فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی
سال سوم ،شمارة  ،4زمستان  ،9312صص 33 -85

Journal of Measurement & Educational Evaluation Studies
Vol. 3, No. 4, Winter 2014

ارزشیابی فرآیندها و عوامل درونی گروه آموزشی :مطالعه موردی
گروه آموزشی ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

سمیه لطیفی **
فرهاد سراجی ***

چكیده

واژگان كلیدی :ارزيابی درونی ،كیفیت آموزش ،ترويج و آموزش كشاورزی ،آموزش عالی

* عضو هیأأت علمأی گأروه آمأوزش كشأاو رزی دانشأگاه بأوعلی سأینا ،همأدان ( مسأوول مکاتبأات :
)rmovahedi@basu.ac.ir
** كارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
*** دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
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هدف اصلی اين پژوهش ارزيابی درونی گروه ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه بوعلی
سینا ،به منظور شناسايی نقاط قوت و ضعف آموزش و پژوهش در سطح گروه آموزشی
میباشد .به منظور ارزيابی گروه مذكور شش عامل شامل اول -اعضای هیأت علمی ،دوم-
دانشجويان ،سوم -دانشآموختگان ،چهارم -فرآيند تدريس -يادگیری ،پنجم -امکانات و
تجهیزات آموزشی -پژوهشی ،و ششم -پژوهش ،مورد بررسی قرار گرفت .اين پژوهش از
نوع پیمايشی است و در تجزيه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی استفاده شده است .صحت
سؤاالت پرسشنامه با استفاده از روش روايی صوری ،مورد تأيید متخصصان فن قرار گرفت.
برای برآورد پايايی پرسشنامهها ،ضريب آلفای كرونباخ محاسبه شد كه مقدار میانگین آن
 0/37به دست آمد .نمونههای تحقیق شامل دانشجويان  38نفر ،دانشآموختگان  85نفر،
اعضای هیأت علمی پنج نفر و چهار نفر كاركنان گروه بودند .بازه زمانی انجام تحقیق در
سالهای  9355تا  9351بوده است .نتايج به دست آمده نشان داد كه وضعیت گروه آموزشی
به لحاظ عامل اعضای هیأت علمی و عامل فرآيند تدريس -يادگیری در سطح مطلوب ،و
عامل دانشجويان ،دانشآموختگان ،امکانات و تجهیزات آموزشی -پژوهشی و عامل پژوهش
در سطح نسبتاً مطلوب بود.
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مقدمه
در جهان امروز نیروی انسانی بیش از همه چیز دارای اهمیت است و اقتصاددانان
معتقدند آنچه در نهايت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر كشور را
تعیین میكند ،منابع انسانی آن كشور است ،نه سرمايه و يا منابع مادی ديگر .اين منابع
انسانی هستند كه سرمايهها را متراكم میسازند ،از منابع طبیعی بهرهبرداری میكنند،
سازمانهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود میآورند و توسعه ملی را پیش
میبرند .كشوری كه نتواند مهارتها و دانش مردمانش را توسعه دهد و از آن در
اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهرهبرداری نمايد ،قادر نخواهد بود هیچ چیز ديگری را
توسعه بخشد (شريعتمداری .)9353 ،آموزش و به ويژه آموزش عالی نقش تعیین
كنندهای در توسعه منابع انسانی هر كشوری دارد .در حقیقت آموزش نوعی
سرمايهگذاری مفید و عاملی كلیدی در توسعه محسوب میشود و چنانچه به درستی
و شايستگی برنامهريزی و اجرا شود میتواند بازده اقتصادی قابل مالحظهای داشته
باشد .با توجه به اهمیت آموزش عالی در روند توسعه منابع انسانی هر كشور ،در
صورتی كه كیفیت مراكز آموزش عالی مطلوب نباشد ،آينده علمی و پژوهشی كشور
اطمینان بخش نخواهد بود .با اين وجود نگاهی به روند تحوالت نظام آموزش عالی
كشور طی چند سال گذشته ،حاكی از سیر نزولی برخی شاخصهای كیفی آموزش
عالی میباشد .اين مسوله از يك سو و از سوی ديگر رشد كمی آموزش عالی،
همچنین توجه به ضرورت تربیت نیروی انسانی شايسته برای ورود به جامعه
اطالعاتی و بازار كار آن ،لزوم توجه به اثربخشی و كارآيی نظام آموزش عالی را امری
اجتنابناپذير جلوه میدهد (يارمحمديان و كلباسی .)9358 ،اين كار با ارزيابی درونی
و بیرونی میسر میشود و گام نخست در اين زمینه ،ارزيابی درونی توسط گروههای
آموزشی دانشگاههاست .ارزيابی درونی به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران نقش مهمی
در ياری رساندن و كمك به سازمانها در شناسايی نقاط قوت و ضعف خود ايفا
میكند .با ارزيابی درونی سازمانهای مختلف میتوانند واحدها و عوامل انسانی و غیر
انسانی خود را ارزشیابی نمايند (محمدی و همکاران9355 ،؛ الو 2008 ،9واندرسمن،2
 .)2003از آنجا كه گروه آموزشی به عنوان زير نظام اصلی دانشگاه به حساب میآيد و
بهبود كیفیت دانشگاه وابسته به بهبود كیفیت گروههای آموزشی آن میباشد ،انجام
1. Love
2. Wandersman
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فرآيند ارزيابی در گروه آموزشی گامی مؤثر در رشد كیفی نظام آموزش عالی خواهد
بود .بنابر اين به واسطه ارزيابی درونی كیفیت عوامل تشکیل دهنده گروه آموزشی
ارزيابی شده و قوتها ،ضعفها ،فرصتها و عوامل بازدارنده توسعه گروه شناسايی
میشود .سپس برنامهريزی توسعه گروه برای بهینه كردن فعالیتهای آن انجام
میپذيرد (بازرگان و همکاران .)9358 ،همچنین با ارزيابی درونی اعضای هیأت
علمی ،فعالیتهای گذشته گروه آموزشی را بررسی كرده و نقاط قوت و ضعف،
فرصتها و تهديدها را به منظور طرحريزی توسعة گروه آموزشی در آينده شناسايی
میكنند و مهمترين هدف ارزيابی درونی كه بهبود ،تضمین و تقويت كیفیت
برنامههای آموزشی است (كیذوری و همکاران )9353 ،محقق میشود .با اطالعاتی كه
با ارزيابی درونی عايد نظام آموزشی میگردد انتظار میرود نظام بتواند با بهرهگیری
بیشتر و بهتر از استعدادها ،ضعفهای خود را بر طرف سازد .عالوه بر آن ،حاصل
ارزيابی درونی بايد متبلور ساختن شفافیت و پاسخگويی در همه فعالیتهای
دانشگاهی باشد (سزنتو .)2008 ،9بنابر اين تصمیمگیرندگان و دستاندركاران
میتوانند تصويری از چگونگی وضع فعالیتها بدست آورند و با استفاده از آن ،برای
بهبود و پیشرفت فعالیتها و دستیابی به بازدهی مورد نظر تصمیمگیری كنند.
با توجه به اهمیت ارزيابی درونی گروههای آموزشی در بهبود كیفیت نظامهای
آموزشی مهمترين مسوله پژوهش حاضر اين است كه گروه ترويج و آموزش
كشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به لحاظ اعضای هیأت علمی ،دانشجويان،
دانشآموختگان ،فرآيند تدريس -يادگیری ،امکانات و تجهیزات آموزشی -پژوهشی و
پژوهش در چه وضعیتی قرار دارد تا با شناسايی اين عوامل راهحلهايی برای بهبود
