهها و فعالیتهای پژوهشي گروه هير
چه بیشتر به نیاز اين سازمانها نزديک گردد .اين امير ،عيالوه بير اينکيه مييتوانيد از
جنبههای درآمدی برای گروه و دانشگاه اهمیت داشته باشد ،باع ميگيردد تيا اصيل
کاربردی بودن پژوهشها و نزديک کردن دانشگاه به محيیط اجراييي ،کيه دو دغدغيه
اصلي نظام آموزش عالي کشور هستند ،مورد توجه بیشتر قرار گیرند.
 )4چالشها ()T
با توجه به توضیحاتي که در بند قبل در ميورد ماهیيت فرصيتهيا و چيالشهيا و
تفاوت آنها با نقاط قوت و ضعف آورده شد ،مهمتيرين چيالشهيای گيروه ميديريت
توسعة روستايي ،به نقل از پاسخگويان ،به شر زير است:
 روند فعلي پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد ،بيهوييژه رشيته توسيعة
روستايي ،که باع ميشود تا دانشجويان با کیفیت پايین به اين رشته وارد شوند.
 نوپا و کوچک بودن گروه و عدم آشنايي برخي از نهادهای اجرايي نسيبت بيه
وجود اين گروه و کارکردهای مختلفي که ميتواند داشته باشيد ،باعي مييگيردد کيه
بسیاری از پتانسیلهای گروه ،بهويژه در زمینههای پژوهشي ،کمتر مورد اسيتفاده قيرار
گیرند.
 يکي ديگر از چالشها ،اين است که در بین مديران بخش اجرايي و بيه دالييل
مختلف ،فرهنگ همکاری با دانشگاه چندان رواج پیدا نکيرده اسيت .تجربية اعضيای
هیأت علمي گروه بهعنوان دانشجويان سابق دانشگاههای بزرگ کشيور ،نشيان دهنيدة
اين نکته مهم است که اگر چه فاصله بخش اجرايي با بخيش آموزشيي -پژوهشيي در
کشور بهطور کلي زياد است ،اما اين معضل در اين استان ،در مقايسه با ساير استانهيا،
بسیار بیشتر به چشم ميخورد؛ بنابراين ،هر چند که در بخش فرصتهيا بيه همکياری
گستردة اعضای هیأت علمي گروه با نهادهای مختلف اشياره شيد ،اميا ايين همکياری
تاکنون فقط بهصورت شرکت در جلسات بوده است و از پتانسیل بالقوّه گروه ،بهوييژه
در زمینههای پژوهشي ،چندان استفاده نشده است.
 نوپا بودن دانشگاه و جوان و تازهکار بودن اعضای هیأت علمي باع ميشيود
تا بسیاری از مديران اجرايي بیشتر تمايل داشته باشند که طر های پژوهشيي خيود را
به اعضای هیأت علمي دانشگاههای بزرگتير ييا شيرکتهيای معيروف در ايين زمینيه
واگذار نمايد؛ هر چند که تجربة چندين مورد از اين واگذاریها نشان دهنيدة نياموفق
بودن اين رويه است؛ زيرا اعضای هیأت علمي دانشگاههای بزرگ به لحاظ جغرافیايي
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در محل ساکن نیستند و نميتوانند در اجرای ييک تحقیيق واقعيي وارد عميل شيوند.
همچنین ،حجم زياد ديگر فعالیتهای آموزشي -پژوهشي اين افيراد باعي مييشيود
تاعمالً وقت کمتری برای پرداختن به اين امور داشيته باشيند .در ميورد شيرکتهيای
بزرگ نیز ،ضمن اينکه مشکل فاصلة جغرافیايي باز هم وجود دارد ،انجام پيژوهش بيه
کارشناسان تازهکاری واگذار ميشود که بعضاً مشاهده ميشود پژوهشهايي با کیفیيت
بسیار پايین انجام داده يا در اجرای امور محوله ،بسیار ضعیف بودهاند.
 کوچک و نوپا بودن گروه اين مشکل را به همراه دارد که گياهي اوقيات حتيي
ممکن است از طرف مسئوالن دانشگاه از لحاظ مواردی نظیر تجهیز گروه به امکانيات
و تجهیزات مورد نیاز ،کمتر مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به موارد فو  ،جدول شمارة  6جمعبندی مهمترين نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و چالشهای گروه مديريت توسعة روستايي را نمايش ميدهد.
جدول ( )6جمع بندی مهمترین نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و چالشهای گروه مدیریت
توسعة روستایی
اجزای الگوی
ردیف
ارزشیابی