وضعیت موجود ارائه شود .به عبارت ديگر تحقیق حاضر در پی پاسخگويی به مسايل
و سؤالهای زير است.
در گروه ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه بوعلی سینا اعضای هیأت علمی در
چه وضعیتی است؟
گروه ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از نظر دانشجويان در چه
وضعیتی است؟
گروه ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از نظر دانشآموختگان در
چه وضعیتی است؟
1. Szanto
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گروه ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از نظر فرايند تدريس-
يادگیری در چه وضعیتی است؟
گروه ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از نظر امکانات و تجهیزات
آموزشی -پژوهشی در چه وضعیتی است؟
گروه ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از نظر وضعیت پژوهشی
چگونه است ؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ارزشیابی به معنای از به كارگیری روشهای جستجو و قضاوت ،شامل تعیین
استانداردها برای قضاوت در خصوص كیفیت و تصمیمگیری ،جمعآوری اطالعات
مرتبط و به كار گرفتن استانداردها برای تعیین ارزش ،كیفیت ،سودمندی و اثربخشی
برنامه يا موسسه است (فیتزپاتريیك و همکاران .)2004 ،يکی از الگوهای ارزشیابی كه
در بهبود كیفیت آموزش عالی سابقه طوالنی دارد ،اعتبارسنجی است .اعتبارسنجی
فرايندی است كه در آن ابتدا از طريق ارزيابی درونی ،درباره وضعیت موجود در
مقايسه با هدفهای بیان شده قضاوت میشود و سپس گروه همگنان بر اساس
ارزيابی درونی ،برنامه ارزيابی بیرونی و سرانجام اعتبار سنجی را انجام میدهند
(بازرگان .)9350 ،الگوی اعتبار سنجی را مترادف با فرايند كنترل كیفیت و اطمینان در
آموزش عالی میدانند .كیفیت آموزش را متناسب عوامل نظام آموزشی شامل
دروندادها ،فرآيندها ،بروندادها و پیامدها با حداقل استانداردهای تدوين شده و در
صورت نبود استانداردها ،با اهداف و رسالتهای نظام آموزشی دانست (بازرگان،
.)9334
الگوی اعتبارسنجی شامل دو رهیافت است .نخستین آن ارزيابی درونی است كه
توسط اعضای نظام آموزشی با هدف رفع نقايص و بهبود كیفیت و براساس اهداف و
رسالتهای نظام صورت میگیرد و دومین آن ارزيابی بیرونی است كه توسط هیأتی
خارج از نظام آموزشی ،با هدف تأيید و رتبهبندی كیفیت نظام آموزشی و براساس
استانداردها و ارزيابی درونی انجام میگیرد (پازارگادی .)9333 ،در دو دهه گذشته،
بیشتر نظامهای آموزش عالی جهان كوششهايی برای انجام ارزيابی و بهبود كیفیت
آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات تخصصی در سطح دانشگاه و نیز در سطح
نظامهای آموزش عالی به عمل آوردهاند .كشورهايی كه در اين زمینه تجربهای موفق
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دارند .به انجام ارزيابی مستمر پرداختهاند و از ارزيابی درونی به عنوان رويکرد
زيربنايی برای اشاعه فرهنگ كیفیت استفاده كردهاند .در اغلب اين كشورها انجام
ارزيابی درونی بر اساس هدفهای واحد سازمانی آموزش عالی انجام میشود .در
ايران نیز اجرای طرحهای مربوط به ارزيابی مستمر از سال  9338آغاز شد .پس از آن
كوششهايی در جهت ارزيابی درونی در گروههای آموزشی دانشگاهی به عمل آمده
است (بازرگان و اسحاقی.)9353 ،
كیذوری و همکاران ( )9353در تحقیقی دربارة تأثیر ارزيابی درونی بر ارتقای
كیفیت آموزش و پژوهش ،نتیجه گرفتند كه با ارزيابی درونی ،ضمن جلب مشاركت
اعضای هیأت علمی ،وضعیت موجود و مطلوب گروه آموزشی به تصوير كشیده
میشود و نقاط ضعف و قوت گروه آشکار میگردد .همچنین با اجرای پیشنهادها و
راهکارهای اجرايی حاصل از نتايج ارزيابی درونی ،مطلوبیت نشانگرهای ارزيابی و
وضعیت كیفیت آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی پژوهش پرستاری طی دوره مورد
بررسی سیر صعودی داشته است.
حجازی و همکاران ( )9333به ارزيابی درونی گروه ترويج و آموزش كشاورزی
دانشگاه تهران پرداختند .در ارزيابی درونی اين گروه پنج عامل تعیین گرديد كه
عبارت بودند از :مديريت ،اعضای هیأت علمی ،دانشجو ،دانشآموختگان و فرايند
تدريس و يادگیری .جامعه آماری اين طرح شامل نه نفر عضو هیأت علمی ،سی نفر
دانشجو ،سی نفر دانشآموخته و سی نفر كارفرما بود و اطالعات مورد نیاز با
پرسشنامه و مصاحبه به دست آمده است .طبق نتايج به دست آمده از اين طرح نظرات
دانشجويان و اعضای هیأت علمی درباره فرآيند تدريس -يادگیری در سطح مطلوب
بوده است .عالوه بر آن انتظارات كارفرمايان از دانشآموختگان ترويج و آموزش
كشاورزی دانشگاه تهران نیز در سطح مطلوب برآورد شده بود .نظرات دانشجويان
نسبت به وضعیت كلی آموزش و خصوصیات رشته و همچنین نظرات كارفرمايان،
دانشآموختگان و اعضای هیأت علمی و مديريت گروه درباره كیفیت فعالیتها در
سطح نسبتاً مطلوب بوده است.
محتشم ( )9359با هدف بهبود كیفیت گروه ترويج و آموزش كشاورزی دانشکده
كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،را مورد ارزيابی قرارداد .در اين الگو ابتدا زمینه
(اهداف دوره) ،دروندادها ،فرآيندها ،بروندادها و پیامدها در قالب شش عامل
دانشجويان ،دانشآموختگان ،ساختار و مديريت ،فرآيندهای يادگیری ،هیأت علمی و
دوره آموزشی اجرا شده ،به منظور قضاوت مورد بررسی قرار گرفت .نتايج اين
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ارزيابی مبین مطلوب بودن اهداف و دروندادها نظیر دانشجويان ،منابع يادگیری ،برنامه
درسی ،فرآيندها شامل يادگیری ،تدريس و برون دادها شامل دانشآموختگان و آثار
علمی اعضای هیأت علمی بوده است.
پیکانی و دورانديش ( )9358در ارزيابی درونی گروه اقتصاد كشاورزی دانشگاه
تهران نشان دادند كه وضعیت عوامل مورد مطالعه ،جز در سطح عامل هیأت علمی و
دانشآموختگان مقاطع تحصیالت تکمیلی ،در بقیه سطوح مورد ارزيابی با وضعیت
مطلوب فاصله داشت و میتوان با انجام برنامهريزی منطقی و علمی ،به بهبود كیفیت
گروه براساس اهداف آن تالش نمود.
بازرگان و همکاران ( )9358در تحقیقی به ارزشیابی درونی گروه مديريت و
برنامهريزی آموزشی دانشگاه تهران پرداختند .آنها توانستند برای بهبود دستیابی به
اهداف و رسالتهای گروه آموزشی مذكور الگوی مناسبی را طراحی نمايند كه در آن
پنج منبع اصلی معرفی شده است )9 .اهداف كلی دانشگاه  )2نیازهای جامعه )3
ساختار دانش در رشته تخصصی  )4شرايط و امکانات نظام دانشگاهی و  )8نیازها و
انتظارات اعضای گروه آموزشی.

روششناسی پژوهش
هدف اصلی اين پژوهش شناسايی نقاط قوت و ضعف آموزش و پژوهش گروه
ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان ،بر اساس ارزيابی درونی و
ارائه راهحلهايی برای بهبود وضعیت موجود میباشد .مراحل اجرايی ارزيابی درونی
شامل آشنا نمودن اعضای گروه با فرآيند ارزيابی درونی و تشکیل كمیته ارزيابی
درونی ،تدوين اهداف گروه ،تعیین مؤلفههای مورد ارزيابی ،تعیین مالكهای ارزيابی،
تدوين و تصويب نشانگرها ،تهیه ابزار گردآوری اطالعات ،جمعآوری اطالعات و
دادههای مورد نیاز ،تجزيه و تحلیل دادهها و قضاوت در مورد هر يك از مؤلفهها و
تدوين گزارش نهايی ارزيابی درونی است.
اين پژوهش از نوع پیمايشی است و در تجزيه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی
استفاده شده است .به منظور ارزيابی گروه مذكور ،شش عامل اعضای هیأت علمی،
دانشجويان ،دانشآموختگان ،فرآيند تدريس -يادگیری ،امکانات و تجهیزات
آموزشی -پژوهشی و پژوهش ،مورد بررسی قرار گرفت .سپس برای هر عامل
مالكهای استاندارد و مشخصی تعريف گرديده و نهايت برای ارزيابی بهتر هر يك از
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مالكها ،متغیرها يا نشانگرهای مناسب تعیین شد .براساس نشانگرهای تعیین شده،
سه پرسشنامه و يك چك لیست تنظیم گرديد .سؤالهای پرسشنامهها و چك لیست
مورد استفاده در اين پژوهش ،به گونهای تدوين گرديد كه همة نشانگرهای مورد
ارزشیابی را تحت پوشش قرار دهد .به منظور بررسی دقت و صحت سؤالهای و
گويههای به كار رفته در پرسشنامه با استفاده از روش روايی صوری ،پرسشنامهها و
چك لیست ،مورد تأيید متخصصان فن در اين زمینه قرار گرفت .برای برآورد پايايی
پرسشنامهها ،ضريب آلفای كرونباخ محاسبه شد كه مقدار آن برای پرسشنامه اعضای
هیأت علمی ،دانشجويان و دانشآموختگان به ترتیب  0/33 ،0/38و  0/31به دست
آمد كه مقادير قابل قبولی هستند .از ابزار مصاحبه نیز برای جمعآوری دادهها (پر
كردن چك لیست) از مدير گروه و كاركنان گروه و دانشکده استفاده شد.
جامعه آماری پژوهش ،اعضای گروه ترويج و آموزش كشاوری دانشگاه بوعلی
سینای همدان در سالهای  9355تا  9351بود كه شامل چهار گروه دانشجويان،
دانشآموختگان ،اعضای هیأت علمی و كاركنان گروه و دانشکده میشد .نمونه آماری
پژوهش  942نفر (دانشجويان  38نفر ،دانشآموختگان  85نفر ،اعضای هیأت علمی
پنج نفر ،و چهار نفركاركنان گروه و دانشکده بود) .فرآيند گردآوری اطالعات بدين
صورت بود كه در مورد عامل دانشجويان ،دانشآموختگان ،اعضای هیأت علمی،
فرايند تدريس -يادگیری و عامل پژوهش از دادههای حاصل از پرسشنامه استفاده شد.
در مورد عامل امکانات و تجهیزات آموزشی -پژوهشی ،اطالعات با نظرخواهی از
مدير گروه ،اعضای هیأت علمی ،دانشجويان و كارشناسان اداری با كمك چك لیست
گردآوری شد (جدول .)9
جدول ( )1عوامل مورد ارزشیابی
رديف
9
2
3
4
8
7

عوامل مورد ارزشیابی
هیأت علمی
دانشجويان
فرآيند تدريس -يادگیری
امکانات و تجهیزات آموزشی -پژوهشی
پژوهش
دانشآموختگان

ويژگیها
درون داد
درون داد
فرآيند
درون داد
برون داد
برون داد

ابزار جمعآوری اطالعات
پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه
چك لیست
پرسشنامه
پرسشنامه
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پرسشنامههای تهیه شده در مقیاس رتبهای (از خیلی زياد تا خیلی كم) تنظیم
گرديد .در تجزيه و تحلیل دادهها ،برای كمترين امتیاز ،يك و بیشترين امتیاز پنج در
نظر گرفته شد ،و با تقسیم فاصله به سه قسمت مساوی میانگینهای بین  9تا  2/33به
عنوان وضعیت نا مطلوب ،بین  2/34تا  ،3/77نسبتاً مطلوب و بین  3/73تا  8وضعیت
مطلوب در نظر گرفته شد .به اين طريق ترتیب هر متغیر يا نشانگر مورد بررسی قرار
گرفت .پس از آنکه سطح مطلوبیت هر يك از نشانگرها معلوم شد ،وزن دهی مجددی
در مورد نشانگرهای مربوط به هر مالك انجام شد .يعنی به نشانگرها در سطح
مطلوب ،ارزش عددی ( ،)3در سطح نسبتاً مطلوب ،ارزش عددی ( )2و در سطح
نامطلوب ،ارزش عددی ( )9اختصاص داده شد .سپس میانگین ارزش عددی
نشانگرهای مربوط به هر مالك ،براساس رابطه رياضی زير محاسبه گرديد:
حاصل جمع ارزش عددی مربوط به سطح مطلوبیت نشانگرهای تشکیل دهنده مالك