1

2

3

یافتهها

 سهولت دسترسي؛ جوان و پرانرژی بودن و بهروز بودن اعضای هیأت علمي
 تدريس دروس اصلي گروه به زبان انگلیسي
 استفاده مفید از وقت کالس
 دانش عمومي و کلي اساتید نسبت به رشتة تحصیلي
 شرکت دادن دانشجويان در مباح درس و ادارة کالس به شیوه بح گروهي
نقاط قوت (  )Sقبول مسئولیت و هدايت طر های مختلف پژوهشي درون و برون دانشگاهي
 ارتباط نسبتاً مناسب با دستگاههای اجرايي و عضويت در شوراهای پژوهشي آنها
 سعي در کاربردی کردن هر چه بیشتر طر های پژوهشي و پايان نامههای
دانشجويي
 حمايتهای مادی و معنوی از دانشجويان برای حضور در همايشها يا مشارکت در
انجام طر های پژوهشي
 کمبود کتابهای تخصصي گروه در کتابخانههای دانشکده و دانشگاه
 بياعتبار بودن نمره و نحوة برگزاری آزمون درس زبان بسندگي
 تشکیل برخي کالسها در بعد از ظهر ،بهويژه پس از ساعت اداری
 کمبود بازديدهای میداني در دروس نظری
نقاط ضعف
 پايین بودن کیفیت دانشجويان
()W
 کمتوجهي دانشجويان به فعالیتهای فو برنامة علمي
 نبود کارشناس گروه ،بهويژه برای همکاری و نظارت بر پروژههای میداني
دانشجويان
 ضعف امکانات و تجهیزات گروه
فرصتها (  )Oنزديکي به دانشگاههای معتبر نظیر شیراز و صنعتي اصفهان
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4

چالشها ()T

 ماهیت روستايي -عشايری استان که متناسب با تخصص اصلي رشته است
 بکر و دست نخورده بودن بسیاری از زمینههای پژوهشي در سطح استان
 همکاری و ارائة خدمات مشاورهای اعضای هیأت علمي به ادارات مختلف اجرايي
 روند فعلي پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد رشتههای مختلف
 نوپا و کوچک بودن گروه و نیاز به معرفي و شناخت هر چه بیشتر گروه
 فرهنگ نادرست مديران اجرايي در مورد ضرورت همکاری با دانشگاه
 ترجیح مديران اجرايي به همکاری با دانشگاههای بزرگتر و اعضای هیأت علمي
باسابقهتر