= امتیاز مالك
تعداد كل نشانگرهای مربوط به مالك

سپس امتیاز به دست آمده با طیف سه قسمتی زير مطابقت داده شد تا سطح
مطلوبیت مالك مربوط به دست آيد.
مطلوب
 3/33تا 8

نسبتاً مطلوب
 2/34تا 3/37

نامطلوب
 9تا 2/33

در آخر با توجه به سطح مطلوبیت مالكها ،وزندهی مجددی صورت گرفت تا
سطح مطلوبیت عامل مشخص شود .بدين ترتیب به مالكهايی كه سطح مطلوبیت آنها
مطلوب است ،ارزش عددی ( ،)3سطح نسبتاً مطلوب ،ارزش عددی ( )2و سطح
نامطلوب ارزش عددی ( )9اختصاص داده شد و براساس رابطه رياضی زير ،امتیاز هر
عامل محاسبه گرديد .سپس امتیاز به دست آمده با طیف سه قسمتی فوق مطابقت داده
شد تا سطح مطلوبیت عامل مربوط به دست آيد.
حاصل جمع ارزش عددی مربوط به سطح مطلوبیت مالكهای تشکیل دهنده عامل
= امتیاز عامل
تعداد كل مالكهای مربوط به عامل
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نتایج و بحث
توصیف عامل اعضای هیأت علمی
نتايج به دست آمده نشان میدهد كه سن اعضای هیأت علمی گروه بین  39تا 49
سال متغییر است و میانگین سنی آنها  38/5سال میباشد .همه اعضای هیأت علمی
گروه مرد هستند .سابقه كاری اعضای هیأت علمی گروه بین  9تا  98سال متغییر و
میانگین سابقه كاری آنها  3/5سال میباشد .نتايج نشان میدهد كه وضعیت استخدامی
سه نفر ( 70درصد) از اعضای هیأت علمی گروه رسمی قطعی و وضعیت استخدامی
دو نفر ( 40درصد) از آنها پیمانی است .مرتبه علمی تمامی آنها نیز استادياری
میباشد.
جدول ( )2ویژگیهای فردی اعضا هیأت علمی
سن
میانگین
38/5

جنسیت
(درصد)
زن مرد
0

./.900

سابقه
كار
میانگین
3/5

وضعیت استخدامی (درصد)
رسمی
قطعی
./.70

رسمی
آزمایشی
0

مرتبه علمی (درصد)

پیمانی

قراردادی

دانشیار

استادیار

مربی

./.40

0

0

./.900

0

به منظور ارزشیابی عامل اعضای هیأت علمی گروه ،مالكهای تركیب و توزيع
اعضای هیأت علمی ،فعالیتهای آموزشی اعضا هیأت علمی ،میزان حضور اعضا
هیأت علمی در گروه به منظور مشاوره با دانشجويان ،میزان رضايت اعضای هیأت
علمی از گروه و فعالیتهای آن ،میزان اختیارات و محدوديتهای اعضای هیأت
علمی در تصمیم گیریهای گروه ،ويژگیهای اعضای هیأتعلمی ،چگونگی تبادل
تجربه میان اعضای هیأت علمی گروه و رضايت اعضای هیأت علمی از تسهیالت و
خدمات اعطايی در زمینههای علمی مورد قضاوت قرار گرفت .نتايج ارزشیابی
مالكهای ذكر شده در جدول شماره ( )3آمده است .در مجموع با توجه به امتیاز هر
يك از مالكها میتوان نتیجه گرفت كه وضعیت عامل اعضای هیأت علمی گروه
ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به عنوان يکی از اجزای درون داد
نظام آموزشی در حد مطلوب است .امتیاز هر مالك و نشانگرهای مربوط به آن در
جدول شماره ( )3آمده است.
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جدول ( )3نتایج ارزشیابی عامل اعضای هیأت علمی گروه
مالک

نشانگرها

نتایج ارزیابی
مالکها
نشانگرها

 تركیب اعضای هیأت علمی گروه از نظر سابقهكار
تركیب و توزيع اعضای
 نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجويانهیأت علمی
 تناسب مدرك اعضای هیأت علمی با زمینهآموزشی
 متوسط تعداد واحدهای تدريس شده اعضایهیأت علمی
 وجود سازوكاری برای اخذ واحدها و پايان نسبتاً مطلوبفعالیتهای آموزشی اعضای
مطلوب
نامهها و میزان تدريس
هیأت علمی
مطلوب
 سازوكارهای موجود در گروه برای اخذواحدها و پايان نامهها و میزان تدريس و ساير
فعالیتها
میزان حضور اعضا هیأت
 میزان رضايت دانشجويان از ساعات مشاورهنسبتاً مطلوب
علمی در گروه به منظور
اعضا هیأت علمی
مشاوره با دانشجويان
 میزان رضايت اعضای هیأت علمی ازمیزان رضايت اعضای هیأت
دانشجويان
مطلوب
علمی از گروه و فعالیتهای
میزان رضايت اعضای هیأت علمی از مديريت
آن
گروه
میزان اختیارات و
محدوديتهای اعضا هیأت  -میزان استفاده از نظرات اعضا هیأت علمی در
نسبتاً مطلوب
علمی در تصمیمگیریهای تصويب و تايید آئیننامهها و تصمیمات
گروه
مطلوب
 متوسط سنويژگیهای اعضای هیأت
نسبتاً مطلوب
 وضعیت استخدامیعلمی
نا مطلوب
 رتبه علمیچگونگی تبادل تجربه میان  -وجود فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مشترك
نسبتاً مطلوب
اعضای هیأت علمی گروه در میان اعضای هیأت علمی گروه
رضايت اعضای هیأت
 میزان رضايت اعضای هیأت علمی از تسهیالتعلمی از تسهیالت و
نسبتاً مطلوب
و خدمات اعطايی در زمینههای علمی
خدمات اعطايی در
زمینههای علمی
مطلوب
امتیاز عامل
نامطلوب
مطلوب
مطلوب

مطلوب

مطلوب

نسبتاً مطلوب

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب

نسبتاً مطلوب
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توصیف عامل دانشجویان

جامعه آماری دانشجويان در اين تحقیق  38نفر از دانشجويان سال سوم و چهارم رشته
ترويج و آموزش كشاورزی بود كه از اين تعداد  33/8درصد زن و  37/8درصد مرد بودند.
بنابر اين بیشتر دانشجويان مونث بودند .با توجه به نتايج به دست آمده در اين پژوهش سن
دانشجويان رشته ترويج دانشگاه بوعلی سینا بین 95تا  27سال متغیر بود به صورتی كه
میانگین سن آنها  29/3با انحراف معیار  9/43بود .معدل كل دانشجويان بین  93/80تا
 93/25متغییر بود .میانگین معدل كل آنها  98/38با انحراف معیار  9/05میباشد (جدول .)4
جدول ( )4ویژگیهای فردی دانشجویان
سن (میانگین)
29/3

جنسیت (درصد)
پسر
دختر
37/8
33/8

میانگین معدل كل
98/38

به منظور ارزشیابی عامل دانشجويان گروه ترويج و آموزش كشاورزی مالكهای
پذيرش و پیشرفت تحصیلی دانشجويان ،تعامل دانشجويان با اعضای هیأت علمی
گروه ،عالقه و آگاهی دانشجويان نسبت به رشته تحصیلی و بازاركار آن ،تركیب و
توزيع دانشجويان ،نظر دانشجويان گروه درباره برنامهها و فعالیتهای گروه ،آگاهی
دانشجويان از اهداف گروه ،آگاهی دانشجويان گروه از حقوق و وظايف خود،
خدمات و تسهیالت اعطايی به دانشجويان مورد قضاوت و ارزشیابی قرار گرفت .در
مجموع ،نتايج ارزشیابی مالكهای ذكر شده بیانگر اين است كه وضعیت دانشجويان
گروه در سطح نسبتاً مطلوب میباشد .نتايج ارزشیابی هر يك از مالكها و نشانگرهای
مربوط به آنها در جدول ( )8آمده است.
جدول ( )5نتایج ارزشیابی عامل دانشجویان گروه
نتایج ارزیابی
نشانگرها
مالک
مالکها
نشانگرها
 میانه رتبه كنکور دانشجويان پذيرفته شده درگروه نامطلوبپیشرفت  -میانه رتبه انتخاب رشته دانشجويان پذيرفته شده نسبتاً مطلوب
و
پذيرش
نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب
در گروه
تحصیلی دانشجويان
مطلوب
 میانگین معدل دانشجويان گروه میانگین واحدهای مردودی دانشجويان به تفکیك مطلوبدوره
 -تعداد ترمهای مشروطی دانشجويان
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مالک

نشانگرها

نتایج ارزیابی
مالکها
نشانگرها

 امکان دسترسی دانشجويان به اساتید در زمانهایاعالم شده از سوی اعضا هیأت علمی
 میزان مراجعه دانشجويان به اعضاء هیأت علمینسبتاً مطلوب
در طول هفته برای مشاوره
تعامل دانشجويان با اعضای  -میزان مشاركت دانشجويان در فعالیتهای
نسبتاً مطلوب
آموزشی اعضای هیأت علمی
هیأت علمی گروه
 میزان مشاركت دانشجويان در فعالیتهای نامطلوبنسبتاً مطلوب
پژوهشی اعضای هیأت علمی
 تعداد مقاالت مشترك اعضای هیأت علمی با نامطلوبنسبتاً مطلوب
دانشجويان
 میزان مشاركت دانشجويان در فعالیتهای اجرايیگروه
 رضايت دانشجويان از نحوه مشاوره اعضایهیأت علمی
مطلوب
عالقه و آگاهی دانشجويان  -معرفی رشته تحصیلی به دانشجويان تازه وارد
نسبت بهرشته تحصیلی و  -آگاهی دانشجويان از ماهیت رشته تحصیلی و نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
بازاركار آن
بازار كار آن
 عالقه دانشجويان به رشته تحصیلینامطلوب
 تعداد پذيرش دانشجويان در مقطع كارشناسیتركیب و توزيع دانشجويان  -تعداد پذيرش دانشجويان در مقطع كارشناسی مطلوب
مطلوب
ارشد
نامطلوب
 میانگین سنی دانشجويان پذيرفته شده در كل جنسیت دانشجويان پذيرفته شده در هر رشتهتحصیلی
نسبتاً مطلوب
نظر دانشجويان گروه  -میزان رضايت دانشجويان از مديريت گروه
و  -میزان رضايت دانشجويان از روشهای مورد نسبتاً مطلوب
برنامهها
درباره
نسبتاً مطلوب
استفاده برای انتخاب واحد ،استاد ،تنوع واحدها
فعالیتهای گروه
 میزان رضايت دانشجويان از تصمیمات آموزشیگروه
نسبتاً مطلوب
آگاهی دانشجويان از  -میزان آشنايی دانشجويان با اهداف گروه
اهداف گروه
آگاهی دانشجويان گروه از  -میزان اطالع دانشجويان از حقوق ،وظايف و نسبتاً مطلوب
اختیارات دانشجويی خود
حقوق و وظايف خود
 میزان آشنايی دانشجويان از حقوق ،وظايف و نا مطلوباختیارات دانشجويی خود از سوی گروه
خدمات و تسهیالت  -میزان خدمات و تسهیالت آموزشی و پژوهشی نا مطلوب
اعطايی به آنها
اعطايی به دانشجويان
نسبتاً مطلوب
امتیاز عامل
نسبتاً مطلوب

نسبتاً مطلوب

نسبتاً مطلوب

نسبتاً مطلوب

نسبتاً مطلوب

نسبتاً مطلوب
نا مطلوب

نا مطلوب
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توصیف عامل دانشآموختگان
جامعه آماری اين تحقیق شامل همة دانشآموختگان رشته ترويج و آموزش كشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا در سالهای  9354تا  9355به تعداد  993نفر بود .از بین آنها
تعداد  85نفر بر اساس نمونهگیری سیستماتیك انتخاب شدند .نتايج به دست آمده
بیانگر آن است كه  72/1درصد پاسخگويان زن و  33/9نفر آنها مرد بود .سن
فارغالتحصیالن رشته ترويج دانشگاه بوعلی سینا بین 22تا  32سال و با میانگین سنی
 24/7بود .با توجه به يافتهها  44/9درصد از فارغالتحصیالن اين گروه در مقطع
كارشناسی ارشد پذيرفته شدهاند .براساس يافتههای اين پژوهش فقط  23/3درصد از
پاسخگويان مشغول به كار و حدود  42/4درصد آنها بیکار بودند 94/3 .درصد از
پاسخگويان در بخش دولتی مشغول به كار بوده و حدود  29/4درصد از آنها در بخش
خصوصی و  3/9درصد بصورت آزاد كار میكنند (جدول .)7
جدول ( )6ویژگیهای فردی دانشآموختگان
سن

جنسیت
(درصد)