با توجه به اينکه ارزشیابي عناصر آموزشي گروه بر اساس الگوی سوات انجام
شده است ،ميتوان از تحلیل ماتريس سوات برای تعیین راهبردها و ارائة پیشنهادهای
مورد نیاز بهمنظور بهبود وضعیت گروه استفاده نمود .ماتريس سوات ،از مهمترين
ابزارهايي است که ميتوان به کمک آن اطالعات را مقايسه کرد و چهار نوع راهبرد
اصلي قوت -فرصت ( ،)SOضعف -فرصت ( ،)WOقوت -چالش ( )STو ضعف-
چالش ( )WTرا مشخص نمود (اقتباس از رکنالدين افتخاری و همکاران:)1389 ،
 -1راهبردهای تهاجمی ()SO
در اجرای راهبرد قوت -فرصت ،گروه با استفاده از نقاط قوت داخلي ميکوشد از
فرصتهای خارجي بهرهبرداری کند .مهمترين راهبردهای تهاجمي ،که در اين مطالعه
مشخص شدند و بايد از طرف گروه مورد توجه قرار گیرند ،به شر زير هستند،
 استفاده از پتانسیلهای روستايي و عشايری منطقه برای انجام پژوهشها و
پايان نامههای گروه؛
 برقراری ارتباط و مشارکت بیشتر بین گروههای مشابه در دانشگاههای شیراز و
صنعتي اصفهان؛
 آشنايي دانشجويان و توسعة تعامالت آنها با مؤسسات و سازمانهای مرتبط با
روستا از طريق انجام طر های پژوهشي آنها يا جلب حمايت مالي آنها.
 -2راهبردهای بازنگری ()WO
هدف راهبرد ضعف -فرصت ،اين است که گروه با بهرهبرداری از فرصتهای
موجود در محیط خارج بکوشد تا نقاط ضعف داخلي را بهبود بخشد .در اين زمینه
نیز موارد زير قابل ذکر هستند:
 استفاده از امکانات ،تجهیزات و کتابخانه سازمانهای مرتبط مانند تعاون،
محیط زيست ،جهاد کشاورزی و  ...برای رفع نیاز به کتب تخصصي رشته؛
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 باال بردن دانش ،مهارت ،منابع اطالعاتي و در يک جمله ،کیفیت دانشجويان
توسعة روستايي در مورد روستا از طريق بازديد از نواحي روستايي (به علت ماهیت
عشايری و روستايي استان)؛
 برگزاری جلسات ،نشستها و کارگاههای آموزشي به کمک اعضای هیأت
علمي گروههای مشابه در دانشگاههای معتبر همجوار.
 -3راهبردهای تنوع ()ST
گروه آموزشي برای اجرای راهبرد قوت -چالش نیز ميکوشد تا با استفاده از نقاط
قوت خود ،اثرات ناشي از تهديدات موجود در محیط خارج را کاهش دهد يا آنها را
از بین ببرد .در اين زمینه ،موارد زير قابل ذکر هستند:
 معرفي پتانسیلها و تواناييهای اعضای هیأت علمي و دانشجويان گروه (انجام
طر ها ،مقاالت و شرکت در همايشها) برای شناساندن هر چه بیشتر و بهتر گروه
توسعة روستايي؛
 تالش بیشتر اعضای هیأت علمي گروه برای ارتباط هر چه بیشتر گروه و
دانشگاه با بخش اجرايي و شرکت مداوم اعضای گروه توسعة روستايي در
نشستهای سازمانهای مرتبط با روستا و اعالم آمادگي گروه برای انجام نیازهای
پژوهشي آنان؛
 برگزاری جلسات هم انديشي گروه با مسئوالن دستگاههای اجرايي و رايزني با
نهادهای باالتر مانند استانداری برای الزام هر چه بیشتر اين نهادها و ادارات به
همکاری با دانشگاه.
 -4راهبردهای تدافعی()WT
سرانجام ،ميتوان گفت که گروه در اجرای راهبرد ضعف -چالش ،حالت تدافعي
به خود گرفته و هدف آن ،کم کردن نقاط ضعف داخلي و پرهیز از تهديدات ناشي از