میزان تحصیالت
(درصد)

وضعیت استخدامی
(درصد)

وضعیت شغل
(درصد)

(میانگین) زن مرد كارشناسی كارشناسی پیمانی رسمی بیكار سایر دولتی خصوصی آزاد سایر
ارشد
83/9 3/9
29/4 94/3 39/2 42/4 1/9 95/2
44/9
88/1 33/9 72/1
24/7

كسب بازخورد از دانشآموختگان و اهمیتی كه اين افراد به عنوان محصول نهايی
و برآيند سیستم آموزشی دارند ايجاب میكند كه برای قضاوت درباره برنامه ،مورد
ارزشیابی قرار گیرند .تفاوت میان آنچه در دورههای آموزشی تدريس میشود با آنچه
كه جامعه نیازمند آن است .ارزشیابی دانشآموختگان در بررسی اين تفاوت و پیدا
كردن نواقص برنامههای آموزشی از جايگاه خاصی برخوردار است .به منظور
ارزشیابی اين عامل مالكهای ادامه تحصیل دانشآموختگان گروه ،نظر كارفرمايان
درباره سطح دانش ،توانايیهای دانشآموختگان ،مقالهها و آثار علمی دانشآموختگان،
سرنوشت شغلی دانشآموختگان گروه ،نظرات دانشآموختگان درباره برنامههای
آموزشی و درسی گروه و ارتباط دانشآموختگان با گروه بعد از فراغت از تحصیل
مورد قضاوت قرار گرفت .جدول شماره ( )3نتايج ارزشیابی هر يك از مالكهای
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مورد بررسی و نشانگرهای مربوط به هر مالك را نشان میدهد .در مجموع میتوان
نتیجه گرفت كه وضعیت دانشآموختگان گروه در سطح نسبتاً مطلوبی قرار داشت.
جدول ( )7نتایج ارزشیابی عامل دانشآموختگان گروه
مالک

نشانگرها

ادامه تحصیل
دانشآموختگان گروه
نظر كارفرمايان درباره
سطح دانش و
توانايیهای
دانشآموختگان

 میزان رضايت از نقش گروه در ادامه تحصیل -میزان عالقه به ادامه تحصیل در رشته فارغالتحصیلی

مقالهها و آثار علمی
دانشآموختگان
سرنوشت شغلی
دانشآموختگان گروه
نظرات دانشآموختگان
درباره برنامههای
آموزشی و درسی گروه

ارتباط دانشآموختگان
با گروه بعد از فراغت از
تحصیل

امتیاز عامل

نتایج ارزیابی
نشانگرها
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب

 رضايت كارفرمايان از سطح مهارتهای تخصصی آنها نسبتاً مطلوبمطلوب
 رضايت كارفرمايان از سطح دانش و اطالعات آنها رضايت كارفرمايان از عالقه به كار و تعهدكاری آنها مطلوب تعداد مقاالت پژوهشی به چاپ رسیده در مجالتمعتبر به وسیله دانشآموختگان
 تعداد مقاالت ارائه شده در سمینارهای داخلی وخارجی به وسیله دانشآموختگان
 نسبت دانشآموختگان شاغل به بیکار میزان رضايت دانشآموختگان از شغل خود میزان رضايت از كیفیت آموزشی دورههای گروهمیزان رضايت از كاربردی بودن برنامههای درسی گروه میزان رضايت از به روز بودن برنامههای درسی گروه میزان رضايت از مديريت و اعضای هیأت علمی گروه میزان رضايت از تناسب محتوای دروس با نیازهایشغلی
 وجود ساز و كاری در گروه برای ارتباط بادانشآموختگان
 میزان ارتباط گروه با دانشآموختگان میزان عالقه دانشآموختگان برای ارتباط با گروه میزان همکاری علمی -پژوهشی دانشآموختگان باگروه
 آشنايی با فرصتهای شغلی از طريق گروهنسبتاً مطلوب

مالک ها
نسبتاً مطلوب

مطلوب

نامطلوب
نامطلوب

نامطلوب

نسبتاً مطلوب
مطلوب

مطلوب

نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نامطلوب
نامطلوب
مطلوب
نامطلوب
نامطلوب

نسبتاً مطلوب

نامطلوب
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عامل فرآیند تدریس – یادگیری
از جمله مالكهای مورد توجه برای ارزشیابی ،عامل فرآيند تدريس – يادگیری شامل
الگوها و روشهای تدريس مورد استفاده اعضای هیأت علمی گروه ،استفاده اعضای
هیأت علمی از منابع ،وسايل آموزشی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است .تجزيه و
تحلیل نتايج به دست آمده بیانگر آن است كه وضعیت عامل فرآيند تدريس –
يادگیری به عنوان يکی از فرآيندهای نظام آموزشی در سطح مطلوبی قرار داشت .به
عبارت ديگر استفاده از الگوها و روشهای تدريس مناسب توسط اعضای هیأت
علمی گروه ،استفاده از منابع و وسايل آموزشی مناسب و به كارگیری منظم ارزشیابی
پیشرفت تحصیلی از مهمترين نقاط قوت گروه آموزشی در عامل فرآيند تدريس –
يادگیری بود .جدول ( )5نتايج ارزشیابی اين عامل را با توجه به نشانگرها و
مالكهای مورد ارزشیابی نشان میدهد.
جدول ( )8نتایج ارزشیابی عامل فرآیند تدریس – یادگیری
مالک

نشانگرها

نتایج ارزیابی
نشانگرها

 میزان شركت اعضای هیأت علمی در كارگاههای آموزشیمختلف
 میزان تناسب روشهای تدريس اعضای هیأت علمی بامحتوای دروس
الگوها و روشهای  -میزان توجه اعضای هیأت علمی به تفاوتهای فردی
تدريس مورد استفاده  -میزان استفاده اعضای هیأت علمی از طرح درس
اعضای هیأت علمی  -میزان استفاده اساتید از مشاركت دانشجويان در بحثهای
كالسی
گروه
 میزان رضايت دانشجويان از روشهای تدريس اساتیدگروه
 میزان استفاده از وسائل آموزشی متناسب با محتوای درساستفاده از منابع و
 رضايت دانشجويان در استفاده وسايل كمك آموزشیوسايل آموزشی
ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی

 بکارگیری ارزشیابی تشخیصی در شروع ترم يا هر جلسه بکارگیری ارزشیابی تکوينی (میان ترم) توسط اساتید -میزان رضايت دانشجويان از نحوه ارزشیابی اساتید