محیط خارجي است.
 پيگیری جدی و مستمر توسعة تجهیزات مورد نیاز گروه؛
 تالش و پيگیری اعضای هیأت علمي ،بهويژه مدير گروه ،برای راهاندازی
کتابخانة تخصصي گروه ولو در مقیاس کوچک؛
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 بررسي و ارزشیابي برنامة درسي و ايجاد تغییرات الزم بهصورت مستمر
(حداقل هر دو سال يک بار)؛
 انجام مطالعة پيگیرانه و بررسي وضعیت شغلي دانشآموختگان گروه و
دانشکده ،حداقل هر پنج سال يکبار؛
 فراهم آوردن تمهیدات و مجوز الزم برای استفاده از دانشجويان مقطع
کارشناسي ارشد بهعنوان دستیار استاد راهنما در دروس دورة کارشناسي؛
 تالش برای جذب کارشناس متخصص در زمینههای تخصصي؛
 پيگیری محدود کردن پذيرش رشته توسعة روستايي به فارغالتحصیالن مقطع
کارشناسي رشتههای ترويج کشاورزی و اقتصاد کشاورزی؛
 پيگیری اعطای ابتکار عمل به دانشگاهها و گروهها برای پذيرش دانشجو،
حداقل به میزان يک سوم يا يک چهارم نمرة قبولي از طريق برگزاری مصاحبة
تخصصي؛
 پيگیری تسهیل در اعمال تغییرات مورد نیاز در برنامة درسي گروه.
جمع بندی مهمترين راهبردهای فو  ،در جدول شمارة  7نمايش داده شده است.
جدول ( )7ماتریس راهبردها برای بهبود وضعیت گروه مدیریت توسعة روستایی دانشگاه
یاسوج
عوامل درونی
ماتریس سوات
نقاط ضعف ()W
نقاط قوت ()S
)(SWOT
راهبردهای بازنگری ()WO
راهبردهای تهاجمي ()SO
 .1استفاده از پتانسیلهای  .1استفاده از امکانات ،تجهیزات و کتابخانه سازمانهای
روستايي و عشايری منطقه مرتبط؛
برای انجام پژوهشها و پايان  .2باال بردن دانش ،مهارت و منابع اطالعاتي دانشجويان
توسعة روستايي در مورد روستا از طريق بازديد از نواحي
نامهها؛
فرصتها  .2برقراری ارتباط و مشارکت روستايي؛
( )Oبیشتر بین گروههای مشابه؛  .3برگزاری جلسات ،نشستها و کارگاههای آموزشي به
عوامل
 .3آشنايي دانشجويان و توسعة کمک اعضای هیأت علمي گروههای مشابه.
بیروني
تعامالت آنها با مؤسسات و
سازمانهای مرتبط با روستا.
راهبردهای تدافعي ()WT
راهبردهای تنوع ()ST
 .1پيگیری جدی و مستمر توسعة تجهیزات مورد نیاز
 .1معرفي پتانسیلها و
گروه؛
چالشها تواناييهای اعضای هیأت
 .2بررسي و ارزشیابي برنامة درسي و ايجاد تغییرات الزم
( )Tعلمي و دانشجويان گروه؛
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 .2تالش بیشتر اعضای بهصورت مستمر (حداقل هر دو سال يک بار)؛
هیأت علمي گروه برای ارتباط  .3انجام مطالعة پيگیرانه و بررسي وضعیت شغلي
هر چه بیشتر گروه و دانشگاه دانشآموختگان گروه و دانشکده ،حداقل هر پنج سال
يکبار؛
با بخش اجرايي؛
 .3برگزاری جلسات هم  .4پيگیری محدود کردن پذيرش رشته توسعة روستايي به
انديشي گروه با مسئوالن فارغالتحصیالن مقطع کارشناسي رشتههای ترويج کشاورزی
دستگاههای اجرايي از جمله و اقتصاد کشاورزی؛
 .5پيگیری اعطای ابتکار عمل به دانشگاهها و گروهها برای
استانداری.
پذيرش دانشجو ،حداقل به میزان يک سوم يا يک چهارم
نمرة قبولي از طريق برگزاری مصاحبة تخصصي.

نتیجهگیری و پیشنهادها
اگر در يک جمعبندی کلي و بسیار خالصه ،عناصر مورد نظر در گروه مديريت
توسعة روستايي ،در سه درجه خوب ،متوسط و ضعیف ارزشیابي شوند ،بر اساس
يافتههای اين مطالعه ،که ارزشیابي دروني اين گروه است ،موارد زير به تفکیک قابل
ارائه هستند:
 -1در مورد اعضای هیأت علمي ،وضعیت نسبتاً خوب و مطلوبي برقرار است.
گرچه مواردی مانند افزايش يک عضو هیأت علمي جديد با تخصص توسعة روستايي
و مسلط به سامانة اطالعات جغرافیايي مورد تأکید پاسخگويان بوده است؛ يا
دانشجويان تأکید داشتهاند که به دلیل داشتن مسئولیت اجرايي ،برخي از اوقات ،تنظیم
زمان مشاوره با اعضای هیأت علمي کمي مشکل است ،اما به هر حال ،موارد مثبت
اشاره شده در مورد اعضای هیأت علمي ،بسیار بیشتر بوده است.
 -2در مورد مديريت گروه نیز وضعیت به همین منوال است .البته شايد به دلیل
کوچک بودن گروه و کم بودن تعداد دانشجويان ،مديريت گروه نسبت به ديگر
گروههای بزرگتر سادهتر باشد ،اما به هر حال ،تالش و پيگیری مدير گروه ،بهويژه
از لحاظ مواردی نظیر برگزاری جلسات ،پيگیری مکاتبات ،و تجهیز گروه ،هماهنگ
کردن برنامههای مختلف و مواردی از اين قبیل غیرقابلانکار است ،بهويژه زماني که
با ديگر گروههای مشابه مقايسه ميگردد.
 -3در مورد برنامههای آموزشي ،وضعیت کلي گروه ،متوسط رو به باالست.
برخي از مسائل موجود در اين زمینه ،مانند :بازنگری برنامه درسي و اضافه کردن
درس سامانة اطالعات جغرافیايي يا توجه بیشتر به انجام پروژههای میداني لحاظ شده
است؛ اما موارد ديگر ،مانند :زياد بودن تعداد واحدهای جبراني ،نحوة پذيرش ،کیفیت
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پايین دانشجويان يا نامناسب بودن زمان تشکیل کالسها از حیطه مسئولیت گروه
خارج ميباشد ،اما ميتوان پیشنهاد تغییرات الزم را به مسئوالن مربوطه ارائه داد.
 -4وضعیت برنامههای پژوهشي نیز تقريباً مانند برنامههای آموزشي است .با
وجود اينکه طي دو سال گذشته اعضای هیأت علمي گروه هر کدام حداقل دو طر
پژوهشي در دانشگاه تصويب و اجرا نمودهاند ،اما به نظر ميرسد که تالش و پيگیری
بیشتری برای جذب طر های پژوهشي خارج دانشگاهي الزم باشد.
 -5وضعیت برنامههای خدمات مشاورهای نیز در حد متوسط به پايین ارزشیابي
ميگردد .با وجود اينکه اعضای هیأت علمي گروه با ادارات و نهادهای مختلف
اجرايي همکاری دارند ،اما اين همکاری ،بیشتر بهصورت برگزاری جلسات نامنظم
است و نميتوان گفت تمام فعالیتهای مشاورهای که اعضای هیأت علمي يک گروه
آموزشي ميتوانند داشته باشند ،فقط همین است .البته شايد مانع اصلي در اين زمینه،
فرهنگ حاکم بر سازمانهای اجرايي ،بهويژه مديران آنها ،باشد؛ اما بههرحال ،وضعیت
موجود با آن چه توانايي بالقوه گروه است ،فاصله نسبتاً زيادی دارد.
 -6وضعیت دانشجويان گروه از لحاظ کیفیت آموزشي ضعیف ارزشیابي
ميگردد .البته شايد اين وضعیت مختص اين گروه نبوده و متأثر از تعداد و نحوة
پذيرش دانشجو ،در گروههای مختلف و دانشگاههای گوناگون باشد .بهنظر ميرسد
که برای ورود دانشجويان با وضعیت تحصیلي بهتر ،بايد برخي از تمهیدات ،از جمله
وضع حد نصاب برای دروس آزمون ورودی و انجام مصاحبه علمي ،مد نظر قرار
گیرد.
 -7وضعیت کارشناس گروه نیز در حد ضعیف ارزشیابي ميگردد .البته آن چه
که مشهود است ،اين است که کارشناس فعلي ،که در حقیقت کارشناس آموزشي سه
گروه است ،سعي بر آن دارد تا وظايف مربوطه را بهخوبي انجام دهد؛ اما عدم تناسب
تخصص در انجام اين امور ،بهويژه از لحاظ انتظاراتي که گروه از کارشناس خود دارد
(مانند همراهي و نظارت بر پژوهشهای میداني دانشجويان) و انجام امور آموزشي سه
گروه مختلف ،باع ميشود که وی نتواند در اين زمینهها چندان مفید واقع شود.
پیشنهاد ميگردد که يک کارشناس ،مختص گروه مديريت توسعة روستايي بهکار
گرفته شود.
 -8باالخره ،وضعیت گروه از لحاظ امکانات و تجهیزات را شايد بتوان
ضعیفترين عنصر ارزشیابي نمود .در اين زمینه ،با توجه به اينکه گروه مديريت
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توسعة روستايي ،گروه تازه تأسیس و نوپايي است ،انتظار ميرود که نسبت به تجهیز
هر چه سريعتر اين گروه به امکانات و وسايل مورد نیاز از سوی دانشگاه ياسوج،
اقدام الزم به عمل آيد.