امتیاز عامل

مطلوب

مالکها

نسبتاً مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب

مطلوب
نسبتاً مطلوب

مطلوب

نسبتاً مطلوب
مطلوب
مطلوب
نسبتاً مطلوب
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عامل امكانات و تجهیزات آموزشی -پژوهشی گروه
به منظور ارزشیابی عامل امکانات و تجهیزات آموزشی -پژوهشی گروه ،كه به عنوان
يکی از درون دادهای نظام آموزشی ،مالكهای فضاهای آموزشی و اداری گروه،
كتابخانه و سیستم اطالع رسانی مورد استفاده گروه ،امکانات و خدمات رايانهای گروه
و كارگاهها و آزمايشگاههای گروه مورد قضاوت قرار گرفت .نتايج ارزشیابی مربوط
به هر مالك و نشانگرهای مربوط به آن در جدول شماره ( )1آمده است .نتايج بیانگر
آن است كه وضعیت عامل امکانات و تجهیزات آموزشی -پژوهشی گروه در سطح
نسبتاً مطلوبی است.
جدول ( )9نتایج ارزشیابی عامل امكانات و تجهیزات آموزشی -پژوهشی گروه
نتایج ارزیابی
نشانگرها
مالک
نشانگرها مالک ها
فضاهای آموزشی و اداری  -میزان رضايت اعضای هیأت علمی از فضاهای نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب
آموزشی و اداری گروه
گروه
 تناسب فضاهای كتابخانه و سالن مطالعه آن با نا مطلوبنسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب
كتابخانه و سیستم اطالع تعداد دانشجويان
رسانی مورد استفاده گروه  -تناسب مجالت علمی داخلی و خارجی با نیازهای نسبتاً مطلوب
اعضاء هیأت علمی گروه
 ساعت كار كتابخانه و مركز اطالعرسانی گروه تناسب امکانات و خدمات رايانهای با نیازهای نامطلوبمطلوب
امکانات و خدمات اعضای گروه
 استفاده اعضای هیأت علمی از امکانات و خدمات نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوبرايانهای
نامطلوب
رايانهای
 دسترسی دانشجويان به اينترنت و شبکههای مطلوباطالعرسانی
 تناسب سايت كامپیوتر با تعداد دانشجو وجود متخصص و مسوول كامپیوتر در سايتنامطلوب
 تناسب امکانات آزمايشگاهی بادروس عملیكارگاهها و آزمايشگاههای  -میزان رضايت اعضای هیأت علمی از تجهیزات و نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
امکانات كارگاهها
گروه
 میزان رضايت دانشجويان از تجهیزات و امکاناتكارگاهها
نسبتاً مطلوب
امتیاز عامل
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عامل پژوهش
با توجه به اهمیت پژوهش در ارتقا كیفیت آموزش در گروه ،اين عامل بر اساس
مالكهای فرصتهای مطالعاتی اعضای گروه ،منابع مالی پژوهشی گروه و آثار و
فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجويان مورد سنجش قرار
گرفت .جدول شماره ( )90نتايج ارزشیابی مربوط به هر يك از مالكها و نشانگرهای
مربوط به آنها را نشان میدهد .با توجه به جدول وضعیت اين عامل يعنی پژوهش در
گروه ترويج و آموزش كشاورزی در سطح نسبتاً مطلوبی است .فرصتهای مطالعاتی
محدود اعضای گروه از جمله نقاط ضعف گروه بود.
جدول ( )11نتایج ارزشیابی عامل پژوهش
مالک

نشانگرها

 میزان استفاده اعضای هیأت علمی گروه ازفرصتهای مطالعاتی
فرصتهای مطالعاتی گروه
اعضای گروه
 میزان رضايت اعضا هیأت علمی از منابع مالیمنابع مالی پژوهشی گروه
پژوهش و نحوه هزينه كرد
 متوسط تعداد كتاب منتشر شده (تألیف و ترجمه) متوسط تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبرعلمی (داخلی و خارجی)
 متوسط تعداد ارئه مقاله در مجامع علمی داخلی وآثار و فعالیتهای علمی و خارجی
 عضويت در انجمنهای علمی (داخلی و خارجی)پژوهشی اعضای هیأت
 عضويت در هیأت علمی و اجرای سمینارها وعلمی و دانشجويان
كنفرانسها
 متوسط تعداد طرحهای پژوهشی پايان يافته درگروه
نسبتاً مطلوب
امتیاز عامل

نتایج ارزیابی
نشانگرها مالک ها
نامطلوب

نامطلوب

نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب

نسبتاً مطلوب
مطلوب
نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب
مطلوب
مطلوب
نا مطلوب