112

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

منابع
بازرگان ،عباس ( .)1392ارزشیابي آموزشي :مفاهیم ،الگوها و فرايند عملیاتي .تهران:
انتشارات سمت.
بازرگان ،عباس ( .)1374ارزيابي دروني دانشگاهي و کاربرد آن در بهبود کیفیت
آموزش عالي .پژوهش و برنامهريزی در آموزش عالي 11 .و .70 – 49 :12
بازرگان ،عباس؛ فتحآبادی ،جلیل و عیناللهي ،بهرام ( .)1379رويکرد مناسب ارزيابي
دروني برای ارتقای مستمر کیفیت گروههای آموزشي در دانشگاههای علوم
پزشکي .مجله روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه تهران.26-1 :2 .
بازرگان ،عباس؛ میر کمالي ،محمد و نادری ،ابوالقاسم ( .)1385گزارش ارزشیابي
دروني گروه مديريت و برنامهريزی آموزشي دانشگاه تهران .سازمان سنجش
آموزش کشور.
پازوکي ،رامین و صديقي مقدم ،بیژن ( .)1381گزارش اولین ارزشیابي دروني جهت
ارتقای کیفیت آموزشي در گروه آموزشي میکروبشناسي ،انگلشناسي و
ايمنيشناسي دانشگاه علوم پزشکي سمنان .مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي
سمنان .شمارههای  3و.144 – 137 :4
پیکاني ،غالمرضا و دورانديش ،آرش ( .)1385ارزشیابي دروني گروه اقتصاد
کشاورزی دانشگاه تهران .مجموعه مقاالت دومین همايش ارزشیابي دروني برای
ارتقای کیفیت دانشگاهي.)281-308( ،
حسینلو ،حمید ( .)1384ارزشیابي آموزش .خبرگزاری فارس ،قابل دسترس با آدرس
.http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8410040411
حسینينژاد ،زهرا؛ عربزاده ،عليمحمد و موسيپور ،نعمتاهلل ( .)1385ارزشیابي
دروني عملکرد آموزش رشته پزشکي در ورودیهای سالهای  73تا  .77گامهای
توسعه در آموزش پزشکي.110-102 :)2( 3 ،
دفتر نظارت و ارزشیابي دانشگاه ايالم ( .)1388گزارش سال  88ارزشیابي دروني
گروههای آموزشي .قابل دسترس با آدرس
.http://www.ilam.ac.ir/file_bank/M1388121_arzyabi_88.pdf

ارزشیابی آموزشی ،ضرورتی نوین در آموزش عالی ایران...

113

رباني ،علي؛ فرزيانپور ،فرشته؛ زماني ،غالمرضا؛ زينالو ،علياکبر و شجری ،حمیده
( .)1385ارزشیابي دروني گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکي دانشگاه علوم
پزشکي تهران .مجله بیماریهای کودکان ايران.307-301 :)3( 16 ،
رکنالدين افتخاری ،عبدالرضا؛ عارف نیا ،خجسته؛ سجاسي قیداری ،حمداهلل؛ فیروزنیا،
قدير؛ صادقلو ،طاهره؛ دياني ،لیال و فتاحي ،احداهلل ( .)1389راهبردهای توسعه
آموزش توسعه پايدار در ايران .فصلنامه جغرافیا.66 – 47 :)25( 8 ،
رفیعي ،غالمرضا؛ خدادادیزاده ،علي؛ کاظمي ،مجید؛ شهابينژاد ،مريم؛ راوری ،علي و
بخشي ،حمید ( .)1382ارزشیابي دروني گروه پرستاری داخلي جراحي دانشگاه
علوم پزشکي رفسنجان در نیمسال اول  .81-82مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي
سمنان.17 – 9 :5 ،
رهبر ،ناهید؛ آذرگون ،اعظم و فائز ،نجمه ( .)1382ارزشیابي دروني گروه آموزشي
زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال  .1381مجله علمي دانشگاه
علوم پزشکي سمنان.32 – 27 :5 ،
زماني ،غالمحسین و نوریپور ،مهدی ( .)1385الگوی اجرايي ارزشیابي دروني در
آموزش عالي :مورد مطالعه بخش ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز.
مجموعه مقاالت دومین همايش ارزشیابي دروني برای ارتقای کیفیت دانشگاهي،
(.)211-237
سیف هاشمي ،مريم؛ امین بیدختي ،محمداسماعیل؛ يزدیها ،محمدصاد ؛ نبوی،
محمد و فرانوش ،محمد ( .)1380ارزشیابي دروني فرايندی جهت ارتقای کیفیت
آموزشي در گروه آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سمنان .مجله علمي دانشگاه
علوم پزشکي سمنان 3 ،و.175- 167 :4
شاهي ،سکینه ( .)1385بررسي روند ارزشیابي دروني در دانشگاه شهید چمران اهواز.
مجموعه مقاالت دومین همايش ارزشیابي دروني برای ارتقای کیفیت دانشگاهي،
(.)237-254
طغیاني ،اسحا ( .)1385ارزشیابي دروني گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه
اصفهان .مجموعه مقاالت دومین همايش ارزشیابي دروني برای ارتقای کیفیت
دانشگاهي.)266-284( ،