نتیجهگیری و پیشنهاد
نتايج به دست آمده در خصوص بررسی عوامل شش گانه مورد ارزيابی در اين
پژوهش نشان داد كه وضعیت گروه از نظر مالك پذيرش و پیشرفت تحصیلی
دانشجويان نسبتاً مطلوب بود كه اين نتیجه با يافتههای پیکانی و دور انديش ()9358
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همخوانی دارد .بنابر اين پیشنهاد میشود برای بهبود گروه برای جذب دانشجويان با
رتبه كنکور بهتر آگاهسازی از طريق برنامههای مختلف به ويژه رسانههای استانی
صورت پذيرد .بررسی وضعیت مالك تعامل دانشجويان با اعضای هیأت علمی گروه
نشان میدهد كه اين مولفه در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار داشت كه اين نتیجه با
يافتههای حجازی و همکاران ( )9331و محتشم ( )9359همخوانی دارد .بنابر اين
پیشنهاد میشود برای بهبود گروه ،میزان مشاركت دانشجويان در فعالیتهای پژوهشی
و اجرايی گروه تقويت گردد .بررسی وضعیت عالقه و آگاهی دانشجويان نسبت به
رشته تحصیلی و بازاركار وضعیت نسبتاً مطلوبی داشت كه اين نتیجه عکس يافتههای
پیکانی و دورانديش ( )9358است و با يافتههای حجازی و همکاران ( )9331و
محتشم ( )9359همخوانی دارد .بنابر اين برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد میشود،
آگاهیهای الزم در مورد ماهیت رشته و نیاز بازار كار از سوی گروه و انجمنهای
علمی دانشجويی برای دانشجويان فراهم گردد .نتايج نشان میدهد كه هرچند وضعیت
گروه از نظر تركیب و توزيع دانشجويان نسبتاً مطلوب میباشد ولی تعداد پذيرش
دانشجويان در مقطع كارشناسی و جنسیت دانشجويان پذيرفته شده در رشته تحصیلی
نامطلوب است .بنابر اين پیشنهاد میشود برای بهبود وضعیت موجود ،سهمیه پذيرش
دانشجويان دختر بازنگری شود و هر سال تعداد دانشجويان كمتری به عنوان سهمیه
اين رشته در مقطع كارشناسی توسط گروه به دانشگاه و از آنجا به وزارت علوم اعالم
گردد .نتايج نشان داد كه وضعیت آگاهی دانشجويان گروه از حقوق و وظايف خود
نامطلوب میباشد كه اين نتیجه با يافتههای حجازی و همکاران ( )9331و محتشم
( )9359همخوانی ندارد .بنابر اين پیشنهاد میشود برای بهبود اين وضعیت ،حیطة
وظايف و اختیارات دانشجويان هم به طور مکتوب و هم به صورت برگزاری جلسات
شفاهی برای دانشجويان به تفکیك ورودی مشخص گردد .نتايج نشان داد كه وضعیت
خدمات و تسهیالت اعطايی به دانشجويان نامطلوب میباشد .بنابر اين پیشنهاد
میشود برای بهبود اين وضعیت ،میزان خدمات و تسهیالت اعطايی به دانشجويان به
خصوص در زمینه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی افزايش يابد.
هر چند نتايج نشان میدهد كه وضعیت تركیب و توزيع اعضای هیأت علمی گروه
مطلوب است ولی تركیب اعضای هیأت علمی از نظر سابقه كار نامطلوب میباشد.
فعالیتهای آموزشی اعضا هیأت علمی از نظر تناسب تعداد واحدهای تدريس با
تعداد اعضای مطلوب میباشد .اين نتیجه با يافتههای حجازی و همکاران (،)9331
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محتشم ( )9359و پیکانی و دورانديش ( )9358همخوانی دارد .میزان حضور اعضای
هیأت علمی در گروه به منظور مشاوره با دانشجويان نسبتاً مطلوب گزارش شده است.
بنابر اين برای بهبود پیشنهاد میشود ساعات مشاوره دانشجويی بیشتر شود و به طور
منظم برقرار گردد .میزان اختیارات اعضای هیأت علمی در تصمیمگیریهای گروه
نسبتاً مطلوب گزارش شده است .در اين خصوص پیشنهاد میشود اعضای هیأت
علمی در مراحل پس از تصويب و تأيید تصمیمات نیز با جديت بیشتر همکاری
نمايند.
ويژگیهای اعضای هیأتعلمی گروه ترويج و آموزش كشاورزی از نظر رتبه
علمی و جنسیت نامطلوب گزارش گرديده است .اين نتیجه با يافتههای پیکانی و
دورانديش ( )9358همخوانی دارد ولی با يافتههای حجازی و همکاران ( )9331و
محتشم ( )9359همخوانی ندارد .هر چند قابلیتهای فردی اعضای هیأت علمی گروه
بسیار باال و مطلوب میباشد ولی به نظر میرسد وضعیت نسبتا جوان اعضا ،شرايط
نسبتا سخت برای ارتقای اعضای هیأت علمی و عدم تالش مشترك بین اعضا برای
تهیه و چاپ مقاالت علمی-پژوهشی باعث شده كه همگی اعضا در رتبه استادياری
باقی ماندهاند .تمامی اعضای هیأت علمی گروه ترويج و آموزش كشاورزی مرد بودند.
بنابر اين پیشنهاد میشود نسبت به جذب هیأت علمی زن واجد شرايط در گروه
تصمیمگیری شود.
چگونگی تبادل تجربه میان اعضای هیأت علمی گروه در جريان فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی مشترك ،نسبتاً مطلوب بود .با توجه به اين كه میزان رضايت
اعضای هیأت علمی از گروه و فعالیتهای آن مطلوب گزارش شده است ،پیشنهاد
میشود از اين وضعیت در جهت همکاری و همفکری بیشتر در انجام فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی استفاده شود.
رضايت اعضای هیأت علمی از تسهیالت و خدمات اعطايی در زمینههای علمی
نسبتاً مطلوب بود .اين امر نشان دهندة آن است كه زمینههای الزم برای انجام
فعالیتهای علمی در دانشگاه مهیا است .لذا پیشنهاد میشود اعضای هیأت علمی با
انگیزه و تالش و همت مضاعف به انجام فعالیتهای علمی مبادرت نمايند.
نتايج نشان میدهد كه وضعیت ادامه تحصیل دانشآموختگان گروه نسبتاً مطلوب
میباشد .بنابر اين پیشنهاد میشود آگاهسازی و تشويق دانشجويان برای ادامه تحصیل
مطابق گذشته ادامه يابد .در مورد مقالهها و آثار علمی دانشآموختگان وضعیت
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نامطلوب گزارش شده است .هر چند امکان ارتباط با دانشآموختگان كمتر است ولی
برای بهبود اين وضعیت الزم است ارتباط با آنها در حین تحصیل به روشهای
مختلف به ويژه با پست الکترونیك و آدرس پستی برقرار شود تا در زمان
دانشآموختگی بهتر بتوان از مشاركت آنها در فعالیتهای پژوهشی و تهیه مقالههای
علمی استفاده كرد .آيندة شغلی دانشآموختگان گروه ترويج و آموزش كشاورزی
مطلوب گزارش شده است .هر چند وضعیت اشتغال در بین بیشتر گرايشهای
كشاورزی نامطلوب است به نظر میرسد وضعیت اشتغال در بین گرايش ترويج و
آموزش كشاورزی بدلیل نیاز بازار كار و به ويژه تأسیس شركتهای خصوصی
خدمات مشاورهای ترويج كشاورزی متعدد مطلوبتر است .نظرات دانشآموختگان
درباره برنامههای آموزشی و درسی گروه نسبتاً مطلوب اعالم شده است كه اين نتیجه
با يافتههای محتشم ( )9359همخوانی دارد .بنابر اين برای بهبود بايد بازنگری
برنامههای درسی از نظر محتوا ،به روز بودن ،كاربردی بودن ،و تناسب با نیازهای
شغلی مورد توجه گروه و برنامهريزان آموزشی قرار گیرد.
ارتباط دانشآموختگان با گروه بعد از فراغت از تحصیل در تمامی زمینهها از
جمله وجود ساز و كار در گروه برای ارتباط با دانشآموختگان ،میزان ارتباط گروه با
دانشآموختگان ،میزان همکاری علمی -پژوهشی دانشآموختگان با گروه و آشنايی با
فرصتهای شغلی از طريق گروه نامطلوب گزارش شده است كه اين نتیجه عکس
يافتههای حجازی و همکاران ( )9331است .بنابر اين به شدت توصیه میشود
سازوكارهای منظم و سازماندهی شدهای از طرف گروه برای برقراری ارتباط با
دانشآموختگان اين رشته طراحی و اجرا شود .در اين خصوص سازوكارهای زير
پیشنهاد میگردد:
 الزام در برقراری ارتباط از طريق پست الکترونیك در حین تحصیل برگزاری نشستهای سالیانه يا دوساالنه با دانشآموختگان تصويب آئیننامه داخلی استفاده از دانشآموختگان در مراحل مختلف طرحهایپژوهشی گروه
 -تهیه نشريه يا بروشورهای اطالعرسانی ويژه دانشآموختگان گروه
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