114

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

فرخي ،سوسن؛ رسولزاده ،بهزاد و معماری ،موسيالرضا ( .)1384طراحي الگوی
مناسب جهت ارزيابي دروني بخشهای بالیني دانشگاه علوم پزشکي اردبیل
بهمنظور ارتقای کیفیت آموزشي .مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي.14 :5 ،
مالکي ،رسول و دماوندی ،عاطفه ( .)1394تحلیل راهبردی منابع انساني در بخش
کشاورزی ايران .مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس الگوی اسالمي ايراني
پیشرفت.
محمدی ،رضا و اسالمزاده ،غالمحسین ( .)1385ارزشیابي دروني کیفیت گروههای
آموزشي رياضي محض و کاربردی دانشگاه صنعتي امیرکبیر :فرايند ،نتايج و
پیشنهادها .مجموعه مقاالت دومین همايش ارزشیابي دروني برای ارتقای کیفیت
دانشگاهي.)79-113( ،
محمدی ،رضا؛ پورجم ،محمد و قليزاده ،آذر ( .)1385ارزشیابي دروني کیفیت
گروههای آموزشي مقطع کارداني دانشگاه جامع علمي -کابردی مجتمع آموزش
جهاد کشاورزی اصفهان .مجموعه مقاالت دومین همايش ارزشیابي دروني برای
ارتقای کیفیت دانشگاهي.)114-154( ،
يارمحمديان ،محمدحسین و کلباسي ،افسانه ( .)1385ارزشیابي دروني گروههای
آموزشي دانشکده مديريت و اطالع رساني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان.
مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي.115 – 109 :)1( 6 ،
Ahmadi, Azam; Bazargan, Abbas and Havas Beigi, Fatemeh (2011).
Relationship between organizational characteristics and
implementation of internal evaluation in universities educational
departments, case: University of Tehran. Procedica Social and
Behavioral Sciences, No. 15 (221-228).
Alexander, Meredith (2001). Lee Cronbach, pioneer in education
psychology, dead at 85. Stanford University News Service,
Available:
http://www.stanford.edu/dept/
news/pr/01/cornbachobit1010.html
Bazargan, Abbas (2005). Internal Evaluation: an approach to use data
for action in higher education quality improvement. The 52nd ISI
Session
Proceedings.
Available:
http://www.stat.fi/isi99/proceedings/arkisto/varasto/baza0634.pdf
Cook, D. Team (1996). Lessons learned in evaluation over the
past 25 years. In: Evaluation for The 21st Century. A
Handbook By: E. Chelimsky, W. R. Shadish. Thousand Oaks,
CA: Sage.

115

... ضرورتی نوین در آموزش عالی ایران،ارزشیابی آموزشی

Fathabadi, Jalil; Bahrami, Einollah, and Najafizadeh, Seyyed Reza
(2003). An overview of internal evaluation in medical universities
and its consistency with evaluation standards. Journal of Medical
Education, Vol. 2, No. 2 (82-85).
Fetterman, M. David and Eiler, Melissa (2003). Empowerment
evaluation
workshop.
Available:
http://www.stanford.edu/~davidf/empowermentworkshopCSAP/sl
d001.html.
Fetterman, M. David (1995). Empowerment evaluation: an
introduction to theory and practice. Sage Publication.
Guba, G. Egon and Lincoln, S. Yvonna (1994). Competing
paradigms in qualitative research. In: Handbook of qualitative
research. By Denzin, L. and Lincoln, Y. S. 1st edition. Sage
Publishers, Thousand Oak, CA.
Horworth, Rosalind; Graeme, Harvey and Anthea Rutter (2002).
empowering older adults through engagement in evaluation
process: examples from adult and community education projects
in Victoria. Australian Evaluation Society international
conference. Wollongong Australia. Available: www.acs.asn.au/
conference/hurworth.pdf.
Mathews, Deirdre (2010). improving learning through whole
school evaluation: moving towards a model of internal
evaluation in Irish post-primary schools. Ph.D. Thesis. MUI
Maynooth, Faculty of Social Science, Education Department.
Ireland.
Shojaei, Mohammadreza; Farhani, Alireza and Farhani,
Mohammadreza (2015). The analysis of the internal and external
environments of private institutions of higher education in Iran
and providing optimal strategies based on SWOT. Journal of
Culture, Society and Development, 5: 6-17.
Stake, Robert (1975). Program evaluation particularly responsive
evaluation. Center for Instructional Research and curriculum
Evaluation Publishers, University of Illinois at Urban-Campaign.

